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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම 
විස්තරය හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන දිනය 
හා යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු ප ොත් මිළදී 

ගත හැකි කාර්යාලය 

සහ අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

ප ොපතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 

පතොරතුරු 

පිට තක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

පතොරතුරු 

පිට ත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

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

11 kV කෙ ලා, 50 Hz, 630A, Metal 

Clad Vacuum වහරු සැලසුම් 
කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම, 

 ර්මාන්ෙශාලා පරීක්ෂණ හා 
යගනවිත් භාර දීම 

2019.03.13    
දින  ප.ව 02:00 

ට 
 

මහවැලි 
සංකිර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

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

 

081-2224568                                       
081-4950687 
ෆැක්ස් 081-
2232802 

 

රු.3500/- 
ක මුදලක් 
ඕනැම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශඛායේ 
ලංවිම 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-

1001-
23320-705 
ට බැර වන 

කසේ  යගවා 
බැංකු  
ලදුපත 
ඉදිරිපත් 
කල යුතුය 

 

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

අංක 40/20, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර. 

 

2019.03.13    දින  
ප.ව 02:00 ට 
නියයෝජය 

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

පාර, මහනුවර. 
 
 

- ICB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/utpcur4c9ysy4mo/MC-KOT-BIDS-2018-011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/utpcur4c9ysy4mo/MC-KOT-BIDS-2018-011.pdf?dl=0


 2 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/011 
 

i) HRC Fuse Cartridge Knife Edge 
Type 63A –Size 00 -100 Nos. 

 
ii) Cut-Out SP & N 30A For Loop 

Services (Without Fuse)  - 450 Nos. 
 

2019 
යපබරවාරි 

13 
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- 02-12 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

 
 
 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

5,000.00 
(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 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/ICB/2
K19/001 

 
දඹගල්ල සහ කන්දකැටිය නව 
පා.යසේ.ම. සඳහා නව ලයිට් යලොරි 
02ක් මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

2019 මාර්තු 06  
ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වානිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 
 

3000 320,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- ICB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/2K19/
008 

 
ඌව පළාත සඳහා නව KIOSK 

Machine 05ක් මිලදී ගැනීම සහ 
සැපයීම 

 

2019 යපබරවාරි 
13  ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

එම 
 

500 135,000.00 එම 
 

එම 
 

 
- 

NCB Click 
here 

යබදාහැ ම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/08 
මුදල් යනොයගවීම මත සිඳලීයම් ලිපි 
මුද්රයය කර සපයා, යගනවිත් 

භාරදීම 
400,000 එකු 

2019.02.14 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

608, ගාලුපාර, 
රත්මලාන. 

011-2638852 

1,500.00 8,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/q41luqdn7hkty2d/ENG-DD1-CC-2019-011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/irhfb9huena543s/C1%202K19%200001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/irhfb9huena543s/C1%202K19%200001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uy2ifr8yy8dsqfu/2k19%20008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uy2ifr8yy8dsqfu/2k19%20008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/deozov6447wfei3/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/deozov6447wfei3/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_08.pdf?dl=0
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යබදාහැ ම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/09 
මනුරු වායන් යපට්ටි - යතොග 

සැපයුම්  ( Meter Enclosure Steel - 

Bulk Supply - Type D )  සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම 

50 එකු 

2019.02.14 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 
 

1,500.00 12,000.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/10 
යටි බහන් වැසුම් උළු - වැඩි සැර ( 

Tiles Cable - HT ) සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම 

2,000 එකු 
 

2019.02.14 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 
 

1,500.00 6,000.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/63 
රත්මලාන ග්රිඩ් උ උපයපොල සිට 
අඟුලාන ප්රාථමික උපයපොල 33 

කි.යවො. යටිබහන් එලීම. 

2019.02.14 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 
 

1,500.00 120,000.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/01
2 
 

Construction of Rest Room Area on 
Roof Top of Colombo City Control 
Centre Building at No.23, Classen 

Place, Colombo-05. 
 

ලංසු අවසන් වීමට යපර සාකච්ජාව 
සදහා පැමීණිය යුතු දිනය  2019 

ජනවාරි මස 31 වැනිදා  
යප.ව.10.00 ට නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, සිේ වන මහල, 

ලක්ෂ්මන් යගොඩනැගිල්ල, 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, යකොළඹ 03 

දී. 
 

2019 
යපබරවාරි 

මස 13 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 

2019-02-12 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

50,000.00 
(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  

යසේවා 
ජනකඅංශය 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

යක්පීඑස්/එල්එස්/එම්ඊ(ජීටි) 
/2018/02 

කැළණිතිස්සවිදුලි 
බලාගාරයසඳහාඉංිනයන්රුනිලනිව
සක්(විවාහක) කුලී පදනම මත 

ලබාගැනීම. 

2019.02.07දින 

10:00 පැයට 
න  ියයෝජයසා

මානයාධිකාකාරි(
තාපබලසංකීර්

යය) 

නියයෝජයසාමානයා
ධිකාකාරි 

(තාපබලසංකීර්යය
), 

ලංවිම, 
ජනක මූලස්ථානය, 
නවකැළණිපාලමපා

රු.100.00 අදාලනැත නියයෝජයසාමානයාධිකාකාරි 

(තාපබලසංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, 

නවකැළණිපාලමපාර, 

10600, යකොයළොන්නාව. 
 

