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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 යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T2019/0031 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ ගල් අඟුරු 
යබදා හැරීයම් පද්ධතියේ අධි පීඩන 

යසේදුම් පයිප්ප පද්දතිය  
ප්රතිසංස්කරයය කිරීම 

2019 අයප්රේල් 10 
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 

 

10,000/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු.490,000.00 

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 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T2019/0046 
 

ලක්විජය බලාගාරය සඳහා ද්රාව 
පීඩක යබයාරින් ගලවනයක් මිලට 

ගැනීම 

 

2019 අයප්රේල් 03 
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 

https://ww
w.ceb.lk/te

nder-
notice/en 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 
කරගත 
හැක 

 

 
රු.30,000.00 

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 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ne5t6vqs6e9qoga/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ne5t6vqs6e9qoga/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0031.pdf?dl=0
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/kkzigjjs5bgc0ra/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0046.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kkzigjjs5bgc0ra/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0046.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2019/0052 

ලක්විජය බලාගාරය සදහා තින්ත 
(නාවික යරේණිය)ය) මිලදී  ගැනීමග 

 
 

2019 අයප්රේල් 03 
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 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක 

 
රු.15,000.00 

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 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 

LV/T/2019/0067 
 

ලක්විජය බලාගාරය සඳහා කුයුබ්-5, 
වීල් 10, ඩම්ප්  ට්රක් (ටිපර් ට්රක්) 

හතරක් සපායා  භාරදීම 

2019 අයප්රේල් 10 
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 

5,000/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක 

 
රු.300,000.00 

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 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/aefd5ut8zb02sy5/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0052.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aefd5ut8zb02sy5/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0052.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/2mo73mvwnswexuv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0067.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2mo73mvwnswexuv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0067.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0073 
 

ලක්විජය බලාගාරය සඳහා වීල් 
යලෝඩරයක් සපායා  භාරදීම 

2019 අයප්රේල් 03 

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 

10,000/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක 

 
රු.400,000.00 

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 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/1hfzximbciwtsju/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0073.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1hfzximbciwtsju/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0073.pdf?dl=0
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ජනන 

 

 

 

වික්ට ෝරියා 

විදුලි 

බලස්ථානය 
 

MC/VIC/2019/21 

 

අබලි ද්රව්ය විිණිම  සහාා ලසු 

කැදවී . 

 

වික්ට ෝරියා විදුලි බලස්ථානය, 

ලසකා විදුලිබල  ණ්ඩලය, 

අධිකාරිග . 
 

2019/04/04 

ප.ව්. 02.30 

නිටයෝජය 

සා ානයාධි

කාරී 

( ාව්ැලි 

සසිණර්ණය)  

වික්ට ෝරියා 

විදුලි බලස්ථානය, 

අධිකාරිග . 

Tel:    081-2200465 

081-4950688 
 

රු.1000/= 

 

සෑ  

ටගවී ක්  

ඕනෑ  

 ාජන 

බැසකු 

ශාඛාව්ක් 

 ගින් 

 ාජන 

බැසකුටේ 

ටද  ටගොඩ 

ශාඛාටේ 

ලස.වී.  . 

ජනන 

මුලස්ථාන

ටේ ගිණුම් 

අසක 071-

1001-2-

3320-705  

බැරටව්න 

ටසේ  ටගව්ා 

බැසකු 

ලදුපත 

ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. 

රු. 3000/= 
 

වික්ට ෝරියා විදුලි 

බලස්ථානය, අධිකාරිග . 
 

වික්ට ෝරියා විදුලි 

බලස්ථානය, 

අධිකාරිග . 

2019/04/04 

ප.ව්. 02'30 

- 

 

 

 

 

NCB Click 

here 

 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

19/020 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි යකොළඹ 
නගර කාර්යාලය සදහා පරිගයක 

සැපයිම හා යබදාහැරිම. 

