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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම 
විස්තරය හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන දිනය 
හා යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු ප ොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

ප ොපතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 

පතොරතුරු 

පිට තක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

පතොරතුරු 

පිට ත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2019/0171 
Erection of air vents and back pass 

wall drain lines in Boiler # 01 at 
Lakvijaya Power Plant. 

2019 
ජූලි මස 10 වන 

දින 14.00 
පැයට. 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

 

3,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

රු100,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලි බලාගාරය, 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 විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 
 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/S/2019/008 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයයන් 
ගර්හිත භාණ්ඩ ඉවත් කිරීම. 

Selling of Unserviceable Items 

(Titanium Hollow Tube, Mild 

Steel Sheets (Other Metal 

Scraps), Cu Armoured Cable 

with Insulation Parts, Used 

Mixture of Gear Oil, Mobil,  

Turbine Oil & Water and Used 

Diesel) - Lakvijaya Power Plant 

2019 
ජූලි මස 10 වන 

දින 14.00 
පැයට. 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 
 

1,000/-  
 

එම 
 

රු30,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලි බලාගාරය, 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 විදුලි 
බලාගාරය, 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/ye8ynp00zp89bx6/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0171.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ye8ynp00zp89bx6/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0171.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ooctwlzclhsgsun/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2019-0008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ooctwlzclhsgsun/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2019-0008.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/110 
 

i) Jointing kit Transition HS- LV/ 
95Sqmm/ 4C/PILC- XLPE/SWA 

(Without Ferrules) 
– 200 Nos. 

 
ii) Jointing Kit Straight Through -
11kV 70Sqmm/3C/PILC Cable 

(Without Ferrules) 
-70 Nos. 

 
iii) End Termination Kit H.S .Indoor  

LV/ 16Sqmm/2C/PILC/SWA UG 
Cable (Without  Socket) – 200 Nos. 

 
iv) Socket Cable Crimp Type 

Bimetallic Al./Cu. LV/150Sqmm  
(M12 Bolt Size) 

- 400 Nos. 
 

v) Socket Cable Crimp Type Cu. 
LV/70Sqmm  (M12 Bolt Size) – 

1,500 Nos. 

2019 
ජූලි 
03 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජයසාමානයාධි
කාරි (යකොළඹනගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  

ලක්ෂ්මන්යගොඩනැගිල්
ල 340, 

ආර්. ඒ. දයමල්මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2019-07-02දිනටයපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

42,500.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජයසාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹනගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  

ලක්ෂ්මන්යගොඩනැගිල්ල3
40, ආර්ඒදයමල්මාවත, 
යකොළඹ03හිතබාඇතිලංසු

යපට්ටිය 

සමුළුකාමරය, 
නියයෝජයසාමානයාධි

කාරි 
(යකොළඹනගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/111 
 

Cable Clamp for Single Core Cable 
(Three Foil Cable Arrangement) – 

250 Nos. 
 
 

2019 
ජූලි 
03 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 

 
1,000.00 
(මුදලින්) 

32,500.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම 

 
එම 

 
- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/11
2 
 

Disposal of unserviceable Concrete 
Poles at PSS-C Premises, No.385, 
Cyril C PereraMawatha, Colombo-

13. 

2019 
ජුලි මස 

03 වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 

 
1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 01-
1,000.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

එම 

 
එම 

 
- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/114 
 

Circuit Breaker Miniature TP & N 30 
A 

– 1,800 Nos. 

2019 
ජූලි 
03 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 

 
1,000.00 
(මුදලින්) 

23,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම 

 
එම 

 
- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/115 
 

i) Jointing Kit Straight Through HS-
LV/ 70Sqmm/4C/XLPE/SWA  Cable 

(Without Ferrules) -250 Nos. 
 

ii) Jointing Kit Transition HS-LV/ 
16Sqmm/ 2C/PILC-XLPE/SWA 

(Without Ferrules) 
50 Nos. 

 

iii) Jointing Kit Transition HS – LV/ 
35Sqmm / 4C/PILC- XLPE /SWA 

(Without Ferrules) 
– 100 Nos. 

