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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 

ජනක අංශය 
(තාපබල 

සංකීර්යය) 

KPS/ ME (FS)/ LP/ 2018/ 08 
මළ යනොබැයදන වායන් 

“එක්ස්පෑන්ෂන් යබයලෝ” එකක් 
සැපයීම (විශ්කම්භය–300මි.මි., 

දිග–2100මි.මි.) 

2019.05.08 
දින 

14:00 පැයට 

තාපබලසංකී
ර්යයසපයා
ගැනීම්කමිටු

ව 

නියයෝජයසාමානයාධි
කාරිකාර්යාලය 

(තාපබලසංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, 

නවකැළණිපාලමපාර, 
10600, 

යකොයළොන්නාව. 
දු.ක.: 

011-2437426, 

011-2423897 

1,000.00 27,000.00 නියයෝජයසාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය 

(තාපබලසංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, 

නවකැළණිපාලමපාර, 

10600, යකොයළොන්නාව. 
 

ලංසු 
භාරගන්නායේලාවඅ

වසාන් වු වහාම 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරිකාර්
යාලය 

(තාපබලසංකිර්යය)
දී 

 

යනොමියේ NCB CLICK 
HERE 

ජනක අංශය 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SC/2018/09 

ආරක්ෂක නිලයන්ට ඇන්කේ බූට්ස ්
සහ සපත්තු සැපයීම, සමනළ 

සංකීර්යය 
 

2019-05-02 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 

දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාී 

(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, නව 

නගරය, රත්නපුර. 

045-2225002 
ෆැක්ස් 

045-2225005 
 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ  
ජනන 

අංශයේ 
රැස්කිීම්   

ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය) 

20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාී 
(සමනළ සංකීර්ය) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාී 

(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, නව 

නගරය, රත්නපුර. 
 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/gzujtl3lgq5256p/Eng-Gen-TC-KPS-MS_FS-LP-2018-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gzujtl3lgq5256p/Eng-Gen-TC-KPS-MS_FS-LP-2018-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wzd57r88rcilwsw/Sin-GEN-SC-SC-2018-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wzd57r88rcilwsw/Sin-GEN-SC-SC-2018-09.pdf?dl=0
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ජනක අංශය 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2018/12 

සමනළවැව ජල විදුලි බලාගාරයට 
ඉන්ධන සැපයුම් යපොම්පයක් 

සැපයීම, සවි කිීම හා කමිෂන් 
කිීම 

 
 

2019-05-02 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 

දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාී 

(සමනළ සංකීර්ය) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, නව 

නගරය, රත්නපුර. 

045-2225002 
ෆැක්ස් 

045-2225005 
සහ 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ, 
Tel: 045-2222554 
Fax:045-2222501 

 

500.00 

 
එම 

20,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&S)/PPC/2019/061 
 

Disposal of Unserviceable Meters in 
Colombo City 

2019 
අයප්රේේ 

24 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිේල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමේ මාවත, 

යකොළඹ 03 මගින් 
2019- 04-23 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 

 
 

011-2575930 

1000.00 
(මුදලින්) 

යලොට් අංක 01-
3,000.00 

යලොට් අංක 02-
1,500.00 

 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිේල, 340, ආර් 
ඒ ද යමේ මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/018 
 

i) High Tension Tester 11kV - 04 
Nos. 

ii) High Tension Tester 33kV – 01 
Nos. 

2019 
අයප්රේේ 

24 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click here 

https://www.dropbox.com/s/vi5ebjydudwn4of/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vi5ebjydudwn4of/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/thqt6thv25zdfwj/ENG-DD1-CC-2019-061.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dyrwalavk5is2f4/ENG-DD1-CC-2019-018.pdf?dl=0
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යබදාහැීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/33 
පරිගයක සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

16 එකු 

2019.04.25 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාී 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 24,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

 

 

යසේවා 
ජනක අංශය 

(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2019/03 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරය, ඒ 
අවට සහ කපුගල ගම්මානයේ නම් 

කරන ලද ස්ථාන වල සනීපාරක්ෂක 
කටයුතු සහ පිරිසිදු කිීම සඳහා 

කම්කරුවන් යයදවීම 2019/2020 
 
 

2019-04-24 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 

දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ, 
Tel: 045-2222554 
Fax:045-2222501 

 