2019 
අයප්රේල් 
03 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2019- 04-02 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

20,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/004 

 
බිල්පත් යගවීම 04ක් යැවීම ස්ථාපනය 

කිරීම හා බාර දීම සඳහා KIOSK  
යන්ත්රය  ලබා ගැනීම 

2019.04.03  
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැයග
නහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 100,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය)  

නිලායවලි පාර  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

click 
here 

ඉදිිණරීම් 

   
 

 
  

   
 

 

https://www.dropbox.com/s/5mya1c9bcr50ida/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2019-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mya1c9bcr50ida/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2019-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhvih3ku7n7wuq6/ENG-DD1-CC-2019-020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhvih3ku7n7wuq6/ENG-DD1-CC-2019-020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h8o7gi1dlk77cu1/Eng-DD2-EP-004%20Bill%20Payment%20Kiosk%20Machine.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h8o7gi1dlk77cu1/Eng-DD2-EP-004%20Bill%20Payment%20Kiosk%20Machine.pdf?dl=0
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යසේවා 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2019/0057 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ 
යසේවකයින් සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02 ක කාලයක් සඳහා නිවාස 

ලබා ගැනීම 
 

 

 

2019 මාර්තු 27 
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 

 

 
ටනොමිටේ 

ලබාගත 

ාැක. 

 
-- 

 
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 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධි
කාරී 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/VIC/2018/317 
 

වික්යටෝරියා විදුලි බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය සදහා SINGLE-

PHASE 236/√3kV / 
12.5 kV, 37 MVA, 50Hz, 
ට්රාන්ස්ය ෝමර හතරක් (04) ක් 

සැපයීම. 

2019 මැයි 
08 

(බදාදා)  
යප.ව. 10.00 

ස්:djr 
leබිනට් 

m%සම්mdok 
lමිgqj 
^විදු,sn, 
n,Yla;s 
සy වයපාර 
සංවර්ධන 

wud;HdxYh& 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(මහවැලි සංකීර්යය) 
ld¾hd,h" wxl 

40$20" wïmsáh mdr"  
uykqjr" 20000" ශ්රී 

ලංකා                              
ÿ"l    (+94-81-2235431 

+94-81-2224568 
 ැක්ස්    +94-81-

2232802 ú';eme,a( 
dgmmc@ceb.lk 

 

35,000.00 
(අමතර 

පිටපත් මිලදී 
ගැනීයම්දී 
පිටපත් 
යදකක 

උපරිමයකට 
යටත්ව 

පිටපතකට 
රු: 5000.00 
බැඟින් 
ආපසු 

යනොයගවන 
යගවීයමන් 
ලබාගත 
හැක. iEu 
f.ùulau 
´kEu 
uyck 
nexl= 

YdLdjla 
u.ska 
uyck 
nexl=fõ 

fougf.dv 
YdLdfõ 
,x'ú'u' 
ckk 

uQ,ia:dkf
ha .sKqï 
wxl 071-

1001-2-3320-
705 

රු.2,500,000.00 
 

නියයෝජය idudkHdêldrs                            
^wdh;ksl lghq;=& 
ld¾hd,h"  ජනන 

මූලස්ථාන 
යගොඩනැඟිල්ල"             

,xld jsoq,sn, uKav,h"     
kj කැළණිය) පාලම පාර"  
යකොයලොන්නාව                      

10600"           ශ්රී ලංකාj 
 

Y%jKd.drh" 2 jk 
uy<" ජනන 
මූලස්ථාන 

යගොඩනැඟිල්ල"             
,xld විදු,sn, 
uKav,h"  kj 

කැළණිය) පාලම පාර"  
යකොයලොන්නාව                     

10600"          
  ශ්රී ලංකාj 

 
 

- ICB 
 

Click 
here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ov2jpmfjt0qkkhm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ov2jpmfjt0qkkhm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tmf27i541xr3ib8/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2018-317.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tmf27i541xr3ib8/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2018-317.pdf?dl=0
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nerfjk 
fia f.jd 

nexl= ,ÿm; 
bosßm;a l, 

hq;=h' 
සතියේ 

කාර්යාලීය 
දිනයන්හිදී 
යප.ව. 9:00 
සිට ප.ව. 
3:00 දක්වා 
03.05.2019 
දින යතක් 
ලංසු යපොත 
මිලදීගත 
හැක. 