නියයෝජයසාමානයාධිකා
කාරි 

(තාපබලසංකිර්යය) 

2019.02.07දින 

10:00 පැයට 

අදාලනැත NCB 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/0jqstw0cwtgbcp6/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0jqstw0cwtgbcp6/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/okvxauqe3gnog1p/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/okvxauqe3gnog1p/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7702ewbt094dzqb/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7702ewbt094dzqb/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lo9b2cxfcbxs9av/ENG-DD1-CC-2019-012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/00hzlygotocf87c/ENG-GEN-TC-KPSME%28GT%29LS201802.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/00hzlygotocf87c/ENG-GEN-TC-KPSME%28GT%29LS201802.pdf?dl=0
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ර, 10600, 

යකොයළොන්නාව. 
දු.ක.: 011-
2437426, 

011-2423897. 

ජනකඅංශය 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

යක්සීසීපීඑස්/එස්සීඉ/එල්එස්/2019/
01 

කැළණිතිස්සසංයුක්තචක්රීයබලාගාර
යසඳහාවිවාහකඉංිනයන්රුනිලනිවස

ක්බද්දටගැනීම. 

2019/02/07දින 
10:00 පැයට 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(තාප 

බලසංකීර්යය) 

එම 
 

රු.100.00 අදාලනැත එම 
 

එම 
 

අදාලනැත NCB 
 

Click 
Here 

ජනන අංශය 
(ආයතනික 
කටයුතු -
ජනන) 

ශාඛාව, ජන 

ජීසීඒ/ඩීජීඑම්/ඇඩ් උමින්/සනීපාරක්ෂ

ක හා උදයාන නඩත්තු/ 2019-2020 
 

2019/2020 වර්ෂය සඳහා ජනන 
මුලස්ථාන සනීපාරක්ෂක හා 
උදයාන නඩත්තු යසේවාව සඳහා 

යකොන්ත්රාත්කරුයවකු 

පත් කරගැනීමට ලංසු කැඳවීම. 
 

2019.02.13 
යප.ව.10.00 

ජනන නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකා  

(ආයතනික කටයුතු 
-ජනන) 

ශාඛාව, ජනන 
මුලස්ථානය, 
ලං.වි.ම., නව 

කැලණිපාලම පාර, 
යකොයලොන්නාව 

 
දු.ක.අංකය: 

011-2392394 
ෆැක්ස්: 

011-2327027 
 

රු. 500.00 - 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකා  

(ආයතනික කටයුතු -
ජනන) 

ශාඛාව, ජනන 
මුලස්ථානය, ලං.වි.ම., 
නව කැලණිපාලම පාර, 

යකොයලොන්නාව 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකා  

(ආයතනික කටයුතු -
ජනන) 

ශාඛාව, ජනන 
මුලස්ථානය, 
ලං.වි.ම., නව 

කැලණිපාලම පාර, 
යකොයලොන්නාව 

 

N/A NCB 
 

Click 
Here 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/KOT/BIDS/2018/003 
 

යකොත්මයල් විදුලි බලස්ථානයේ 
උමගට ජලය ඇතුළු කරන යකඩ 
යදොරටුව හා සැකිල්ල, සර්ජන 
කුටීරයේ යකඩ යදොරටුව හා 

සැකිල්ල, හා අවරාර යකඩ යේට්ටු 
වැල්යලන් පැහැයීම හා පින්තාරු 

කි ම. 

2019.02.14  
දින 14.00 
පැයට 

මහවැලි 
සංකිර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය,  
ලංකා විදුලි  

බල මණ්ඩලය,  
මාවතුර 

081- 4950690                                       
081- 4950895 

ෆැක්ස්  
081-7429330 

 
සෑම යගවීමක්ම 

ඕනෑම 
මහජන බැංකු 
ශාඛාකින් 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ ලං.වි.ම. 
ජනන මුලස්ථාන 
ගිණුම් අංක: 
071-1-001-2-

1,000.00 
 
 

90,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය,  
ලංකා විදුලි  

බල මණ්ඩලය,  
මාවතුර 

 

2019.02.14 දින  
ප.ව. 2:00 ට  ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය,  
ලංකා විදුලි  

බල මණ්ඩලය,  
මාවතුර. 

 
 

කාර්යාලයේදි 
කියවීම සඳහා 
යනොමියල් 
ලබාගත 
හැක. 