 

2019 
ජූලි 
03 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 
 

1,000.00 
(මුදලින්) 

24,500.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම 
 

එම 
 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/s1l92kil0xm92kp/ENG-DD1-CC-2019-110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vd3tc5ic0gelz17/ENG-DD1-CC-2019-111.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jclglr1xk0b2sy1/ENG-DD1-CC-2019-112.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4wnpvl5bsoenyf5/ENG-DD1-CC-2019-114.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ffjjuqtjqf89ajh/ENG-DD1-CC-2019-115.pdf?dl=0


 3 

යබදාහැරීම් 
අංශය  04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/53 
“Dot Matrix” මුද්රන යන්්ර සපයා, 

යගනවිත් භාරදීම. 
10 එකු 

2019.07.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 14,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය  04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/54 
ප්රකාශ තන්තු රැහැන් (12 Pair 
Fiber Optic Cable) සපයා, 

යගනවිත් භාරදීම. 
2,500 මීටර් 

2019.07.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 
 

1,500.00 9,000.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

 

 

යසේවා 
ජනන 

අංශය 

(මහවැලි 
සංකීර්ය) 

 

 

 

 

 

 

MU/UKU/BIDS/2019/005 

 

උකුයවල විදුලි බලස්ථානයට 
අනුයුක්ත යුධා හමුදා අනු ඛණ්ඩයේ 
ප්රවාහන කටයුතු සහහා ආසන 12ක 
මගී වෑන් රථයක්  අවුරුද්දක කාල 
සීමාවක් සහහා කුලියට ලබාගැනීම 

(රියදුරු හා ඉන්ධාන 
යකොන්්රාත්කරු විසින් සැපයිය 

යුතුයි.) 
 

2019/07/04 
14.00 පැයට 

 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය, ලං.වි.ම., 

උකුයවල. 
 

T.P. 

066 224 3054 

066 224 4229 

 

Fax 

066 224 4351 
 

රු. 1000/- 

 

සෑම 
යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක: ’ 

071-1001-

2-3320-705 

බැරවන යසේ 
යගවා බැංකු 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

රු: 10,000/- උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලං.වි.ම. , උකුයවල. 
 

උකුයවල විදුලි 

බලස්ථානය, 
ලං.වි.ම. , උකුයවල. 

 

අදාළ 
යනොයේ. 

NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/eb2o1626ibpolgy/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eb2o1626ibpolgy/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/auw0qlt2q62jrfn/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/auw0qlt2q62jrfn/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xay0amfq643h17v/Sin-Gen-MC-UKU-BIDS-2019-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xay0amfq643h17v/Sin-Gen-MC-UKU-BIDS-2019-005.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2019/10 

රන්යදනිගලබලස්ථානයේප්රධාාන
යදොඹකරයේපූර්යධාාරිතාපරික්ෂාව
සහහාඅවශයබැරප්රවාහනයකිරීමසද

හාලංසුකැදවිම 
 

26/06/2019 

14:00 පැය 
මහවැලි 

සංකීර්යයප්ර
සම්පාදන 
කමිටුව 

1. නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(මහවැලි සංකීර්යය), 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 42, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

දුරකථන: 081-

2224568 
 

2. ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

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

 
දුරකථන : 055-

4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1500.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

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

යුතුය. 
 

රු. 20,000.00 1. නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (මහවැලි 

සංකීර්යය), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 42, අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

දුරකථන: 081-2224568 
 

1. නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(මහවැලි සංකීර්යය), 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 42, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

දුරකථන: 081-

2224568 
 

 

 

NCB Click 

here 

 

සම්යප්රේෂය 
අංශය 

(බලශක්ති 
මිලදී ගැනීම්) 

වයාපිති කළමනාකරු  (BMPP) 

යේ රාජකාරි කටයුතු සහහා වසරක 

කාලසීමාවකට යමෝටර් කාර් 

රථයක් ලබාගැනීම සහහා වූ 

යටන්ඩරය 

යටන්ඩර් අංකය :                       
TR/EP/NCB/2019/001/D 

 
 

2019 ජූලි    
මස 04 වන දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(සම්යප්රේෂය 
අංශය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

බලශක්ති මිලදි 
ගැනීම්, 

6 වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,යනො. 50, 
ශ්රීමත් ත්ත්තම්පලම් ඒ 
ගාර්ඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

දු.ක.: 0112 344775                  
ෆැක්ස්: 0112 344774 

 