 

ජනක 
 

උකුයවල 
විදුලි 

බලාගාරය 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MC/UKU/BIDS/2019/004 

 
උකුයවල විදුලි බලස්ථානයේ 

භාවිතයයන් ඉවත් කරන ලද විදුලි 
උපකරය  ආවුද  මුළුතැන්යේ 

උපකරය  වාහන අමතර යකොටස්  
ටයර් සහ ටියුබ් විකිණීම සඳහා ලංසු 

කැඳවීම 

2019.04.04 
ප.ව. 14.00 
පැයට 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධි
කාරී 

(මහවැලි 
සංකිර්යය ) 

උකුයවල විදුලි 
බලාගාරය  ලං.වි.ම.   

උකුයවල. 
 
 

T.P. 
066 224 3054 
066 224 4229 

 
Fax 

066 224 4351 
 

රු: 500/= 
 

සෑම 
යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනක 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක: ’ 

071-1001-
2-3320-705 
බැරවන යසේ 
යගවා බැංකු 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

රු: 5 000/= උකුයවල විදුලි 
බලාගාරය  

ලං.වි.ම.   උකුයවල. 
 

උකුයවල විදුලි 
බලාගාරය  

ලං.වි.ම.   උකුයවල. 
 

2019.04.04 
14.00 පැයට 

 

අදාළ 
යනොයේ. 

යද්ශීය 
 

Click 
here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

19/041 

 
ප්රධාන ඉං්නයන්රු (යකොළඹ 

නැයගනහිර) කාර්යාලය  සදහා 
කුලියට යහෝ බද්දට යගොඩනැගිල්ලක් 

2019 
අයප්රේල් 
03 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 

- - 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය  

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

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 
 

- යද්ශීය - 

https://www.dropbox.com/s/g2a3kcmngzzjwrm/SIN-GEN-MC-UKU-BIDS-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g2a3kcmngzzjwrm/SIN-GEN-MC-UKU-BIDS-2019-04.pdf?dl=0
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සපයා ගැනිම. 

 
පිහිටිම-මරදාන යබොරැල්ල 
යදමටයගොඩ නගර ආශ්රිතව 

යගොඩනැගිල්යල් බිම් ප්රමායය- වර්ග 

අඩි 4,200 ට යනො අඩු 
අවම වශයයන් වාහන 05 ක් 
නැවැත්විය හැකි විය යුතුය. 

විදුලිය, ජල පහසුකම් හා 50 යදයනකු 
සදහා සනිපාරක්ෂක පහසුකම්  තිබිය 

යුතු යේ. 

බදු  කාල සිමාව වසර 02 කි. 
 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

යපට්ටිය 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/6
7 

විදුලි ඉංජියන්රු (කුලියාපිටිය ) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාරී 
(ප්රායද්ශීය නඩත්තු ඒකකය) සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019 අයප්රේල් 
03 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිය)ජ) 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 - 1 
(වයඹ) 

  
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/6

8 
 ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන) ඒකකයට අයත් විමර්ශන 
අංශය සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 අයප්රේල් 
03 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/6
9 

විදුලි ඉංජියන්රු (වාණිය)ජ) ඒකකයට 
අයත් විමර්ශන අංශය සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 අයප්රේල් 
03 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/7
0 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු ) ඒකකයට අයත් විදුලි 

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

2019 අයප්රේල් 
03 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/7

1 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (කුරුයෑගල ) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාරී 