100.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ  
ජනන 

අංශයේ 
රැස්කිීම්   

ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය) 
 

7,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ 

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ 

 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 

ජනක අංශය 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2019/06 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
සමනළවැව විදුලි බලාගාරයට අයත් 

කිංචිගුයණ් පුහුණු මධයස්ථාන 
යගොඩනැගිලි හා ඒ අවට ස්ථාන 
පිරිසිදු කිීයම් යකොන්ත්රාත්තුව 

2019 
 

2019-04-25 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 

දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය 

එම 500.00 
එම 

10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/su9k7ttt85amue9/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/su9k7ttt85amue9/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nw10lyys3ufckkg/Sin-GEN-SC-SWPS-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nw10lyys3ufckkg/Sin-GEN-SC-SWPS-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/29n1f3mv5x2grtr/Sin-GEN-SC-SWPS-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/29n1f3mv5x2grtr/Sin-GEN-SC-SWPS-2019-06.pdf?dl=0
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යබදාහැීම් 
අංශය 01 
 (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/15 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) යටයත් 
විදුලි අධිකාී(තැනීම්) යේ රාජකාී 

කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

2019.04.18 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා
යක මාවත, 
අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 

500.00 5000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 
මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 
දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධපුර. 

අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/98 

විදුලි අධිකාී (පඬුවස්නුවර) 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

2019 අයප්රේේ 
24 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 – 2281892 

 

1,000.00 35,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/99 

රිදීගම පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයේ විදුලි අධිකාී නිළ 
නිවස සඳහා රිදීගම නගර සීමාව 
තුලින්  ජලය, විදුලිය, දුරකථන, 
මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 
1,500 යනොඅඩු නිවසක් සහිත 

ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

 

2019 අයප්රේේ 
24 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/101 

තේයබෝමුේල පිහිටි වයඹ පළාත් 
ගබඩාව පිරිසිදු කිීම හා නඩත්තු 

යසේවා පවත්වායගන යාම. 

2019 අයප්රේේ 
24 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/102 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (හලාවත) 
කාර්යාලය හා එයට අයත් හලාවත, 

මාදම්යේ, කීරියන්කේලිය 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථාන 
පිරිසිදු කිීම හා නඩත්තු යසේවා 

පවත්වායගන යාම. 

2019 අයප්රේේ 
24 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2004.04.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-15.pdf
https://www.dropbox.com/s/lsr00dyg89hsmyi/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-98.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lsr00dyg89hsmyi/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-98.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1f7m65rngj3k9mr/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-99.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1f7m65rngj3k9mr/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-99.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kyokcc5ek5h4cv4/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kyokcc5ek5h4cv4/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5sz5urli3y7w9lx/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-102.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5sz5urli3y7w9lx/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-102.pdf?dl=0
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යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/103 

විදුලි අධිකාී (යබෝලවත්ත) 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

 

2019 අයප්රේේ 
24 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/104 

මහව පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයේ ඇති අබලි භාණ්ඩ 

විකිණීම. 

2019 අයප්රේේ 
24 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 යලොට් වල 
වටිනාකමින් 

10% ක් 

එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/03
5 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  

(පකොළඹ නගරය) ට අනුයුක්ත 

ප්රධාාන ඉංිනපරරු (නතත්තු) 

ඒකකය සඳහා කූලි වැර  රථයක් 

ලබා ගැනීා (කුළි වැර ii/iii) 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

2019 
අයප්රේේ 

24 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිේල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමේ 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 04-23 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිේල, 340, ආර් 
ඒ ද යමේ මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB ClickHere 
 
 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/05
9 
 

Registration of Pont Rate Wiring 
Contractor for Colombo City for Year 

2018-2019. 
 

