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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම 
විස්තරය හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන දිනය 
හා යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු ප ොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

ප ොපතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 

පතොරතුරු 

පිට තක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

පතොරතුරු 

පිට ත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන 
අංශය 

(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T2019/0023 
 

ලක්විජය බලාගාරයේ ගල් අඟුරු 
යගොඩබෑයම් අංශය සඳහා යබයාරින් 

මිලට ගැනීම 
 

2019 මාර්තු 06 
බදාදා දින 

14.00 පැයට. 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය  
4වන මහල  බලස්ථාන 

කළමයාකරු 
(ලක්විජය සංකීර්යය) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

නාරක්කල්ලිය  
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

3,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

රු. 200,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

සංකීර්යය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

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 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

(වයාපිති හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/PM/2018/0
2 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 

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

මිළදී ගැනීම. 
 

2019 මාර්තු 
මස 07 වන දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපිති හා බැර 

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

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

500.00 6 000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපිති හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 01        

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
යනො.288  නුවර පාර          

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපිති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01        

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  යනො.288  

නුවර පාර          
කුරුයෑගල                    

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

අදාල නැත NCB Click 
here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ocazf1samaa269i/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ocazf1samaa269i/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwt230uc52t63ag/Eng-DD1-PHM-T-PM-2018-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwt230uc52t63ag/Eng-DD1-PHM-T-PM-2018-02.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/029 
 

Black Adhesive Insulating Cloth 
Tape (3/4’’) 19mm – 2,500 Rolls. 

 
 

2019 
මාර්තු 
06 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

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

2019-03-05 දිනටයපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

21,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03හි තබා ඇති 
ලංසුයපට්ටිය 

සමුළුකාමරය, 
නියයෝජය සාමානයාධි 

කාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය 

- NCB click here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/022 

ලං.වි.ම.මධ්යම පළාත සඳහා GIS 
මිදුකාංගය ස්ථාපිත කර ගැනීම. 
[Implementation of Geographic 

Information System (GIS) Software 
in CP] 

 

2019-03-06 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= 90 000/= ප්ර.ඉ. (වාිජජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/035 

ලං.වි.ම.මධ්යම පළාත සඳහා Pre 
insulated Al. Sleeves (10 mm2) - 

13,000 ක් සපයා භාරදීම. 
 
 

2019-03-06 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 26 000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරී යම් 

අංශය 03 
(සබරගමුව) 

(සබර) 

SAB/CE(COM)/LP/2019/10 
Supply & Delivery of 03 Nos. of 
Thermal Image Camera Without 
Leakage Detection of SF6Gas 

2019-03-13 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09  නව 
නගරය, රත්නපුර 

 

1 500.00 50 000.00 නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.,යනො.09 නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව)ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 

අංශය 03 
(සබරගමුව) 

(සබර) 

SAB/CE(COM)/LP/2019/12 
මනුරු වායන් යපටිටි යතකලා - 
1000 ක් සපයා ප්රවාහනය ිරරීම. 

2019-03-13 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1 500.00 100 000.00 එම එම -- NCB Click 

Here 

 
ඉදිකිරීම් 

https://www.dropbox.com/s/bu6mxw1ybwx9c0e/ENG-DD1-CC-2019-029.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dyqzvcnw4hg2dnj/Eng-DD2-CP-PPC-2019-022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dyqzvcnw4hg2dnj/Eng-DD2-CP-PPC-2019-022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eik0g30tq8enxmb/Eng-DD2-CP-PPC-2019-035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eik0g30tq8enxmb/Eng-DD2-CP-PPC-2019-035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s6buk9dhbab436v/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s6buk9dhbab436v/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/webzl9obq36qzfq/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/webzl9obq36qzfq/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-12.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
ලක්ෂපාන නිවාස යපයදස තුළ ඇති 
මාර්ග පද්ධ්තිය අලුත්වැඩියා ිරරීම 

(පළමු අදියර ) සදහා 
යකොන්ත්රාත්තුව 

 
 

DGM/LC/Civil/Ten2019 – 02 

 
පටන්ඩර් ලියා දිංචිය 

ICTAD 

M -5පහෝ C-6 පහෝ ඊට වැඩි. 
පගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම් පහෝ / හා 

මාර්ග ඉදිකිරිම් පිළිබඳ අවම වසර 

05 ක  ළපුරුද්ද අනිවාර්ය පේ. 