රු. 
500.00 

රු. 20,000.00 
මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයකින් 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

බලශක්ති මිලදි ගැනීම්, 
6 වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,යනො. 50, 
ශ්රීමත් ත්ත්තම්පලම් ඒ 
ගාර්ඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

දු.ක.: 0112 344775                  
ෆැක්ස්: 0112 344774 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

බලශක්ති මිලදි 
ගැනීම්, 

6 වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,යනො. 50, 
ශ්රීමත් ත්ත්තම්පලම් ඒ 
ගාර්ඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

දු.ක.: 0112 344775                  
ෆැක්ස්: 0112 344774 

අදාල නැත NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/11
3 
 

ප්රධාාන ඉං්නපරරු (පකොළඹ 

නැපගනහිර)කාර්යාලය, සදහා 

කුලියට පහෝ බද්දට 

පගොඩනැගිල්ලක් ස යා ගැනිම. 
 

පිහිටිම-මරදාන පබොරැල්ල 

2019 
ජුලි මස 

03 වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

- - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 
 

- NCB - 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/kqaf481vnecizir/ENG-GEN-MC-RND-PT-2019-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kqaf481vnecizir/ENG-GEN-MC-RND-PT-2019-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q3f62k88er2k6mf/Tender%20Document%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q3f62k88er2k6mf/Tender%20Document%20.pdf?dl=0


 5 

පදමටපගොඩ නගර ආශ්රිතව 

පගොඩනැගිල්පල් බිම් ප්රමායය- 

වර්ග අඩි 4,200 ට පනො අඩු 

අවම වශපයර වාහන 05 

ක්නැවැත්විය හැකි විය යුතුය. 

විදුලිය, ජල  හසුකම් හා 50 

පදපනකු සදහා සනි ාරක්ෂක 

 හසුකම්  තිබිය යුතු පේ. 

බදු  කාල සිමාව වසර 02 කි. 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/124 

 
සිවිල් ඉංජිපරරු (නිපයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී නැපගනහිර  
කාර්යාලය) ත්රීකුයාමලය ප  

රාජකාරී කටයුතු සඳහා කාර්  

රථයක්/ඩබල් කැබ් රථයක් කුලියට 

ලබා ගැනීම. 
 

2019.06.26 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/125 

 
විදුලි අධිකාකාරි (පබදාහැරීම් නඩත්තු 

) ත්රීකුයාමලය ප  රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා වෑර රථයක්/ඩබල් 

කැබ් රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.06.26 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 

 
500.00 5,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

 

- NCB Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/126 

 
විදුලි අධිකාකාරි (පබදාහැරීම් තැනීම්  ) 

මඩකලපුව  ප  රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා වෑර රථයක්/ඩබල් කැබ් 

රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.06.26 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

යබදාහැරීම් තැනීම් 
මඩකලපුව කාර්යාලය 

065-2222126 
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 
අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V70/2019/16 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 

සහිතව). විදුලි ඉංිනයන්රු (නඩත්තු)  
ජා -ඇල 

2019-06-26 
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 

- NCB Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/rn02x6ibt1u32xf/Eng-DD2-EP-124%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20Civil%20Engineer.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8qzihnmb8710l9x/Eng-DD2-EP-125%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%28DM%29%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t9cm7igpmap0cm6/Eng-DD2-EP-126%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%28DC%29%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aw5yncg46y05wwq/WPN-J-%20V70-2019-16-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aw5yncg46y05wwq/WPN-J-%20V70-2019-16-%20Car.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V07/2019/12                                 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් (රියදුරු සහිතව) ලබා 

ගැනීම. විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කළමයාකරය) -බපඋ 

2019-06-26 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 

 
500.00 20,000.00 එම 

 
එම 

 
- NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපඋ) 

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

2019-06-26 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V156/2019/92                             
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - ජා ඇල 

2019-06-26 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 

 
500.00 20,000.00 එම 

 
එම 

 
- NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V39/2019/18 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම (රියදුරු 

සහිතව). විදුලි ඉංිනයන්රු (නඩත්තු) 
- මීගමුව 

2019-06-26 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON-
V167/2019/127                             

යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු තැනීම් කාර්යාලය 

2019-06-26 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 

 
500.00 20,000.00 එම 

 
එම 

 
- NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V87/2019/52 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම.පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය - පූයගොඩ 