(යදොරකඩ යසේවාව) සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

2019 අයප්රේල් 
03 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/8yv5fx91o0mzc8p/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8yv5fx91o0mzc8p/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fsnfy8o5hzeay6g/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fsnfy8o5hzeay6g/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9r3ilw3smacxuyz/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-69.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9r3ilw3smacxuyz/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-69.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d74aie592zrnj8h/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-70.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d74aie592zrnj8h/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-70.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/asx5kn0ma0e6p8y/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-71.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/asx5kn0ma0e6p8y/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-71.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/7
2 

 ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත්  වාරියයපොල 
වැඩ කණ්ඩායම සඳහා කුලී පදනම 
මත යලොරි රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 අයප්රේල් 
03 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 25,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/7
3 

 ගිරිඋල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 

ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 අයප්රේල් 
03 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 15 000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/7
4 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු(යබදාහැරීම් 
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 පර් ස් 60ක පමය 
ප්රමායයේ ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019 අයප්රේල් 
03 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10 000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/101 
 
 

දඹුල්ල ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයට අයත් පල්යල්යපොල 
පා.යසේ.ම. සදහා කුලී පදනම මත 
වසරක කාලයකට ත්රියරෝද රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2019-04-03 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

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

 

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

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/102 
 
 

ගලයගදර ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයට අයත් නුගයවල පා.යසේ.ම. 
සදහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019-04-03 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

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

 

1000/= 16 000/= ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/103 
 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (මහනුවර නගරය) 
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක් 

2019-04-03 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

1000/= 20 000/= ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ds63zv3ot633xcx/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ds63zv3ot633xcx/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cshtqtuh13nr3w6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cshtqtuh13nr3w6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ujfpp34msxhsrqb/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ujfpp34msxhsrqb/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fjzfjv0prhzy506/Sin-DD2-CP-PPC-2019-101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fjzfjv0prhzy506/Sin-DD2-CP-PPC-2019-101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dl9iwk3uuy7581r/Sin-DD2-CP-PPC-2019-102.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dl9iwk3uuy7581r/Sin-DD2-CP-PPC-2019-102.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8p1yyeypl1pqktx/Sin-DD2-CP-PPC-2019-103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8p1yyeypl1pqktx/Sin-DD2-CP-PPC-2019-103.pdf?dl=0
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ලබා ගැනීම. 081-4472724 
 

මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/104 
 
 

ගිනිගත්යහේන ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකය සදහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019-04-03 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

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

 

1000/= 16 000/= ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/105 
 
 

දඹුල්ල ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයට අයත් වාණිය)ජ උප ඒකකය 
සදහා කුලී පදනම මත වසරක 
කාලයකට ත්රියරෝද රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-04-03 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

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

 

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

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/106 

 

 
කෑගල්ල ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
සදහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක් ලබා 
ගැනීම. 

 

2019-04-03 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 20 000/= ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/107 

 

 
කුණ්ඩසායල් ප්රායද්ශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් උඩදුම්බර 
පා.යසේ.ම. සදහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි 
රථයක් යහෝ කෲ කැබ් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019-04-03 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16 000/= ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/108 

 

 
කටුගස්යතොට ප්රායද්ශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් වත්යත්ගම 
පා.යසේ.ම. සදහා කුලී පදනම මත වසර 

2019-04-03 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

1000/= 16 000/= ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/x8s2akwf2bfsnu1/Sin-DD2-CP-PPC-2019-104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8s2akwf2bfsnu1/Sin-DD2-CP-PPC-2019-104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n9wmcjq620cgrq6/Sin-DD2-CP-PPC-2019-105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n9wmcjq620cgrq6/Sin-DD2-CP-PPC-2019-105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8zqj6tpg1shgcub/Sin-DD2-CP-PPC-2019-106.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8zqj6tpg1shgcub/Sin-DD2-CP-PPC-2019-106.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/erkkev4dir4ycoc/Sin-DD2-CP-PPC-2019-107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/erkkev4dir4ycoc/Sin-DD2-CP-PPC-2019-107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w6ypq2ks7fz6x0j/Sin-DD2-CP-PPC-2019-108.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w6ypq2ks7fz6x0j/Sin-DD2-CP-PPC-2019-108.pdf?dl=0
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02ක කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