2019 මාර්තු 07  
වන දින 
ප.ව.2.00 

 
 
 

සුලු සපයා 
ගැනීම් 

කමිටුව, 
ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

කාර්යාලය,ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  ලක්ෂපාන. 

051 2232085 
051 3502387 

ෆැක්ස්- 0512232211 
 
 

2019 මාර්තු 06 දින 
 .ව. 4.00දක්වා 

 මණක් පටන්ඩර් ත් 

නිකුත් කරණු ඇත. 
 

රු.500 / = 
(සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනැම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවිරන් 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ලංවීම ජනක 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-
3320-705 
බැරවන යසේ 
යගවා යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 
කාර්යාල 
ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරය
කට යගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය.) 

 

50 000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  ලක්ෂපාන. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

කාර්යාලය ලක්ෂපාන

සංකීර්යය, 
ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය  
ලක්ෂපාන. 

 

- NCB Click 

here 

වත්කම් 

කළමනාකර

ය අංශය 

(සිවිල් වැඩ 

හා 

යගොඩනැගිලි) 

 

CW&B/DGM/HO/GFL/02/2019 

ලං.වි.ම. ප්රධ්ාන කාර්යාලයේ ප්රධ්ාන 
පිවිසුම සහ බිම් මහල් යලොබිය 

ප්රතිසංස්කරයය ිරරීම. 
 
 

සුදුසුකම් : 
CIDA(ICTAD) යරේිජයේ C5 යහෝ 

ඊට වැඩි/ SP2 යහෝ ඊට වැඩි 
යගොඩනැගිලි ඉදිිරරීම්. 

2019-03-07 
දින 14.00 

පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

2019-03-06 
දින 12.00 පැය 

දක්වා 
ප්රසම්පාදන පත් 
නිකුත් කරනු 
ලැයේ. 

 

ප්රායද්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 
 
 

7 000.00 250 000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, යකොළඹ 
02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 
 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/xle4loyq293tr5h/Eng-Gen-LC-DGM-%20LC-Civil-Ten-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xle4loyq293tr5h/Eng-Gen-LC-DGM-%20LC-Civil-Ten-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kwok31klelh0q0q/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-HO-GFL-02-2019.pdf?dl=0
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යසේවා 
ජනන 
අංශය 

(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2019/0014 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයය 
උපකාරක යසේවා  අoශය පිරිසිදු 

ිරරීයම් යසේවා සැපයීම 
 

ලංසු රැස්විම් දිනය : 2019.02.20  
11.00 පැයට 

ලංසු රැස්වීම් ස්ථානය: ලක්විජය 
බලාගාරය  යනොයරොච්ය ෝයල් 

2019 මාර්තු 06 
බදාදා දින 

14.00 පැයට. 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය  
4වන මහල  බලස්ථාන 

කළමයාකරු 
(ලක්විජය සංකීර්යය) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

නාරක්කල්ලිය  
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 
 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
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 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

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) 

LV/T/2019/0045 

ඉරුක්කල් අඩිය නව ඉඩයමහි සහ 
බලස්ථාන පිවිසුම් මාර්ගය යදපස 
උදයාන අලංකාර සිදු ිරරීම. 

ලංසු රැස්විම් දිනය : 2019.02.27  
10.00 පැයට 

ලංසු රැස්වීම් ස්ථානය: ලක්විජය 
බලාගාරය  යනොයරොච්ය ෝයල් 

 

2019 මාර්තු 06 
බදාදා දින 

14.00 පැයට. 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000/-  
එම 

රු. 28,000.00 එම එම එම NCB Click 
Here 

 

සම්යප්රේෂය 
අංශය 

(සංයද්ශ) 

නිසා/සංපද්ශ/පිරිසිදු කිරීම් 
සංයද්ශ පාලන මධ්යස්ථා 

යගොඩනැගිල්ල සහ පරිරය පිරිසිදු 
ිරරීයම් යකොන්ත්රාත්තුව 2019 

2019/02/28 
14.00 පැයට 

නියයෝජය 
සාමානයාධි

කාරී 
(සංයද්ශ) 