 
 
 

NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/fwb7qv4jmvrrh4l/ENG-GEN-TC-KCCPSSCELS201901.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fwb7qv4jmvrrh4l/ENG-GEN-TC-KCCPSSCELS201901.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4d5bau21q9id71q/SIN-GEN-CA-%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%92%E0%B6%A9%E0%B7%93%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B6%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%87%E0%B6%A9%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A%20%E0%B7%84%E0%B7%8F%20%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%20%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%202019-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4d5bau21q9id71q/SIN-GEN-CA-%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%92%E0%B6%A9%E0%B7%93%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B6%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%87%E0%B6%A9%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A%20%E0%B7%84%E0%B7%8F%20%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%20%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%202019-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1qk4jpn8asczx9s/Eng-GEN-MC-KOT-BIDS-2018-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1qk4jpn8asczx9s/Eng-GEN-MC-KOT-BIDS-2018-003.pdf?dl=0
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3320705 ගිණුමට 
බැර වන යසේ යගවා 
ලදුපත ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 
 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2019/02 

රන්යදනිගල බලස්ථානයේ 

භාවිතයයන් ඉවත් කරනලද අබලි 

ද්රවය විකිණිම සදහා ලංසු කැදවිම. 

 
 

2019/02/14 
14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යප්රසම්
පාදන කමිටුව 

1. නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(මහවැලි 
සංකීර්යය), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 42, 

අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

දුරකථන: 081-

2224568 
 

2. ප්රධාාන 

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 
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.10,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 
 

 

 

NCB Click 

here 

 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/VIC/2018/310 
වික්යටෝරිය විදුලි බලාගාරයට අයත් 
අධිකාකාරිගම නිවාස යපයදස භූමිය 
එළියපයහලි යකොට නඩත්තු කි ම,  
උමං පිවිසුම් කුටි සහ භූමිය, දිගන 
නිල නිවාස හා භූමි නඩත්තු කටයුතු 

ඉටුකි ම. 

2019/02/14 
(බ්රහස්පතින්දා)  
ප.ව. 14.30 ට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

වික්යටෝරියා විදුලි 

බලාගාරය, 
අධිකාකාරිගම. 

Tel:    081-2200465 
081-2202305 

 

රු. 1,000/= 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

රු.50,000/= 
 

වික්යටෝරියා විදුලි 

බලාගාරය, අධිකාකාරිගම. 
 

වික්යටෝරියා විදුලි 

බලාගාරය, 
අධිකාකාරිගම. 

 

- NCB Click 
here 

 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/odtfn9fwybhvxrr/SIN-GEN-MC-RND-PT-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/odtfn9fwybhvxrr/SIN-GEN-MC-RND-PT-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4dkdwux5bjpdxlj/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2018-310.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4dkdwux5bjpdxlj/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2018-310.pdf?dl=0
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ලං.වී.ම . 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-
3320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 
සම්යප්රේෂය 
අංශය 

(සම්.යම.හා.
න- මධායම 

TR/O&M/NCB/2018/119/D 
 

වෑන් රථයක් ඉන්ධාන හා රියදුරු 
සමග ප්ර.ඉ.(සම්.යම.හා.න.- 

මධායම)ට කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019-02-07 
යප.ව. 10.00 

පැයට 

සම්. ප්රසම්පාදන 
යටන්ඩර් 
මණ්ඩලය 

ප්ර.ඉ(සම්.යම.හා.න- 
මධායම) කාර්යාලය 

ලං.වි.ම, 
පල්යලකැයල් ග්රිඩ් උ 

උපයපොල. 

බලයගොල්ල , 
යකන්ගල්ල 

දු.අ. 081 2050960 / 

081 2215669 

 

- 5,000.00 ප්ර.ඉ(සම්.යම.හා.න- 
මධායම) , ලං.වි.ම, 
පල්යලකැයල් ග්රිඩ් උ 

උපයපොල. බලයගොල්ල , 
යකන්ගල්ල. 

ප්ර.ඉ(සම්.යම.හා.න- 
මධායම) , ලං.වි.ම, 
පල්යලකැයල් ග්රිඩ් උ 

උපයපොල. 
බලයගොල්ල , 
යකන්ගල්ල. 

- NCB 
 

Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/01 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (මින්යන්රිය)  

යටයත් විදුලි අධිකාකා  
(යපොයළොන්නරුව) යේ රාජකා  
කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

2019.02.07 
ප.ව.15.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 
මහල,ඩී.එස්.යසේනා
නායක මාවත, 
අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 

500.00 5000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධාපුර. 
දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධාපුර. 

අදාළ නැත NCB 
 

click here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/02 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (මින්යන්රිය)  

යටයත් විදුලි අධිකාකා  (මූලස්ථාන) 
යේ රාජකා  කටයුතු සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම 
 

2019.02.07 
ප.ව.15.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 
 

500.00 5000.00 එම 
 

එම 
 

අදාළ නැත NCB 
 

click here 

https://www.dropbox.com/s/sag3a5zhd0fc6l1/Eng-TRA-OnM%20TR%20O%26M%20NCB%202018%20119%20D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sag3a5zhd0fc6l1/Eng-TRA-OnM%20TR%20O%26M%20NCB%202018%20119%20D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/28oo2s0g6d2ykm2/Sin-DD1-NCP--HV-2019-01.pdf?dl=0
Sin-DD1-NCP--HV-2019-02.pdf
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යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/00
9 
 

නිපයෝජ්ය සානනයාධිකාකා ( (පකොළ  

නගරයට) අනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජිපේරු (පකොළ  නැපගනහිර) 

ප්රාපිය ය කාර්යාලය සදහා  ළි  

වැේ රථයක් ලබා ගැනින  (ළි  

වැේ IV/IV) (වසර 02 ක කාලයක් 

සදහා) 