081-4472724 
 

මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2019/111 

 

 
කටුගස්යතොට ප්රායද්ශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් ප්රායද්යය 
නඩත්තු උප ඒකකය සදහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
සැහැල්ලු යලොරි රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019-04-03 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16 000/= ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2019/112 

 

 
මාතයල් ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයට අයත් මාතයල් පා.යසේ.ම. 
සදහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019-04-03 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16 000/= ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2019/113 

 

 
මාතයල් ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකය සදහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019-04-03 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 16 000/= ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2019/114 

 

 
මාතයල් ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

ඒකකයට අයත් ප්රායද්යය නඩත්තු උප 
ඒකකය සදහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019-04-03 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 16 000/= ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2019/115 

 

 
නාවලපිටිය ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයට අයත් නාවලපිටිය උප 

2019-04-03 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

1000/= 16 000/= ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/8ug51bd99xyii3e/Sin-DD2-CP-PPC-2019-111.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ug51bd99xyii3e/Sin-DD2-CP-PPC-2019-111.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mv4z58qacaaj0zs/Sin-DD2-CP-PPC-2019-112.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mv4z58qacaaj0zs/Sin-DD2-CP-PPC-2019-112.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9wnebphb93mhrwm/Sin-DD2-CP-PPC-2019-113.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9wnebphb93mhrwm/Sin-DD2-CP-PPC-2019-113.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f77fewraogbfq1d/Sin-DD2-CP-PPC-2019-114.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f77fewraogbfq1d/Sin-DD2-CP-PPC-2019-114.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y5axpcajtvvqvsu/Sin-DD2-CP-PPC-2019-115.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y5axpcajtvvqvsu/Sin-DD2-CP-PPC-2019-115.pdf?dl=0
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ප්රායද්යය නඩත්තු ඒකකය සදහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
සැහැල්ලු යලොරි රථයක් ලබා ගැනීම. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2019/116 

 

 
නාවලපිටිය ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයට අයත් නාවලපිටිය පා.යසේ.ම. 
සදහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට (2WD) ඩබල් කැබ් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

2019-04-03 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

 
 

1000/= 20 000/= ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය 

Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2019/117 

 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) ඒකකය-
ම.ප. සදහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට 4WD ඩබල් කැබ් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019-04-03 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

 
 

1000/= 20 000/= ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය 

Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2019/118 

 

 
කුණ්ඩසායල් ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් 

බත්ගම්යපොළ  උප ඒකකය සදහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
සැහැල්ලු යලොරි රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019-04-03 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

 

 
 

1000/= 16 000/= ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය 

Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2019/119 

 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (මහනුවර නගරය) 
ඒකකයට අයත් පා.යසේ.ම-උතුර සදහා 
කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

කෲ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019-04-03 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16 000/= ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය 

Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/7zjnc6ptpcf1nmk/Sin-DD2-CP-PPC-2019-116.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7zjnc6ptpcf1nmk/Sin-DD2-CP-PPC-2019-116.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xlvfzvx06wlxlfk/Sin-DD2-CP-PPC-2019-117.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xlvfzvx06wlxlfk/Sin-DD2-CP-PPC-2019-117.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfrt0kfn4uztfyr/Sin-DD2-CP-PPC-2019-118.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfrt0kfn4uztfyr/Sin-DD2-CP-PPC-2019-118.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j0vum1mph1w6fml/Sin-DD2-CP-PPC-2019-119.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j0vum1mph1w6fml/Sin-DD2-CP-PPC-2019-119.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2019/124 

 

 
කටුගස්යතොට ප්රායද්ශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් ප්රායද්යය 
නඩත්තු උප ඒකකය සදහා කුලී 

පදනම මත වසර 02ක කාලයකට කෲ 
කැබ් රථයක්  ලබා ගැනීම. 