නිසා(සංයද්ශ) 
සංයද්ශ පාලන 
මධ්යස්ථානය 

කැළිජතිස්ස බලාගාර 
පරිරය 

නව කැළිජපාලම පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 
(ලංසු භාරගන්නා 
අවසන් දිනට දින 
යදකකට (02) ප්රථම 
සතියේ වැඩ කරන 

දිනවල උයද් 9.00 සිට 
සවස 3.00 දක්වා) 

 
දු.ක./ෆැක්ස්:- 011-2 
424582  011-2 

500.00 අදාල යනොයේ නිසා(සංයද්ශ) 
සංයද්ශ පාලන 
මධ්යස්ථානය 

කැළිජතිස්ස බලාගාර 
පරිරය 

නව කැළිජපාලම පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 

නිසා(සංයද්ශ) 
සංයද්ශ පාලන 
මධ්යස්ථානය 
කැළිජතිස්ස 
බලාගාර පරිරය 
නව කැළිජපාලම 

පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 

අදාල 
යනොයේ 

NCB Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/65d85pcqgwl4fn1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/65d85pcqgwl4fn1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/39pcnii0mvsx264/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/39pcnii0mvsx264/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7vmkstnk1qivdb/Sin-TRA-CMN-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7vmkstnk1qivdb/Sin-TRA-CMN-001.pdf?dl=0
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441935 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සී1/වීඑස්එල්/2019/
001 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (උතුරු 

මැද) 
කාර්යාලයේ අපහරයය කරන ලද 

යමෝටර් යලොරියක් විිරණීම. 
43 ශ්රී 2010 

2019.02.28 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

අංක 525/26  පළමු 
මහල ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත  
අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 

1000.00 10 000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 525/26  පළමු 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත  අනුරාධ්පුර. 

අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/03 

 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (අනුරාධ්පුර)  

යටයත් විදුලි අධිකාරී (වාිජජ) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

 

2019.02.28 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 5000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/04 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (කැිරරාව)  යටයත් 

විදුලි අධිකාරී (කාර්යාල) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

 

2019.02.28 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 5000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/05 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (කැිරරාව)  යටයත් 
විදුලි අධිකාරී (තඹුත්යත්ගම) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

 

2019.02.28 
ප.ව.03.00 

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/2019/008 

 
Supply & Delivery of Quarry Dust & 

ABC for cable laying work of 
Construction Unit – DGM Office 

Colombo City for the year 
2019/2020. 

Quarry Dust – 1,000 Cubs 

2019 
මාර්තු 
06 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය  
සිේ වන මහල   
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල, 340  
ආර්. ඒ. ද යමල් 
මාවත  යකොළඹ 

1,000.00 
(මුදලින්) 

150,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 
 

- NCB click here 
 

file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2014.02.2019/Sin-DD1-NCP-VSL-2019-01.pdf
chttps://www.dropbox.com/s/yye8aswh93nsf9r/Sin-DD1-NCP--HV-2019-03.pdf?dl=0
Sin-DD1-NCP--HV-2019-04.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-05.pdf
https://www.dropbox.com/s/af5chjqavwvam9e/ENG-DD1-CC-2019-008.pdf?dl=0
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ABC             –  2,000 Cubs 
 

03මගින් 
2019-03-05දිනටයපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM 
(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/030 

 
Execution of Disconnection & 

Reconnection orders in Colombo 
West Area. 

 

2019 
මාර්තු 
06 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

30 000.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකුඅයකරයක්
/ බැංකු 

ඇපකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/51 

විදුලි ඉංිනයන්රු (වාිජජ ) ඒකකයට 
අයත් විමර්ශන ඒකකය  සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019. මාර්තු 
06 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 – 2281892 

 

1,000.00 35,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

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

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/52 

ගල්ගමුව පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 

මත කෲ කැේ  රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019. මාර්තු 
06 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/53 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 
කාර්යාල සංකීර්යය පිරිසිදු ිරරීම 
හා නඩත්තු යසේවා පවත්වායගන 

යාම. 
 