2019 
යපබරවාරි 

මස 13 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 

2019-02-12 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 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/01
0 
 

නිපයෝජ්ය සානානයාධිකාකා ( පකොළ  

නගරයට අනුයුක්ත ප්රධාාන 

ඉංජිපේරු (නඩත්තු) ඒකකය 

සඳහා කූලි වැේ  රථයක් ලබා 

ගැනීන (ළි  වැේ I/II) 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 
 
 

2019 
යපබරවාරි 

මස 13 වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 
 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම 
 

එම 
 

- NCB 
 

Click 
Here 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/12 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැ ම් 
නඩත්තු ) ඒකකයට අයත් විදුලි 
අධිකාකා  (ඇස්තයම්න්තු සකස් 

කි ම) - II සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019. 
යපබරවාරි 13 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

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

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/13 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැ ම් 
නඩත්තු ) ඒකකයට අයත් විදුලි 

අධිකාකා  - III සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019. 
යපබරවාරි 13 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/14 

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

2019. 
යපබරවාරි 13 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/074tpmzqik8q5f7/ENG-DD1-CC-2019-009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/074tpmzqik8q5f7/ENG-DD1-CC-2019-009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z1dh7bmb31fzrms/ENG-DD1-CC-2019-010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z1dh7bmb31fzrms/ENG-DD1-CC-2019-010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0udgv5i32fjq7ys/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0udgv5i32fjq7ys/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1352rkcui30alk8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1352rkcui30alk8/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/opg7tj48z15jc5b/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/opg7tj48z15jc5b/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-14.pdf?dl=0
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යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/15 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැ ම් 
නඩත්තු ) ඒකකයට අයත් විදුලි 
අධිකාකා  මිල්ලව වැඩ කණ්ඩායම 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

2019. 
යපබරවාරි 13 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/29 

විදුලි ඉංිනයන්රු (කුරුයෑගල ) 
සඳහා කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019. 
යපබරවාරි 13 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/30 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම් ) 
ඒකකයට අයත් විදුලි ඉංිනයන්රු II 
සඳහා කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019. 
යපබරවාරි 13 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/31 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය ) ඒකකයට අයත් 

විදුලි අධිකාකා  (ශක්ති හානි 
අවමකි ම) III සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019. 
යපබරවාරි 13 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/32 

විදුලි ඉංිනයන්රු (කුලියාපිටිය ) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාකා  
(ප්රායද්ය ය නඩත්තු ඒකකය) සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019. 
යපබරවාරි 13 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/33 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු(යබදාහැ ම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් 

වාරියයපොල නඩත්තු උප ඒකකය  
සඳහා වාරියයපොල නගර සීමාව 
තුලින් ජලය, විදුලිය, දුරකථන, 
මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 
1,000ට යනොඅඩු නිවසක් සහිත 
පර්චස් 60ක පමය ප්රමායයේ 
ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

2019. 
යපබරවාරි 13 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/v6bhh8yuu7qn1ge/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v6bhh8yuu7qn1ge/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/olb11ymnlxup986/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/olb11ymnlxup986/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fhwm1ope52oi5ej/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fhwm1ope52oi5ej/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8tzsmm212yy1158/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8tzsmm212yy1158/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xzfhv73cy7xy2p3/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xzfhv73cy7xy2p3/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hr8h1yxdzpb2kj2/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hr8h1yxdzpb2kj2/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-33.pdf?dl=0
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යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/34 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කුරුයෑගල ) කාර්යාලයට අයත් 
විදුලි අධිකාකා  සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019. 
යපබරවාරි 13 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/35 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැ ම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත්  

වාරියයපොල වැඩ කණ්ඩායම සඳහා 
කුලී පදනම මත යලොරි රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019. 
යපබරවාරි 13 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/SEC-DGM/2018/22 
යපෞද්ගලික ආරක්ෂක යසේවය 

සපයා ගැනීම.නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි කාර්යාල 

සංකීර්යය හා තැනීම් කාර්යාලය 

2019-02-13 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො. 280, 
නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 115,000.00 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/SEC-KEL/2019/09 
යපෞද්ගලික ආරක්ෂක යසේවය 
සපයා ගැනීම.ප්රධාාන විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය- කැලණිය 

2019-02-13 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

එම 500.00 70,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/T/2018/117 
ගයණ්මුල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා ඉඩමක් මිලදී 
ගැනීම(ගයන්මුල්ල නගරය අවටින්) 

2019-02-06 
ප.ව 2.30 දක්වා 

 ළාත් ස යා 

ගැනීම් කමිටුව 

එම 500.00 100,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/T/2017/147 
යක්කල පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා ඉඩමක් මිලදී 
ගැනීම ( යක්කල හංදියට 

ආසන්නව) 
 

2019-02-06 
ප.ව 2.30 දක්වා 

 ළාත් ස යා 

ගැනීම් කමිටුව 

එම 500.00 100,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V09/2019/03 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් (රියදුරු සහිතව)ලබා 

ගැනීම. විදුලි ඉංිනයන්රු -දිවුලපිටිය. 