2019 
අයප්රේේ 

24 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

200,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/06
0 
 

ප්රධාාන ඉංිනපරරු(නතත්තු)සදහා 

කුලියට  පහෝ බද්දට නිල 

නිවාසයක් ස යා ගැනිා(වසර 02ක 

කාලයක් සඳහා) 

2019 
අයප්රේේ 

24 
යප.ව.10.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

 
 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිේයේ මුේ 
අයිතිකරුවන් සියලු 

විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

- - එම එම - NCB - 

https://www.dropbox.com/s/ecq1zoeloo2a95h/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ecq1zoeloo2a95h/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n4p7vpeux61m3h7/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n4p7vpeux61m3h7/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/05vne21egjd702t/ENG-DD1-CC-2019-035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nm253h4a8nlmu34/ENG-DD1-CC-2019-059.pdf?dl=0
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යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/06
2 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  පකොළඹ 

නගරයට අනුයුක්ත ප්රධාාන 

ඉංිනපරරු (පකොළඹ නැපගනහිර) 

ඒකකය සඳහා කූලි වැර  රථයක් 

ලබා ගැනීා (කුළි වැර i/iv) 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

2019 
අයප්රේේ 

24 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිේල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමේ 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 04-23 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිේල, 340, ආර් 
ඒ ද යමේ මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 
 
 
 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/06
3 
 

නිපයෝජ්ය සාානයාධිකාකා  (පකොළඹ 

නගරයට) අනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංිනපරරු (පකොළඹ බටහිර) 

ප්රාපද්ය ය කාර්යාලය සදහා  කුළි 

වැර රථයක් ලබා ගැනිා  (කුළි 

වැර I/IV) 

(වසර 02ක කාලයක් සදහා) 

 

2019 
අයප්රේේ 

24 
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 
 
 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/06
4 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  

(පකොළඹ නගරය) ට අනුයුක්ත 

ප්රධාාන ඉංිනපරරු (සැ .හා.සං) 

ඒකකය සඳහා කූලි වැර රථයක් 

ලබා ගැනීා 

(වාහන අංක i/iii) 

(වසර 02ක කාලයක් සදහා) 
 

2019 
අයප්රේේ 

24 
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 
 
 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/06
5 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  පකොළඹ 

නගරයට අනුයුක්ත ප්රධාාන 

ඉංිනපරරු (නතත්තු) ඒකකය 

සඳහා කූලි වැර  රථයක් ලබා 

ගැනීා. (වාහන අංක iii/iii) 

2019 
අයප්රේේ 

24 
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 
 
 

https://www.dropbox.com/s/cjc4z1zhgmpduu6/ENG-DD1-CC-2019-062.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ya0qcldohf6ljl0/ENG-DD1-CC-2019-063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/shdk7vau223cppu/ENG-DD-CC-2019-064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k7u5b7d4rghgb3c/ENG-DD1-CC-2019-065.pdf?dl=0
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(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/06
6 
 

නිපයෝජ්ය සාානයාධිකාකා  (පකොළඹ 

නගරයට) අනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංිනපරරු (බලශක්ති 

කළාණාකරණ) ඒකකය සදහා  

කුළි වැර රථයක් ලබා ගැනිා (කුළි 

වැර II/II)  (වසර 02 ක කාලයක් 

සදහා) 

 

2019 
අයප්රේේ 

24 
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 ClickHere 
 
 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/06
7 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  

(පකොළඹ නගරය) ට අනුයුක්ත 

ප්රධාාන ඉංිනපරරු (සැ .හා.සං) 

ඒකකය සඳහා කූලි වැර රථයක් 

ලබා ගැනීා 

(වාහන අංක ii/iii) 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 
 

2019 
අයප්රේේ 

24 
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 
 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/06

8 
 

නිපයෝජ්ය සාානයාධිකාකා  (පකොළඹ 

නගරයට) අනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංිනපරරු (පකොළඹ දකුණ ) 

ප්රාපද්ය ය කාර්යාලය සදහා සදහා  

කුළි වැර රථයක් ලබා ගැනිා (කුළි 

වැර ii/iii) 

(වසර 02 ක කාලයක් සදහා) 

 

2019 
අයප්රේේ 

24 
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 
 
 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/06
9 
 

නිපයෝජ්ය සාානයාධිකාකා  (පකොළඹ 

නගරයට) අනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංිනපරරු (පකොළඹ උතුර) 

ප්රාපද්ය ය කාර්යාලය සදහා  කුළි 

වැර රථයක් ලබා ගැනිා  (කුළි 

2019 
අයප්රේේ 

24 
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 
 

https://www.dropbox.com/s/zm1rps6d7ue3esl/ENG-DD1-CC-2019-066.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4bbj5nyz8hkwz8c/ENG-DD1-CC-2019-067.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cqtxgtf9ra3w6it/ENG-DD1-CC-2019-068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cx806epe814zitr/ENG-DD1-CC-2019-069.pdf?dl=0
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වැර iv/iv) 