2019-04-03 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

 
 

1000/= 16 000/= ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය)ජ) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය 

Click 

Here 

 

 
 

නිසා(වාහාආ
) යබ.අංශ 2 

 
 

DGM(C&C)/DD2/HV/2019/T64/0
2 

ලංවිම ප්රධාන කාර්යාලයේ ඇමතුම් 
මධයස්ථානය - 1987 සඳහා යතත බදු 
කුලී පදනම  මත කාර් රථයක් ලබා 

ගැනීම 

2019.03.27 
යප.ව.10.00 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

 
ලංවිම  නිසා(වාහාආ) 
යබ.අංශ 2  02වන 
මහළ  යනො.205/3  
නුවර පාර  පහළ 
බියන්විල  කඩවත 
0112399679 

500.00 17 000.00 

යනො.205/3  නුවර පාර  
පහළ බියන්විල  කඩවත  

ලංවිම 
යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02)  
කාර්යාලයේ තබා ඇති 
යටන්ඩර් යපට්ටියට 
බහාලිය යුතුයි 

ලං.වි.ම  යනො.205/3  
නුවර පාර  පහළ 
බියන්විල  කඩවත 
යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලය 

 
 
 
- යද්ශීය 

 

බාගැනීම
ට 

 
 

නිසා(වාහාආ
) යබ.අංශ 2 

 
 

DGM(C&C)/DD2/HVML//2019/T
69/02 

කිරිබත්යගොඩ පිහිටි යබ.අංශ 02 මනු 
පරීක්ෂයාගාරය සඳහා යතත බදු කුළී 
පදනම මත කාර් රථයක් සපයා ගැනීම 

 

2019.03.27 
යප.ව.10.00 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

 
ලංවිම  නිසා(වාහාආ) 
යබ.අංශ 2  02වන 
මහළ  යනො.205/3  
නුවර පාර  පහළ 
බියන්විල  කඩවත 
0112399679 

500.00 18 000.00 

යනො.205/3  නුවර පාර  
පහළ බියන්විල  කඩවත  

ලංවිම 
යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02)  
කාර්යාලයේ තබා ඇති 
යටන්ඩර් යපට්ටියට 
බහාලිය යුතුයි 

ලං.වි.ම  යනො.205/3  
නුවර පාර  පහළ 
බියන්විල  කඩවත 
යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලය 

 
 
 
- යද්ශීය 

 

බාගැනීම
ට 

 
 

නිසා(වාහාආ
) යබ.අංශ 2 

 

DGM(C&C)/DD2/HV/2019/T84 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (වාණීජ හා 
ආයතනික) යබ. අංශ 02 කාර්යාලය 
සඳහා  යතත බදු කුළී පදනම මත වෑන් 

රථයක් සපයා ගැනීම 
 

2019.03.27 
යප.ව.10.00 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

 
ලංවිම  නිසා(වාහාආ) 
යබ.අංශ 2  02වන 
මහළ  යනො.205/3  
නුවර පාර  පහළ 
බියන්විල  කඩවත 
0112399679 

 
 
 

1,000.00 

 
 
 

15,000.00 

යනො.205/3  නුවර පාර  
පහළ බියන්විල  කඩවත  

ලංවිම 
යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02)  
කාර්යාලයේ තබා ඇති 
යටන්ඩර් යපට්ටියට 
බහාලිය යුතුයි 

ලං.වි.ම  යනො.205/3  
නුවර පාර  පහළ 
බියන්විල  කඩවත 
යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලය 

 
 
 
- යද්ශීය 

 

බාගැනීම
ට 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/041 

 
විදුලි අධිකාරී (එරාවුර් පාරියභෝගික 

මධයස්ථානය / ය න්කලඩි  
පාරියභෝගික මධයස්ථානය ) 

මඩකලපුව යේ රාජකාරී කටයුතු සදහා 
වෑන් රථයක්/ඩබල් කැබ් රථයක් 

කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.03.27
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්ශීය ප්රධාන  විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