2019. මාර්තු 
06 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 30,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

CW&B/DGM/WPN/Veyan/36/2018 

පැරිජ යේයන්යගොඩ පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථාන යගොඩනැගිල්ල 
ප්රායද්ය ය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 

නවීකරයය ිරරීම 
 

සුදුසුකම් : 
CIDA(ICTAD) යරේිජයේ C6 යහෝ 
ඊට වැඩි යගොඩනැගිලි ඉදිිරරීම් 

07-03-2019 
දින 14.00 

පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 
06-03-2019 
දින 15.00 පැය 

දක්වා 
ප්රසම්පාදන පත් 
නිකුත් කරනු 

ලැයේ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(බ.ප.උ.) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 

5 000.00 170 000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් චිත්තම්පලම් 

ඒ ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/qn276ikz8toyrvh/ENG-DD1-CC-2019-030.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/84oyuc2r29qeb66/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/84oyuc2r29qeb66/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wvu8hbi0of48478/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wvu8hbi0of48478/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1wu87334tnpyton/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1wu87334tnpyton/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tb7xgrfjean5s8t/Eng-AM-CWB-CW%26BDGMHVH152015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tb7xgrfjean5s8t/Eng-AM-CWB-CW%26BDGMHVH152015.pdf?dl=0
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ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
011 244 7567 
011 244 7568 

මාවත, යකොළඹ 02 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

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

2019-02-27 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

ිරරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, ිරරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

ිරරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 
 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

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

2019-02-27 
ප.ව 2.00 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.  ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම්  හා 

නඩත්තු) කාර්යාලය - යේයන්යගොඩ 
වැඩබිම 

2019-02-27 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

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

(තැනීම්) කාර්යාලය- මිනුවන්යගොඩ 
වැඩබිම 

2019-02-27 
ප.ව 2.00 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) 

2019-02-27 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/Con-V 84/2019/57 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු (තැනීම්) කාර්යාලය 

2019-02-27 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/mga0mibe9xwhymp/Eng-%20DD-WPN-NCB-DM-V112-2019-14-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mga0mibe9xwhymp/Eng-%20DD-WPN-NCB-DM-V112-2019-14-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s84kjj2am8pdhly/Eng%20-%20DD2-WPN-NCB-DM%20V22-2019-15-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s84kjj2am8pdhly/Eng%20-%20DD2-WPN-NCB-DM%20V22-2019-15-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/isf4bmytehtlno8/Eng-%20DD2-WPN-NCB-DM-V-25-2019-22%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/isf4bmytehtlno8/Eng-%20DD2-WPN-NCB-DM-V-25-2019-22%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vzhnr389ct05jcx/Eng-%20DD2-WPN-NCB-Con-V-20-2019-24%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vzhnr389ct05jcx/Eng-%20DD2-WPN-NCB-Con-V-20-2019-24%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mjw9y2pa35tcqvd/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V114-2019-29van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mjw9y2pa35tcqvd/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V114-2019-29van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88hojm46dcxeb8k/Eng-%20DD2-WPN-NCB-Con-V-84-2019-57%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88hojm46dcxeb8k/Eng-%20DD2-WPN-NCB-Con-V-84-2019-57%20van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/ T/2018/116 
මාවරමණ්ඩිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සඳහා පර් ස් 50 ක 
පමය ඉඩමක් මිලදී ගැනීම. 

(මාවරමංඩිය මායකොළ බියගම  
සපුගස්කන්ද ප්රධ්ාන මාර්ගයට 

මුහුයලා තිබිය යුතුය) 
 

2019-02-27 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපඋ) 

එම 500.00 
 

100 000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/ NCB/2019/56 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු (කැලිජය) 
කාර්යාලය සඳහා පර් ස් 50-60 
අතර ඉඩමක් මිලදී ගැනීම. 