(වසරකකාලයක් සදහා) 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/07
0 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  පකොළඹ 

නගරයට අනුයුක්ත ප්රධාාන 

ඉංිනපරරු (නතත්තු) ඒකකය 

සඳහා කූලි වැර  රථයක් ලබා 

ගැනීා. (වාහන අංක i/iii) 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 
 
 

2019 
අයප්රේේ 

24 
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 
 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/07
1 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  

(පකොළඹ නගරය) ට අනුයුක්ත 

ප්රධාාන ඉංිනපරරු (සැ .හා.සං) 

ඒකකය සඳහා කූලි වැර රථයක් 

ලබා ගැනීා 

(වාහන අංක iii/iii) 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 
 
 

2019 
අයප්රේේ 

24 
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 
 
 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/07
2 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා (පකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය සදහා කුලි 

වෑර රථ 02 ක් ලබා ගැනිා 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 
 

2019 
අයප්රේේ 

24 
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 
 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/085 

 
විදුලි අධිකාකාරී (ප ොතුවිල්  

 ා පභෝගික ාධායස්ථානය) අම් ාර 

පේ රාජ්කාරී කටයුතු සදහා වෑර 

රථයක්/තබල් කැබ් රථයක් කුලියට 

ලබා ගැනීා 

2019.04.24 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායද්ය ය ප්රධාන  විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාී(නැ

යගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 
026-2221030 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB click here 

https://www.dropbox.com/s/h9g5yi0ppbpkcej/ENG-DD1-CC-2019-070.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/shh4or8z3mse98b/ENG-DD1-CC-2019-071.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/12shiidksb0x6bo/ENG-DD1-CC-2019-072.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r9ns2vgao78ezhx/Eng-DD2-EP-085%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Pottuvil%20CSC.pdf?dl=0
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යබදාහැීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/86 

 
සියඔලාණ්ඩුව උ   ා පභෝගික 

ාධායස්ථානය සඳහා 

පගොතනැගිල්ලක් කුලියට ලබා 

ගැනීා 

2019.04.24 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

එම 500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 
 

- NCB click here 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/087 

 
විදුලි අධිකාකාරී (සම්ාරතුරර 

 ා පභෝගික ාධායස්ථානය  ) 

කල්මුපණ්    පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සඳහා වෑර රථයක්/තබල් කැබ් 

රථයක් කුලියට ලබා ගැනීා 

2019.04.24 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායද්ය ය  විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

කේමුයණ් 
067-2229276 

නියයෝජය 
සමානයාධිකාී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB click here 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/088 

 
විදුලි අධිකාකාරී කල්මුපණ්  

 ා පභෝගික ාධායස්ථානය  ) 

කල්මුපණ්    පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සඳහා වෑර රථයක්/තබල් කැබ් 

රථයක් කුලියට ලබා ගැනීා 
 

2019.04.24 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

එම 500.00 5,000.00 එම එම - NCB click here 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 
 (බපඋ) 

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

(තැනීම්) කාර්යාලය-බපඋ 

2019-04-17 
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 

- යද්ය ය Click 

Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 
 (බපඋ) 

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

කාර්යාලය- ගම්පහ 

2019-04-17 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 
 (බපඋ) 

WPN/NCB/G-V97/2019/74                             
යතත් බදු කුලී පදනම වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය- ගම්පහ 

2019-04-17 
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/kxz3nl688tyy78s/Eng-DD2-EP-086%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20sub%20ECSC%20at%20Siyambalanduwa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nuje4dx2sj08a57/Eng-DD2-EP-087%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Sammanthurai%20ECSC%29%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kdr4d6edqa0184w/Eng-DD2-EP-088%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Kalmunai%20ECSC%29%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vybn7zg56rky0ca/Eng-%20DD-WPN-NCB-DM-V112-2019-14-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vybn7zg56rky0ca/Eng-%20DD-WPN-NCB-DM-V112-2019-14-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/inrdpegij7a205g/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V128-2019-72%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/inrdpegij7a205g/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V128-2019-72%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qbm0izkw85wp9em/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V97-2019-74%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qbm0izkw85wp9em/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V97-2019-74%20van.pdf?dl=0
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යබදාහැීම් 
අංශය 02 
 (බපඋ) 