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 

https://www.dropbox.com/s/qeoyv9grdtgkew4/Sin-DD2-CP-PPC-2019-124.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qeoyv9grdtgkew4/Sin-DD2-CP-PPC-2019-124.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/35crn0dwit20isc/Eng-DD2-CnC-2018-T64-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/35crn0dwit20isc/Eng-DD2-CnC-2018-T64-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dilm8hqbvw65htk/Eng-DD2-CnC-2019-T69-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dilm8hqbvw65htk/Eng-DD2-CnC-2019-T69-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/edjpkvy50b8ronm/Eng-DD2-CnC-2018-T84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/edjpkvy50b8ronm/Eng-DD2-CnC-2018-T84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6yr343lplr1yng9/Eng-DD2-EP-041%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Eravur%20Chenkalady%20ECSC%29%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6yr343lplr1yng9/Eng-DD2-EP-041%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Eravur%20Chenkalady%20ECSC%29%20Batticaloa.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/042 

 
විදුලි අධිකාරී( වාණිය)ජ -නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී නැයගනහිර) 

ත්රීකුයාමලය  යේ රාජකාරී කටයුතු 
සදහා වෑන් රථයක්/ඩබල් කැබ් රථයක් 

කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.03.27  
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

 
නියයෝජය 

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

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
උප්පුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

click 
here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/43 

 
විදුලි අධිකාරී (යබදාහැරීම් තැනීම් ) 
ත්රීකුයාමලය   යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා වෑන් රථයක්/ඩබල් කැබ් 
රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.03.27 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

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

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
නිලායවලි පාර  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

click 
here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/044 

 
විදුලි අධිකාරී (නින්දවූර්  පාරියභෝගික 
මධයස්ථානය)  කල්මුයණ්  යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 

රථයක්/ඩබල් කැබ් රථයක් කුලියට 
ලබා ගැනීම 

2019.03.27 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්ශීය  විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

කල්මුයණ් 
067-2229276 

යහෝ 
නියයෝජය 

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

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
නිලායවලි පාර  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/Con-V84/2019/57                              
යතත් බදු කුලී පදනම වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

(තැනීම්) කාර්යාලය-බපඋ 

2019-03-27 
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 

 
 

20,000.00 

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

දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
 
- 

 
 

යද්ශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/G-V155/2019/70                              
යතත් බදු කුලී පදනම වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය- ගයන්මුල්ල 

2019-03-27 
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 

 
 

20,000.00 

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

දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
 
- 

 
 

යද්ශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/5c13y46q0w2j16a/Eng-DD2-EP-042%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Commercial%29%20DGM%28E%29%20office%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5c13y46q0w2j16a/Eng-DD2-EP-042%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Commercial%29%20DGM%28E%29%20office%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vgsvnn0vpwa34gt/Eng-DD2-EP-043%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Construction%29%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vgsvnn0vpwa34gt/Eng-DD2-EP-043%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Construction%29%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h9go8i2yah3zhce/Eng-DD2-EP-044%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Ninthavur%20ECSC%29%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h9go8i2yah3zhce/Eng-DD2-EP-044%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Ninthavur%20ECSC%29%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z43nclbbh5j1yrl/Eng-DD2-WPN-NCB-Con-%20V%2084-2019-57%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z43nclbbh5j1yrl/Eng-DD2-WPN-NCB-Con-%20V%2084-2019-57%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h41b489rs30lg8a/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V155-2019-70%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h41b489rs30lg8a/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V155-2019-70%20van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/K-V176/2019/71                             
යතත් බදු කුලී පදනම වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානය- යදොම්යප් 

2019-03-27 
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 

 
 

20,000.00 

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

දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
 
- 

 
 

යද්ශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/G-V128/2019/72                              
යතත් බදු කුලී පදනම වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය- ගම්පහ 

2019-03-27 
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 

 
 

20,000.00 

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

දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
 
- 

 
 

යද්ශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/G-V110/2019/73                             
යතත් බදු කුලී පදනම වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රායද්ශීය නඩත්තු 