 කඩවත නගරයේ සිට ිර.මි 1 ක් 
ඇතුලත යකොළඹ නුවර ප්රධ්ාන 
මාර්ගයට (මහර හන්දියේ සිට 
ඇල්යදිජය අතර) මුහුයලා 
ඇති ඉඩමක් විය යුතුය.  එයසේ 
යනොමැති නම් ප්රධ්ාන මාර්ගයට 
මුහුයලා යනොපිහිටියත් අඩි 20 
ක ප්රයේශ මාර්ගයක් සහිත 

යකොළඹ නුවර ප්රධ්ාන මාර්ගයේ 
(මහර හන්දියේ සිට ඇල්යදිජය 
අතර) සිට මීටර් 200 ක් දුරින් 
ඇති ඉඩමක් විය යුතුය. 

 

2019-02-27 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපඋ) 

එම 500.00 
 

100 000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/023 

 
විදුලි අධිකාරී ( පබදාහැරීම් තැනීම් ) 

අම් ාර පේ රාජකාරී කටයුතු සදහා 

වෑන් රථයක්/ඩබල් කැබ් රථයක් 

කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.02.27   

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

යබදාහැරීම් තැනීම් 
අම්පාර කාර්යාලය 
063-2222440 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
නිලායවලි පාර  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/024 

 
අම් ාර හිඟුරාණ  ාරිපභෝගික 

මධ්යස්ථානය සඳහා 

f.dඩනැගිල්ලක් කුලියට ලබා 
ගැනීම 

2019.02.27  

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්ද්යය විදුලි 
ඉංිනයන්රු (අම්පාර) 

කාර්යාලය 
063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
උප්පුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click here 

https://www.dropbox.com/s/6l4gv6chrj1ntaw/Eng-%20DD2-WPN-%20Land%20for%20CSC%20Mawaramandiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6l4gv6chrj1ntaw/Eng-%20DD2-WPN-%20Land%20for%20CSC%20Mawaramandiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bqe9b7bd4b60fyp/CEE%20KELANIYA%20land%20-1%20Orginal%281%29%202018%2012%2027%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bqe9b7bd4b60fyp/CEE%20KELANIYA%20land%20-1%20Orginal%281%29%202018%2012%2027%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kn191iay8k4n45b/Eng-DD2-EP-023%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20DC%20Ampra.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h8x0p4d4girch8v/Eng-DD2-EP-024%20Rent%20a%20buildign%20for%20the%20use%20as%20CSC%20at%20Hingurana.pdf?dl=0
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කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/025 

 
විදුලි අධිකාරී (මූතූර්  ාරිපභෝගික 

මධ්යස්ථානය) පේ නිල නිවස 

සඳහා නිවසක් කුලියට ගැනීම. 

2019.02.27 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය  

(ත්රිකුයාමලය) 
026-2222301 

026-2220060          
යහෝ 

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

 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
නිලායවලි පාර  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/028 
 

ගිනිගත්යහේන ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකය සදහා කුලී 
පදනම මත වසරක කාලයකට 
ත්රියරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019-03-06 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ගිරිය පාර  

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

500/= 5 000/= ප්ර.ඉ. (වාිජජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/029 
 

මාවනැල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් 
යහම්මාතගම පා.යසේ.ම.බල 
ප්රයද්ශය තුළ බිඳවැටුම් යසේවා 

සැපයිම  සහ නඩත්තු කටයුතු සඳහා  
කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි  රථයක්  
ලබා ගැනීම. 

 

2019-03-06 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/030 
 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු-මහනුවර නගර 
කාර්යාලය මඟින් සිදුකරන 

ඇස්තයම්න්තු කාර්යයන් සඳහා  
කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට වෑන් රථයක්   ලබා 

2019-03-06 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/zyyg4vjufm4wu6x/Eng-DD2-EP-025%20Rent%20out%20a%20house%20for%20use%20of%20ES%20Quaters%20-Mutur%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wo57sdqniyg13vj/Sin-DD2-CP-PPC-2018-028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wo57sdqniyg13vj/Sin-DD2-CP-PPC-2018-028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1k1sgj24y939yxm/Sin-DD2-CP-PPC-2019-029.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1k1sgj24y939yxm/Sin-DD2-CP-PPC-2019-029.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fezj2yoejvyi8ml/Sin-DDP-CP-PPC-2019-030.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fezj2yoejvyi8ml/Sin-DDP-CP-PPC-2019-030.pdf?dl=0
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ගැනීම. 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/031 
 