WPN/NCB/K-V38/2019/41                                   
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. විදුලිය 
සිඳලීයම් ඒකකය - කැලණිය 

2019-04-17 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 
 (බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V112/2019/14 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 
සහිතව). වැඩබිම්  ඉංජියන්රු( 

යබදාහැීම් හා නඩත්තු) 

2019-04-17 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 
 (බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V22/2019/15 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 
සහිතව). ප්රධාන ඉංජියන්රු( 

යබදාහැීම් හා නඩත්තු) 

2019-04-17 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 
 (බපඋ) 

WPN/ NCB/2019/56 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (කැලණිය) 

කාර්යාලය සඳහා පර්චස් 50-60 
අතර ඉඩමක් මිලදී ගැනීම. 

කඩවත නගරයේ සිට කි.මි 1 ක් 
ඇතුලත යකොළඹ නුවර ප්රධාන 
මාර්ගයට (මහර හන්දියේ සිට 

ඇේයදණිය අතර) මුහුයලා ඇති 
ඉඩමක් විය යුතුය.  එයසේ යනොමැති 

නම් ප්රධාන මාර්ගයට මුහුයලා 
යනොපිහිටියත් අඩි 20 ක ප්රයේශ 
මාර්ගයක් සහිත යකොළඹ නුවර 

ප්රධාන මාර්ගයේ (මහර හන්දියේ 
සිට ඇේයදණිය අතර) සිට මීටර් 
200 ක් දුරින් ඇති ඉඩමක් විය 

යුතුය. 
 

2019-04-17 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 100,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 
 (බපඋ) 

WPN/NCB/D-V80/2019/83                             
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය - දිවුලපිටිය 

2019-04-17 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 
 (බපඋ) 

WPN/NCB/D-V133/2019/84                             
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෘ කැේ  
රථයක් ලබා ගැනීම පාරියභෝගික 

යසේවා මධයස්ථානය- . මීරිගම 

2019-04-17 
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/g9ltey11mxgs2tu/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V38-2019-41%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g9ltey11mxgs2tu/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V38-2019-41%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vybn7zg56rky0ca/Eng-%20DD-WPN-NCB-DM-V112-2019-14-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vybn7zg56rky0ca/Eng-%20DD-WPN-NCB-DM-V112-2019-14-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wcyo7r1bu182skz/Eng%20-%20DD2-WPN-NCB-DM%20V22-2019-15-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wcyo7r1bu182skz/Eng%20-%20DD2-WPN-NCB-DM%20V22-2019-15-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dagdokaql0o9nxg/CEE%20KELANIYA%20land%20-1%20Orginal%281%29%202018%2012%2027%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dagdokaql0o9nxg/CEE%20KELANIYA%20land%20-1%20Orginal%281%29%202018%2012%2027%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s4rocrhqbvz1v66/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V80-2019-83%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s4rocrhqbvz1v66/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V80-2019-83%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x9lheenca0sxmk1/ENG-DD2-WPN-NCB-D-V133-2019-84-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x9lheenca0sxmk1/ENG-DD2-WPN-NCB-D-V133-2019-84-Crew%20cab.pdf?dl=0
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යබදාහැීම් 
අංශය 02 
 (බපඋ) 

WPN/NCB/J-V77/2019/82                             
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෘකැේ  
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 

යසේවා මධයස්ථානය - වත්තල 

2019-04-17 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 
 (බපඋ) 

WPN/NCB/K-V29/2019/88                             
යතත් බදු කුලී පදනම  මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය - කැලණිය 

2019-04-17 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 
 (බපඋ) 

WPN/NCB/K-V31/2019/87                            
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කැලණිය කාර්යාලය 

2019-04-17 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 
 (බපඋ) 

WPN/NCB/K-V36/2019/86                           
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කැලණිය කාර්යාලය 

2019-04-17 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 
 (බපඋ) 

WPN/NCB/K-V99/2019/85                             
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘකැේ  

රථයක් ලබා ගැනීම. යදේයගොඩ  
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 

2019-04-17 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 
 (බපඋ) 

WPN/NCB/G-V109/2019/90                             
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර්   

රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 
සහිතව) ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

.ගම්පහ 

2019-04-17 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 
 (බපඋ) 

WPN/NCB/G-V52/2019/89                             
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්  

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාන විදුලි 
ඉංජියන්රු .ගම්පහ කාර්යාලය 