ඒකකය - ගම්පහ 

2019-03-27 
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 

 
 

20,000.00 

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

දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
 
- 

 
 

යද්ශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/G-V97/2019/74                             

යතත් බදු කුලී පදනම වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය- ගම්පහ 

2019-03-27 
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 

 
 

20,000.00 

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

දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
 
- 

 
 

යද්ශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/DSP/2019/66 

අබලි භාණ්ඩ විකිණීම. නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී කාර්යාලය    - පළාත් 

ගබඩාව 

2019-03-27 
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 

 
 

30,000.00 

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

දු.ක. 011-2911071/72 

 
නි.සා. (බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
 
- 

 
 

යද්ශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/RAT-V51/HV/2019/19 
 

නිවිතිගල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා  යලොරි රථ 1 ක් කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

2019-04-03 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිය)ජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1 000.00 5 000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිය)ජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිය)ජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/vynegek6z1vrf74/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V176-2019-71%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vynegek6z1vrf74/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V176-2019-71%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34q2e3zl2hgspxe/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V128-2019-72%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34q2e3zl2hgspxe/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V128-2019-72%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/89t73unmoxz8ii3/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V110-2019-73%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/89t73unmoxz8ii3/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V110-2019-73%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ictdf3k3d74pdgu/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V97-2019-74%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ictdf3k3d74pdgu/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V97-2019-74%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8gghhwti5do2n10/Eng-%20DD2-WPN-DSP-2019-66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8gghhwti5do2n10/Eng-%20DD2-WPN-DSP-2019-66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4jy0rletephlpo0/SAB_RAT_-V51_HV_2019_19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4jy0rletephlpo0/SAB_RAT_-V51_HV_2019_19.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/EMB-V89/HV/2019/26 
 

උඩවලව පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා  කුඩා යලොරි රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019-04-03 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිය)ජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර 

1 000.00 5 000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිය)ජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිය)ජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2019/032 

ලං.වි.ම. කලාප 03 ප්රධාන 

කාර්යාලයේ ආපන ශාලාව පවත්වා 

යගන යාම සඳහා මිළ ගයන් කැඳවීම. 

(විදුලිය හා ජලය සඳහා ගාස්තු අය 

යනොකරන අතර ගෑස් සඳහා මසකට 

රු.25,000.00 ක දීමනාවක් යගවනු 

ලැයබ්) 

 

 

2019.04.03 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/23 
මතුගම ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය පවත්වායගනයාම සඳහා 
කුලී/ බදු පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් 

ලබාගැනීම. 

2019.04.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 00.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිය)ජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිය)ජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/24 
මීගහතැන්න විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය පවත්වායගනයාම සඳහා 
කුලී/ බදු පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් 

ලබාගැනීම. 

2019.04.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 00.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිය)ජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිය)ජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/82bwt46f86h13s6/SAB_EMB_-V89_HV_2019_26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/82bwt46f86h13s6/SAB_EMB_-V89_HV_2019_26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrhv2kcjhmw1n8g/WPSII.T.2019.032.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrhv2kcjhmw1n8g/WPSII.T.2019.032.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhi95px441jvluv/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhi95px441jvluv/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/inrmpf10wb3thir/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/inrmpf10wb3thir/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_24.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/25 
මතුගම ප්රායද්ශීය නඩත්තු ඒකකය 
පවත්වායගනයාම සඳහා කුලී/ බදු 
පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් 

ලබාගැනීම. 

2019.04.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 00.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිය)ජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිය)ජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 

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 සාමානයාධිකාරී/ප රධාන 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 සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්ශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට  ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන 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 සාමානයාධිකාරී/ ප රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 

        සා ානයාධිකාරී                      

https://www.dropbox.com/s/cvtvarhdkjw9nql/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cvtvarhdkjw9nql/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_25.pdf?dl=0
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