කටුගස්යතොට ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් නඩත්තු 
උප ඒකකය සදහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට කෲ කැේ 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019-03-06 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/032 
 

නාවලපිටිය ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු සදහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට යමෝටර් කාර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019-03-06 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/033 
නාවලපිටිය ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් 

කුරුඳුවත්ත පා.යසේ.ම. සදහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
සැහැල්ලු යලොරි  රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-03-06 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/034 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකය-ම.ප. 
සදහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2019-03-06 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 

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

 
 

PRO&HM/DD2/DGM/CE 

(LC&M)/2019/03 
 

අිනව මාර්ග නඩත්තු 1 වැඩ 
කණ්ඩායම (වයාපිති හා අධිසැර 
නඩත්තු ) යබ.අ.02  සඳහා නිවසක් 

කුලියට ගැනීම. 

2019/02/27 
14.00 පැය 

නියයෝජය 
සාමානයාධි
කාරි (වයා.හා 
අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය   
තැ.යප.18  

ළමාගාරය පාර  
මහනුවර 

 
0812222286 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
තැ.යප.18  

ළමාගාරය පාර  
මහනුවර 

081-2222286 
081-2204298 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය  තැ.යප.18  
ළමාගාරය පාර  

මහනුවර 
 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/j5o7wab25jbirlu/Sin-DD2-CP-PPC-2019-031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j5o7wab25jbirlu/Sin-DD2-CP-PPC-2019-031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kmb3w5ug0fvov4o/Sin-DD2-CP-PPC-2019-032.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kmb3w5ug0fvov4o/Sin-DD2-CP-PPC-2019-032.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1mt9id77jsydvwu/Sin-DD2-CP-PPC-2019-033.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1mt9id77jsydvwu/Sin-DD2-CP-PPC-2019-033.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qf02x66srwds5c/Sin-DD2-CP-PPC-2019-034.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qf02x66srwds5c/Sin-DD2-CP-PPC-2019-034.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9jy21q3kz7rztbr/Information%20Copy_Rent%20a%20house%20for%20cold%20line%20gang.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9jy21q3kz7rztbr/Information%20Copy_Rent%20a%20house%20for%20cold%20line%20gang.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 03 

(බපද II) 

 
 
 
 
 

WPSII/T/2019/016 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු(තැනීම්) සඳහා 

2019.03.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද II) 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

රු. 500.00 රු. 
5000.00 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 
යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 03 

(බපද II) 
 
 
 

WPSII/T/2019/017 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු(තැනීම්) සඳහා 

2019.03.06 
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/2019/018 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බණ්ඩාරගම) 

සඳහා 

2019.03.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද II) 

එම රු. 500.00 රු. 
5000.00 

එම එම අදාල 
යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-104/BD-17/2K19/23 

 
ේදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
රිදීමාලියද්ද පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක කාලයකට යලොරි 

රථයක් ලබාගැනීම 

2019 මාර්තු 06  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව  ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

500.00 50,500.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව  ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව  ප්රධ්ාන 
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-105/BD-18/2K19/24 

 
 

ේදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
රිදීමාලියද්ද පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක කාලයකට කි 

කැේ රථයක් ලබාගැනීම 

2019 මාර්තු 06  
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 50,500.00 එම එම - NCB Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/y5diddfkysaahql/WPSII.T.2019.016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y5diddfkysaahql/WPSII.T.2019.016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8g94kkenbkupjg3/WPSII.T.2019.017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8g94kkenbkupjg3/WPSII.T.2019.017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ttrqyga9h3f04dk/WPSII.T.2019.018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ttrqyga9h3f04dk/WPSII.T.2019.018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wls6ixxb60k86q2/19-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wls6ixxb60k86q2/19-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ywcq1wsz0c7u6at/19-24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ywcq1wsz0c7u6at/19-24.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-106/BD-19/2K19/25 

 
 

ේදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
රිදීමාලියද්ද පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක කාලයකට ත්රී 
යරෝද රථයක් ලබාගැනීම 

 