2019-04-17 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 
 (බපඋ) 

WPN/NCB/G-V93/2019/91                             
යතත් බදු කුලී පදනම වෑන්  රථයක් 
ලබා ගැනීම. කිරිඳිවැල පාරියභෝගික 

යසේවා මධයස්ථානය 

2019-04-17 
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/vurqogyvegpjhz4/ENG-DD2-WPN-NCB-J-V77-2019-82-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vurqogyvegpjhz4/ENG-DD2-WPN-NCB-J-V77-2019-82-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mh885p9kjpjdeq0/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V29-2019-88%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mh885p9kjpjdeq0/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V29-2019-88%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4603qtiq617t3kt/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V31-2019-87%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4603qtiq617t3kt/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V31-2019-87%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4603qtiq617t3kt/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V31-2019-87%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4603qtiq617t3kt/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V31-2019-87%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o6k74zv0s7jfi1p/ENG-DD2-WPN-NCB-K-V99-2019-85-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o6k74zv0s7jfi1p/ENG-DD2-WPN-NCB-K-V99-2019-85-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rpkosheh8sptvdx/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V109-2019-90%20-Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rpkosheh8sptvdx/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V109-2019-90%20-Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bkfw2k9shqg5z0l/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V52-2019-89van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bkfw2k9shqg5z0l/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V52-2019-89van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5q2yx32vhpcg4fk/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V93-2019-91%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5q2yx32vhpcg4fk/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V93-2019-91%20van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/139 
 

කුණ්ඩසායේ ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් දුම්බර 
පා.යසේ.ම. සදහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

2019-05-02 
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 
 
 

1000/= 16,000/= 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 Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/140 
 

ගලයගදර ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් වාණිජ 
උප ඒකකය සදහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2019-05-02 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

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

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/141 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු -මහනුවර නගර 
කාර්යාලය සඳහා  කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2019-05-02 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

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

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/142 
 

නාවලපිටිය ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් 

ගම්යපොළ පා.යසේ.ම. සදහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

කෲ කැේ රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019-05-02 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

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

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/143 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්)  ඒකකය 
- ම.ප. සදහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-05-02 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

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

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/144 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැීම් 
නඩත්තු)  ඒකකය - ම.ප. සදහා 

කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019-05-02 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/ki7q0oor8epi9yu/Sin-DD2-CP-PPC-2019-139.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ki7q0oor8epi9yu/Sin-DD2-CP-PPC-2019-139.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2t6cxcjjjz5ejz9/Sin-DD2-CP-PPC-2019-140.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2t6cxcjjjz5ejz9/Sin-DD2-CP-PPC-2019-140.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kge28smx2hj3ua6/Sin-DD2-CP-PPC-2019-141.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kge28smx2hj3ua6/Sin-DD2-CP-PPC-2019-141.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dms4vashs2e7xbw/Sin-DD2-CP-PPC-2019-142.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dms4vashs2e7xbw/Sin-DD2-CP-PPC-2019-142.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bibnjpphco2lcz/Sin-DD2-CP-PPC-2019-143.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bibnjpphco2lcz/Sin-DD2-CP-PPC-2019-143.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/guk42m392imv2am/Sin-DD2-CP-PPC-2019-144.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/guk42m392imv2am/Sin-DD2-CP-PPC-2019-144.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/145 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන)  ඒකකය - ම.ප. සදහා 

කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-05-02 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

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

 

යබදාහැී යම් 
අංශය 03 

(සබරගමුව) 

SAB/RUW-V39/HV/2019/31 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (රුවන්වැේල) 
ඒකක යේ රාජකාී කටයුතු සඳහා  

2WD වෑන්රථ 1 ක් කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

 

2019-04-24 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

 

1,000.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැී යම් 
අංශය 03 

(සබරගමුව) 

SAB/RAT-V68/HV/2019/30 
 

ඇලපාත පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයේ රාජකාී කටයුතු 

සඳහා  4WD ඩබේ කැේ රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2019-04-24 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 5,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැී යම් 
අංශය 03 

(සබරගමුව) 

SAB/RAT-V85/HV/2019/29 
 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (රුවන්වැේල) 
ඒකකයේ රාජකාී කටයුතු සඳහා ත්රී 
යරෝද රථ (යපට්රේ) 01ක් කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම 
 