2019-02-06 
ප.ව 2.30 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/6pngkgmohii7g1m/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6pngkgmohii7g1m/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x5hod4eqq1awpck/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x5hod4eqq1awpck/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4vrcbg6fvlochho/Eng-%20DD2-WPN-DGM-SEC-2018-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4vrcbg6fvlochho/Eng-%20DD2-WPN-DGM-SEC-2018-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7nl90ioyhkx7b87/Eng-DD2-WPN-KEL-SEC-2019-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7nl90ioyhkx7b87/Eng-DD2-WPN-KEL-SEC-2019-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/55cti28pzds02jf/Sin-%20DD2-%20WPN-Ganemulla%20-117.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/55cti28pzds02jf/Sin-%20DD2-%20WPN-Ganemulla%20-117.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ni1whfz5a34k013/Sin-DD2-%20WPN-%20Yakkala%20147.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ni1whfz5a34k013/Sin-DD2-%20WPN-%20Yakkala%20147.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m1th2ou9deft2tr/WPN-NCBD-V09-2019-03-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m1th2ou9deft2tr/WPN-NCBD-V09-2019-03-%20Car.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V112/2019/14 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 
සහිතව). වැඩබිම්  ඉංිනයන්රුI( 

යබදාහැ ම් හා නඩත්තු) 

2019-02-06 
ප.ව 2.30 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V22/2019/15 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 
සහිතව). ප්රධාාන ඉංිනයන්රු( 
යබදාහැ ම් හා නඩත්තු) 

2019-02-06 
ප.ව 2.30 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V19/2019/19 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 

සහිතව). වැඩබිම්  ඉංිනයන්රු II ( 
යබදාහැ ම් හා නඩත්තු) 

2019-02-06 
ප.ව 2.30 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V89/2019/20 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම(රියදුරු සමග) 

විදුලි ඉංිනයන්රු - සංවර්ධාන 

2019-02-06 
ප.ව 2.30 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V105/2019/02 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම  ගැනීම ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු(සැ. හා සං) කාර්යාලය 

2019-02-06 
ප.ව 2.30 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V01/2019/21 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු(වාණිජ) කාර්යාලය 

2019-02-06 
ප.ව 2.30 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V25/2019/22 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම.  ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (යබදාහැ ම්  හා 

නඩත්තු) කාර්යාලය - යේයන්යගොඩ 
වැඩබිම 

2019-02-06 
ප.ව 2.30 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V37/2019/23 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායද්ය ය 
නඩත්තු ඒකකය- කැළණිය 

2019-02-06 
ප.ව 2.30 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/48m0p1nr5ma0v1e/WPN-NCB-DM%20V112-2019-14-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/48m0p1nr5ma0v1e/WPN-NCB-DM%20V112-2019-14-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/md5bu4k9ga0nid1/WPN-NCB-DM-V22-2019-15-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/md5bu4k9ga0nid1/WPN-NCB-DM-V22-2019-15-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rvtkj3oufrzf05x/WPN-NCB-DM%20V19-2019-19-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rvtkj3oufrzf05x/WPN-NCB-DM%20V19-2019-19-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/citcs7gvg7exds8/WPN-NCB-P%26D%20V89-2019-20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/citcs7gvg7exds8/WPN-NCB-P%26D%20V89-2019-20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/azqdb09lbkmyl2c/WPN-P%26D-V105-2019-02%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/azqdb09lbkmyl2c/WPN-P%26D-V105-2019-02%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wbmo6o6pjv48pnh/WPN-NCB-DGM-V01-2019-21%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wbmo6o6pjv48pnh/WPN-NCB-DGM-V01-2019-21%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/adlybxn7tpenbqr/WPN-NCB-DM-V-25-2019-22%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/adlybxn7tpenbqr/WPN-NCB-DM-V-25-2019-22%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nrikknkny8e6q5t/WPN-NCB-K-V-37-2019-23%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nrikknkny8e6q5t/WPN-NCB-K-V-37-2019-23%20van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/Con-V20/2019/24 
යතත් බදු කුලී පදනම වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(තැනීම්) කාර්යාලය- මිනුවන්යගොඩ 
වැඩබිම 

2019-02-06 
ප.ව 2.30 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V26/2019/25 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය- මීගමුව 

2019-02-06 
ප.ව 2.30 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/Con-V21/2019/26 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (තැනීම්) කාර්යාලය - 
නිට්ටම්බුව 

2019-02-06 
ප.ව 2.30 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V33/2019/27 
යතත් බදු කුලී පදනම මත   වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය -  කිරිල්ලවල 

2019-02-06 
ප.ව 2.30 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V159/2019/28 
යතත් බදු කුලී පදනම වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු(සැලසුම් හා සංවර්ධාන) 

කාර්යාලය 

2019-02-06 
ප.ව 2.30 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM -V 114/2019/29 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. බලශක්ති 
කළමයාකරය ඒකකය (බපඋ) 

2019-02-06 
ප.ව 2.30 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/011 
 

ගිනිගත්යහේන ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් 

මස්යකළිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සදහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019-02-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය 
පාර, මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

500.00 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. 

- NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/fc6h5ilvimgym66/WPN-NCB-Con-V-20-2019-24%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fc6h5ilvimgym66/WPN-NCB-Con-V-20-2019-24%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wdyjzf3h0zwhq2j/WPN-NCB-N-V26-2019-25%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wdyjzf3h0zwhq2j/WPN-NCB-N-V26-2019-25%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/htdszafsgxu0c20/WPN-NCB-Con%20V21-2019-26%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/htdszafsgxu0c20/WPN-NCB-Con%20V21-2019-26%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nm51np5j4flaaql/WPN-NCB-K-%20V33-2019-27van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nm51np5j4flaaql/WPN-NCB-K-%20V33-2019-27van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61ff0pl1wyejnez/WPN-NCB-P%26D-%20V159-2019-28van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61ff0pl1wyejnez/WPN-NCB-P%26D-%20V159-2019-28van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j8mkc6tj4zld5uq/WPN-NCB-DGM-%20V114-2019-29van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j8mkc6tj4zld5uq/WPN-NCB-DGM-%20V114-2019-29van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0nj73qdvg9a078u/Sin-DD2-CP-PPC-2019-011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0nj73qdvg9a078u/Sin-DD2-CP-PPC-2019-011.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/012 
 

මාවනැල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු සඳහා  කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට යමෝටර් කාර් 

රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-02-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 20,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/013 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු-මහනුවර නගර 
කාර්යාලයට අයත් අධිකාසැර නඩත්තු 
උප ඒකකය සඳහා  කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට වෑන් 
රථයක් (ආසන 07කින් සමන්විත)  

ලබා ගැනීම. 
 

2019-02-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 16,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/014 
 

කෑගල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් වාණිජ උප ඒකකය 
සදහා කුලී පදනම මත වසරක 

කාලයකට ත්රියරෝද රථ 02ක් ලබා 
ගැනීම. 

 

2019-02-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම  
i)   500/=           
ii)  500/= 

 

 
i).5,000/=   
ii).5,000/= 

එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/015 
 

නාවලපිටිය ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් නඩත්තු 
උප ඒකකය සදහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට ඩබල් කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019-02-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 20,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/016 
යේරායදණිය ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකය  සදහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019-02-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 16,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/017 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
සදහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-02-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 16,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/5lcotcdqqjg7p3y/Sin-DD2-CP-PPC-2019-012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5lcotcdqqjg7p3y/Sin-DD2-CP-PPC-2019-012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fb99607853auesh/Sin-DD2-CP-PPC-2019-013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fb99607853auesh/Sin-DD2-CP-PPC-2019-013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4kdkrn5ghgm5zl5/Sin-DD2-CP-PPC-2019-014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4kdkrn5ghgm5zl5/Sin-DD2-CP-PPC-2019-014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1h92s7drzlhna5/Sin-DD2-CP-PPC-2019-015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1h92s7drzlhna5/Sin-DD2-CP-PPC-2019-015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mbwt9xmw1r5ovhh/Sin-DD2-CP-PPC-2019-016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mbwt9xmw1r5ovhh/Sin-DD2-CP-PPC-2019-016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abfzxt86m5rpz8l/Sin-DD2-CP-PPC-2019-017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abfzxt86m5rpz8l/Sin-DD2-CP-PPC-2019-017.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/018 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැ ම් 

නඩත්තු) ඒකකය සදහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019-02-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 16,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/019 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැ ම් 

නඩත්තු) ඒකකය සදහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019-02-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 16,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/020 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැ ම් 

නඩත්තු) ඒකකය සදහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට සින්ගල් 

කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019-02-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 16,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/021 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැ ම් 

නඩත්තු) ඒකකය සදහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට සින්ගල් 

කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019-02-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 16,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/023 

කටුගස්යතොට ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු බල ප්රයද්ශයට අයත් 
අකුරය විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය පවත්වා යගන යාම 
සඳහා බදු / කුලී පදනම මත පහත 

සඳහන් පහසුකම් සහිත 
යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 අකුරය නගරයට ආසන්න 
ස්ථානයක් විය යුතුය. 

 යගොඩනැඟිල්යල් ප්රමායය 
ව.අ. 2500-3000 අතර 

පැවතිය යුතුවීම. 

 සැහැල්ලු වාහන 03ක් නවතා 
තැබීයම් හැකියාව තිබිය යුතුය. 

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා 
මාර්ග පහසුකම් සහ අයනකුත් 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 

 ප්රධාාන මාර්ගයට ආසන්න වීම 

2019-02-13 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු 
වන කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් 
සියලු විස්තර 
සඳහන් කර 
එවන්න. 
දු.අ.   081-

2499679 

- - 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 - 
 

https://www.dropbox.com/s/kgg5lglml6v8aph/Sin-DD2-CP-PPC-2019-018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kgg5lglml6v8aph/Sin-DD2-CP-PPC-2019-018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uk9uk01le2qkns6/Sin-DD2-CP-PPC-2019-019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uk9uk01le2qkns6/Sin-DD2-CP-PPC-2019-019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i90cilocwl55yk8/Sin-DD2-CP-PPC-2019-020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i90cilocwl55yk8/Sin-DD2-CP-PPC-2019-020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ersl8w0s8212fox/Sin-DD2-CP-PPC-2019-021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ersl8w0s8212fox/Sin-DD2-CP-PPC-2019-021.pdf?dl=0
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සහ නිරවුල් ප්රයේශ මාර්ග 
තිබිය යුතුය. 