2019 මාර්තු 06  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 22,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-107/BD-20/2K19/26 

 
 

ේදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
රිදීමාලියද්ද පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබාගැනීම 
 

2019 මාර්තු 06  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 48,500.00 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-94/MON-13/2K19/27 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල) 
ඒකකයේ බිබිල පා.යසේ.ම.සඳහා 
කුලි පදනම මත වසර යදකක 
කාලයකට කි කැේ රථයක් 

ලබාගැනීම 
 

2019 මාර්තු 06  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 50,500.00 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-102/DI-06/2K19/28 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (දියතලාව) 

ඒකකය  සඳහා කුලි පදනම මත 
වසර යදකක කාලයකට යමෝටර් 

රථයක් ලබාගැනීම 
 

2019 මාර්තු 06  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාිජජ)/නිලනිවාස/
සි4/2යක්19/01 

 
ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
(දියතලාව) ඒකකයට අයත් 

ඌවපරයගම විදුලි පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය සඳහා 

අඹගස්යදෝව හා ලුණුවත්ත නගරය 
අවටින් යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට 

2019 මාර්තු 06  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු (දියතලාව) 
කාර්යාලය   ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය යකොළඹ 
පාර  දියතලාව. 

 
 

දු.ක. : 0572222675 

500.00 6 000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව  ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව  ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

- NCB Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/ud1cfkcf2sqw7og/19-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ud1cfkcf2sqw7og/19-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u4jhx4bwj7jp1it/19-26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u4jhx4bwj7jp1it/19-26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7b4mfor8822yuzg/19-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7b4mfor8822yuzg/19-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sjg6p7ntuwigyt9/19-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sjg6p7ntuwigyt9/19-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rseta61ljuwny2e/19-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rseta61ljuwny2e/19-01.pdf?dl=0
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යහෝ බද්දට  ලබා ගැනීම 0572222474 
 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/14 
කළුතර ප්රයද්ශයේ අබලි භාන්ඩ 

විිරණීම. 

2019.03.07 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 යටන්ඩර් පයතහි 
සඳහන් 
ආකාරයට 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/15 
බස්නාහිර පළාත දකුය 1 හි ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු යබදාහැරීම් නඩත්තු 
ශාඛාවට අයත් කළුතර වැඩබිම 

සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් බදු පදනම 
මත ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 

2019.03.07 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 00.00 එම ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/09 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධ්ාන 

ඉංජිපන්රු  රත්මලාන කාර්යාලය 

සඳහා කුලී  දනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2019.03.07 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

 

දප/බද්යද්/ලි5/පවිත්රතා/2019/2020 
විදුලි ඉංිනයන්රු බද්යද්ගම 

කාර්යාලයට අයත් විදුලිඉංිනයන්රු - 
බද්යද්ගමකාර්යාලය, බද්යද්ගම, 

යගෝනපීනුවල  වඳුරඹ හා 
තල්ගස්වලයනපාරියභෝගිකයසේවාම

ධ්යස්ථානයන් හා හික්කඩුව 
ප්රාථමික උපයපොල සඳහා පවිත්රතා 

යසේවාවක් සපයා ගැනීම. 

2019.03.08 
ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය  

ලං.වි.ම. 
හාමුයගොඩ පාර  

කුම්යම්  බද්යද්ගම. 
 

දු.අං.091-2292099 

1 000.00 25 000.00 ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය  
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර  කුම්යම්  
බද්යද්ගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය  
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර  
කුම්යම්  බද්යද්ගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

අදාල නැත NCB 

 
Click 
Here 

 
 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැිරයාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්  ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් ිරරීයම් 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 නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සිට 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

https://www.dropbox.com/s/b6ewt5x4v1erud8/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b6ewt5x4v1erud8/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cw72ual6naa61p6/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cw72ual6naa61p6/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zlpdi5u3dygr9la/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zlpdi5u3dygr9la/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtycyvl0tr7lgh3/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%925-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2019-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtycyvl0tr7lgh3/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%925-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2019-2020.pdf?dl=0
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වියද්ය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට  ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් ිරරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම  එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවිත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයේ. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි ිරරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

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