2019-04-24 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 5,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැී යම් 
අංශය 03 

(සබරගමුව) 

SAB/EM-V77/HV/2019/28 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකයේ රාජකාී 
කටයුතු සඳහා 2WD වෑන් රථ 01ක් 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම 
 

2019-04-24 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 5,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැී යම් 
අංශය 03 

(සබරගමුව) 

SAB/RUW-V88/HV/2019/27 
 

කරවනැේල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයේ රාජකාී කටයුතු 

සඳහා  4WD ඩබේ කැේ රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2019-04-24 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 5,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/am3xa5rk7gtt39d/Sin-DD2-CP-PPC-2019-145.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/am3xa5rk7gtt39d/Sin-DD2-CP-PPC-2019-145.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/62lie7lpqrqm5da/SAB_RUW_-V39_HV_2019_31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/62lie7lpqrqm5da/SAB_RUW_-V39_HV_2019_31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oj3ruzodduutt7j/SAB_RAT_-V68_HV_2019_30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oj3ruzodduutt7j/SAB_RAT_-V68_HV_2019_30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xziyfjoduab6hyr/SAB_RUW_-V85_HV_2019_29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xziyfjoduab6hyr/SAB_RUW_-V85_HV_2019_29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t4666e58b0gwrvi/SAB_EM_-V77_HV_2019_28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t4666e58b0gwrvi/SAB_EM_-V77_HV_2019_28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wfvsjxv338m969n/SAB_RUW_-V88_HV_2019_27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wfvsjxv338m969n/SAB_RUW_-V88_HV_2019_27.pdf?dl=0
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යබදාහැීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ත/ලි 05/යටන්ඩර්/2019/03 
තංගේල ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාල සහ ඊට අයත් 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථාන, 

ප්රා.න. ඒකකය යවත වසරක 
කාලයක් පිරිසිදු කිීයම් යසේවාව 

ලබා ගැනීම. 
 

2019-04-24 
ප.ව. 02.00 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

සැමුයවේ මාවත, 
තංගේල 

500.00 2,000.00 ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවේ 

මාවත, තංගේල 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, සැමුයවේ 
මාවත, තංගේල 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/HV/2019/09 

ප්රධානවිදුලිඉංජියන්රු (අකුරැස්ස) 
ඒකකයේ අකුරැස්ස පාරියභෝගික 

යසේවා මධයස්ථානයේ 

රාජකාරිසඳහා වෑන් රථ 01 

ක්කුලීපදනමමත සපයාගැනීම. 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත 

වාහන වියයුතුය) 

 

2019-04-24 
ප.ව. 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(දකුණු පළාත) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො.167, 
මාතර පාර, 

ගාේල 

රු.500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (දකුණු 

පළාත) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., යනො.167, 
මාතර පාර, ගාේල 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(දකුණු පළාත) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනො.167, 
මාතර පාර, ගාේල 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/HV/2019/10 

ප්රධාන ේදුලිඉංජියන්රු 

(හම්බන්යතොට) ඒකකයේ වි.අ. 
(වානිජ) යේ රාජකාරි සඳහා 

වෑන්/කැේරථ-01 ක් කුලී පදනම 

මත සපයා ගැනීම. 

(ලියාපදිංචිකර වසර 10 ක් ඇතුලත 

වාහන වියයුතුය) 

2019-04-24 
ප.ව. 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

එම රු.500.00 - එම එම අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

විදුලිය 
සැපයීයම් 

ගුයාත්මක
භාවය 

වැඩිදියුණු 
කිීයම් 

උපකාරක 
වයාපෘතිය 
(SESRIP) 

මේකඩුවාව පිහිටි SESRIP 
වයා ෘති කළාණාකරණ 

කාර්යාලය සඳහා සහ පබ.අ.3 

බණ්තාරගා පිහිටි වයා ෘති 

කාර්යාලය සඳහා වසරක 

කාලසීාාවකට ආරක්ෂක පසේවාව 

ලබා ගැනීා සඳහා වූ පටරතරය 
 

යටන්ඩර් අංකය : 
PD(SESRIP)DD1/T/SSe/2018/0

1 

2019 අයප්රේේ  
මස  25    
වැනිදා 

ප.ව.2.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව) 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මේකඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 

පාර, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2224550                  
ෆැක්ස් 037- 2224550 