 යගොඩනැගිල්ල අවට  ආරක්ෂිත
වැටක් ඉදිකර තිබිය යුතුය. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-96/BD-15/2K19/08 

විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාකාරි (වාණිජ) සඳහා කුලි 
පදනම මත වසර 02ක වෑන් රථයක් 

ලබාගැනීම 

2019 
යපබරවාරි 13 
ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වානිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක. : 0552222474 

500 48,500.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වානිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-76/Cons-15/2K19/09 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම් - ඌව) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි VI වැඩ 
කණ්ඩායම සඳහා කුලි පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට  කෘ කැබ් 

රථයක් ලබාගැනීම 

2019 යපබරවාරි 
13  ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500 50,500.00 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-87/BD-12/2K19/10 

විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
කන්දකැටිය පා.යසේ.ම. සඳහා කුලි 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
කෘ කැබ් රථයක් ලබාගැනීම 

2019 යපබරවාරි 
13  ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500 50,500.00 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-90/MON-09/2K19/11 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල) 
ඒකකයේ දඹගල්ල පා.යසේ.ම. සඳහා 

කුලි පදනම මත අවුරුදු 02ක  
කාලයකට යලොරි රථයක් 

ලබාගැනීම 

2019 යපබරවාරි 
13  ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500 50,500.00 එම එම - NCB Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/xfnzzgb64gp9ijq/van%208.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xfnzzgb64gp9ijq/van%208.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xp7j8lfkrqs892f/crew%20cab%2009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xp7j8lfkrqs892f/crew%20cab%2009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a3jbwlnb0izu41p/crew%20cab%2010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a3jbwlnb0izu41p/crew%20cab%2010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cvum10fcafrcuqu/lorry%2011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cvum10fcafrcuqu/lorry%2011.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-45/DGM-09/2K19/12 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි II සඳහා 
කුලි පදනම මත අවුරුදු 02ක  

කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

2019 යපබරවාරි 
13  ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500 48,500.00 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-86/BD-11/2K19/13 

විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
කන්දකැටිය පා.යසේ.ම. සඳහා 
අවුරුදු 02ක  කාලයකට යලොරි 

රථයක් ලබාගැනීම 

2019 යපබරවාරි 
13  ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500 50,500.00 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-78/DGM-17/2K19/14 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් 
සංවර්ධාන - ඌව) ඒකකයේ  විදුලි 
ඉංිනයන්රු (සැලසුම්) සඳහා අවුරුදු 
02ක  කාලයකට යමෝටර් රථයක්  

ලබාගැනීම 

2019 යපබරවාරි 
13  ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500 49,000.00 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-100/MON-15/2K19/15 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල) 
ඒකකයේ  දඹගල්ල පා.යසේ.ම. විදුලි 

අධිකාකාරි  සඳහා අවුරුදු 02ක  
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

2019 යපබරවාරි 
13  ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500 48,500.00 එම එම 
- 

NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-58/DGM-12/2K19/16 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ - ඌව) 
ඒකකයේ  විදුලි ඉංිනයන්රු 

(බලශක්ති කලමනාකරය - ඌව) 
සඳහා අවුරුදු 02ක  කාලයකට 
යමෝටර් රථයක් ලබාගැනීම 

2019 යපබරවාරි 
13  ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500 49,000.00 එම එම 
- 

NCB Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/bfpu3js9704y258/van%2012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bfpu3js9704y258/van%2012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lbbvch9dn9cjwdh/lorry%2013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lbbvch9dn9cjwdh/lorry%2013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6h0yunbhedxuzc/car%2014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6h0yunbhedxuzc/car%2014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pcuenfqh98vhjgu/van%2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pcuenfqh98vhjgu/van%2015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/flhtwelxcvul2g2/car%2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/flhtwelxcvul2g2/car%2016.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-80/DGM-10/2K19/17 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබ. නඩත්තු-
 ඌව) ඒකකයේ  තරාපැවි නඩත්තු 
(02) සඳහා අවුරුදු 02ක  කාලයකට 

කැබ් රථයක් (Single Cab) 
ලබාගැනීම 

2019 යපබරවාරි 
13  ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500 45,500.00 එම එම 
- 

NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-33/BD-07/2K19/18 

විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ  
මහියංගනය පා. යසේ. ම. විදුලි 
අධිකාකාරි සඳහා අවුරුදු 02ක  

කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

2019 යපබරවාරි 
13  ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500 48,500.00 එම එම 
- 

NCB Click 
here 

යබදාහැ ම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/HV/2019/01 

විදුලි ඉංිනයන්රු (ශක්ති 
කළමයාකරන) ඒකකයේ විදුලි 

ඉංිනයන්රු යේ රාජකාරි සඳහා කාර් 
රථ- 01 ක් කුලී පදනම මත සපයා 

ගැනීම. 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 

2019-02-13 
ප.ව. 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(දකුණු පළාත) 
කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො.167, 
මාතර පාර, 
ගාල්ල 

රු.500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (දකුණු 
පළාත) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො.167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(දකුණු පළාත) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො.167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකා
කාරි (දකුණු 
පළාත) 

කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනො.167, 
මාතර පාර, 
ගාල්ල 

NCB Click 
Here 

යබදාහැ ම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/HV/2019/02 
වදුලි ඉංිනයන්රු (බද්යද්ගම) 
ඒකකයේ වඳුරඹ පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානයේ රාජකාරි 
සඳහා ත්රියරෝද රථ-01 ක් / 

තල්ගස්වල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ රාජකාරි සඳහා 

ත්රියරෝද රථ-01 ක් කුලී පදනම මත 
සපයා ගැනීම. 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතුය) 

2019-02-13 
ප.ව. 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

එම රු.500.00 - එම එම එම NCB Click 
Here 

යබදාහැ ම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/2019/03 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු 
පළාත් ගබඩායේ ඇති භාවිතයයන් 
ඉවත් කරන ලද අබලි තාරාපැවි 07 

ක් විකිණීම 

2019-02-13 

ප.ව. 2.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 ලංසුයවන් 10% 
ක මුදල 

එම එම එම NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/unp8juf7k5jdz3e/single%20cab%2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/unp8juf7k5jdz3e/single%20cab%2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r36lmhzr5t9ym6t/van%2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r36lmhzr5t9ym6t/van%2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bxgs1oafkglemm0/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bxgs1oafkglemm0/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tdexmifhh7raudu/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tdexmifhh7raudu/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61t82o56aswqvwb/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61t82o56aswqvwb/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-03.pdf?dl=0


17 

වයාපෘති 
අංශය 
(විදුලිය 
සැපයීයම් 
ගුයාත්මක
භාවය 

වැඩිදියුණු 
කි යම් 

උපකාරක 
වයාපෘතිය 
(SESRIP) 
වයාපෘතිය) 

PD(SESRIP)DD1/T/LB/2018/08 

SESRIP කළමයාකරය ඒකකයට 
අනුබද්ධිකාත වයාපෘති වැඩබිම් 

කාර්යාලයක් පවත්වායගන යාම 
සඳහා බණ්ඩාරගම අවටින් වසරක 
කාලයකට යගොඩනැඟිල්ලක් බද්දට 

ලබා ගැනීම 

2019 
යපබරවාරි මස 
14  වැනිදා 
ප.ව.2.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා ගැනීයම් 

කමිටුව) 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
මල්කඩුවාව 

එස්යට්ට්, මුයසිංහ 
වත්ත, මීගමු පාර, 

බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 

2224550 

ෆැක්ස් 037- 

2224550 

500.00 රු.7,500.00 SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මල්කඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 
පාර, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2224550     

ෆැක්ස් 037- 2224550 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මල්කඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 
පාර, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2224550  

ෆැක්ස් 037- 

2224550 

අදාල නැත NCB Click 

here 

වයාපෘති 
අංශය 

(ම.සු.වි.බ.
වයා.) 

CEB/MWPP/2018/08 
මන්නාරම සුළං විදුලිබල 

වයාපෘතියේ වයාපෘතිකාර්යාලයේ 
පවිත්රතා යසේවාව සදහා යටන්ඩර් 

පත් කැදවිම. 

2019.02.14 අතියර්කසාමා
නයාධිකාකා (වයා

පෘති) 

වයාපෘතිඅධායක්ෂ 
(ම.සු.වි.බ.වයා.) 
ලංකාවිදුලිබලමණ්

ඩලය 
යනො.754, නව 

පාර්ලියම්න්තුපාර, 
පැලවත්ත 

බත්තරමුල්ල 
දු: 011 288 9640 

- 5,000.00 වයාපෘතිඅධායක්ෂ 
(ම.සු.වි.බ.වයා.) 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය 
යනො.754, නව 

පාර්ලියම්න්තුපාර, 
පැලවත්ත 

බත්තරමුල්ල 

වයාපෘතිඅධායක්ෂ 
(ම.සු.වි.බ.වයා.) 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ
ලයයනො.754, නව 
පාර්ලියම්න්තුපාර, 

පැලවත්ත 
බත්තරමුල්ල 

- NCB Click 
here 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකා  ලංසු ඉදිරිපත් කි යම් 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 සාමානයාධිකාකා /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 සාමානයාධිකාකා  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 කි යමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකා /ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකා /ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ප ක්ෂා 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. 

https://www.dropbox.com/s/xiw2uoq3y8fghop/PD%28SESRIP%29DD1-T-LB-2018-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xiw2uoq3y8fghop/PD%28SESRIP%29DD1-T-LB-2018-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rrlab0nwdkk9cfm/CEB-MWPP-2018-8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rrlab0nwdkk9cfm/CEB-MWPP-2018-8.pdf?dl=0
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මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කි ම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකා / පර ධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 

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

 සානානයාධිකාකාරී 