500.00 රු.38,000.00 
 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මේකඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 

පාර, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2224550                  
ෆැක්ස් 037- 2224550 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මේකඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 

පාර, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2224550                  
ෆැක්ස් 037- 

2224550 
 

අදාල නැත NCB 

 

Click 

here 

 

විදුලිය 
සැපයීයම් 

ගුයාත්මක
භාවය 

වැඩිදියුණු 
කිීයම් 

උපකාරක 

SESRIP කළමයාකරය ඒකකයට 
අනුයුක්තව යබදාහැීම් අංශ 3හි 

රාජකාරි කටයුතු සිදුකරන 

ඉංජියන්රු සහකාර (SESRIP)යේ 
රාජකාරි කටයුතු සඳහා  වසරක 
කාලයකට ඩබේ කැේ රථයක්/ 

යමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම 

2019 අයප්රේේ  
මස  25    
වැනිදා 

ප.ව.2.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව) 
යබ.අ.1 

එම 500.00 රු.10,000.00 
 

එම එම අදාල නැත NCB 

 

Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-04-04/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%BD%E0%B7%9205-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2019-03.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-04-04/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%BD%E0%B7%9205-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2019-03.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-04-04/Sin-DD4-SP-DGM(SP)-C2-HV-2019-09.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-04-04/Sin-DD4-SP-DGM(SP)-C2-HV-2019-09.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-04-04/Sin-DD4-SP-DGM(SP)-C2-HV-2019-10.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-04-04/Sin-DD4-SP-DGM(SP)-C2-HV-2019-10.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/s/s7xtlbbq6xhn8u2/PD%28SESRIP%29DD1-T-SSe-2018-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s7xtlbbq6xhn8u2/PD%28SESRIP%29DD1-T-SSe-2018-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3wdl6eokn8sn4jr/PD%28SESRIP%29-DD1-T-SV-2018-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3wdl6eokn8sn4jr/PD%28SESRIP%29-DD1-T-SV-2018-06.pdf?dl=0
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වයාපෘතිය 
(SESRIP) 

යටන්ඩර් අංකය : 

PD(SESRIP)DD1/T/SV/2018/06 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය 
(වෘත්තීය 

යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව

) 

DGM(OH&S)/Vehicle/2019/001 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාී  
(වෘත්තීය යසෞඛයය හා 

සුරක්ෂිතතාවය) කාර්යාලය සදහා 
වසර 01ක කාලයකට කුලී පදනම 

මත (Wet Lease) යමෝටර් කාර් 
රථයක් ලබා ගැනීම සදහා වු 

යටන්ඩරය. 
 

යනො.01 
චන්ද්රයේඛා මාවත 

යකොළඹ 08. 

2019-04-25 
දින 

පැය. 14:00 
පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයේ. 

 
 
 

ප්රායද්යය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාී 

(වෘත්තීය යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව) 
කාර්යාලයය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනො.01, 

චන්ද්රයේඛා මාවත, 
යකොළඹ 08. 

 

 
දු.අ. 011 267 6307 

011 268 7469 

 

500.00 3,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාී (වෘත්තීය 

යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව) 
කාර්යාලයය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනො.01, 

චන්ද්රයේඛා මාවත, 
යකොළඹ 08. 

 

 
දු.අ. 011 267 6307 

011 268 7469 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාී 

(වෘත්තීය යසෞඛයය 
හා සුරක්ෂිතතාව) 

කාර්යාලයය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනො.01, 

චන්ද්රයේඛා මාවත, 
යකොළඹ 08. 

 

 
දු.අ. 011 267 6307 

011 268 7469 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

Here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාී ලංසු ඉදිරිපත් කිීයම් 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 නියයෝජිතයන්ට 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 සාමානයාධිකාී/ප රධාන ඉංජියන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සිට 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදේ ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්ය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියේ ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියේ පීක්ෂා 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 ලැයේ. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාී/ ප රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 
 
 

        සාාානයාධිකාකාරී                         
                                     

https://www.dropbox.com/s/cbwsh7734hvs6vl/Eng-AM-OHS-DGM%28OH%26S%29-Vehicle-2019-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cbwsh7734hvs6vl/Eng-AM-OHS-DGM%28OH%26S%29-Vehicle-2019-001.pdf?dl=0
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