2019-06-26 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V172/2019/01 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. -යබදාහැරීම් 
හා නඩත්තු කාර්යාලය - බපඋ 

2019-06-26 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 

 
500.00 20,000.00 එම 

 
එම 

 
- NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V103/2019/33                                  
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය  - මීගමුව 

2019-06-26 
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/2nj58td22lwpmad/WPN-NCB-DGM-V07-2019-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2nj58td22lwpmad/WPN-NCB-DGM-V07-2019-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xwf9sqiuesu98em/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V29-2019-88%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xwf9sqiuesu98em/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V29-2019-88%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8q645m1o0qiriad/WPN-NCB-J-%20V156-2019-92%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8q645m1o0qiriad/WPN-NCB-J-%20V156-2019-92%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/120nhgo0zlqyzi4/Eng-DD2-WPN-N-%20V39-2019-18-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/120nhgo0zlqyzi4/Eng-DD2-WPN-N-%20V39-2019-18-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/musfx1q6n3im8sy/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V167-2019-127%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/musfx1q6n3im8sy/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V167-2019-127%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/59q1x4mtgsmsuwj/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V87-2019-52%20-Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/59q1x4mtgsmsuwj/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V87-2019-52%20-Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pkjieh1gv230q9x/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pkjieh1gv230q9x/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wcjveebgm0o6o0n/ENG-DD2-WPN-N-V103-2019-33%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wcjveebgm0o6o0n/ENG-DD2-WPN-N-V103-2019-33%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V150/2019/51 

යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම.පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය - ගයන්මුල්ල 

2019-06-26 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 

 
500.00 20,000.00 එම 

 
එම 

 
- NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/Con-V174/2019/49 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම.ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (කැනීම්) කාර්යාලය- 

මිනුවන්යගොඩ වැඩබිම 

2019-06-26 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(වයාපිති හා 
අධිසැර 
නඩත්තු) 

PR&HM/DD2/DGM/CE(LC&M)
/2019/09 

ප්ර ධාාන ඉංිනයන්රු (රැහැන් මාර්ග  
තැනීම් හා නඩත්තු) වයාපිති හා 
අධිසැර නඩත්තු- යබ.අ. 02 

කාර්යාලයේ අජීව මාර්ග නඩත්තු 
වැඩ කණ්ඩායම සහහා 

කාර්යාලයක් පවත්වායගන යාමට 
නිවසක් නයිවල,මිනුවන්යගොඩ යහෝ 
උඩුගම්පල අවට ප්රයද්ශයයන් 

බද්දට ගැනීම. 

2019.07.03       
ප.ව. 2.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධි

කාරී          
(වයාපිති හා 
අධිසැර 
නඩත්තු) 
යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී          

(වයාපිති හා අධිසැර 
නඩත්තු) යබ.අ.02, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක. / ෆැක්ස් 
081 2222286 
081 2204298 

 

250/- 
 
 
 

5000/- 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී          

(වයාපිති හා අධිසැර 
නඩත්තු) යබ.අ.02, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක. / ෆැක්ස් 
081 2222286 
081 2204298 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී          

(වයාපිති හා අධිසැර 
නඩත්තු) යබ.අ.02, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

දු.ක. / ෆැක්ස් 
081 2222286 
081 2204298 

අදාල නැත 
 

NCB 
 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(වයාපිති හා 
අධිසැර 
නඩත්තු) 

PR&HM/DD2/DGM/CE(LC&M)
/2019/10 

ප්ර ධාාන ඉංිනයන්රු (රැහැන් මාර්ග  
තැනීම් හා නඩත්තු) වයාපිති හා 
අධිසැර නඩත්තු- යබ.අ. 02 

කාර්යාලයේ රැහැන්  මාර්ග තැනීම් 
වැඩ කණ්ඩායම සහහා 

කාර්යාලයක් පවත්වායගන යාමට 
නිවසක් 

ගම්පහ,යේයන්යගොඩ,මිනුවන්යගොඩ 
යහෝ නිට්ටඹුව අවට ප්රයද්ශයයන් 

බද්දට ගැනීම. 
 

2019.07.03       
ප.ව. 2.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධි

කාරී          
(වයාපිති හා 
අධිසැර 
නඩත්තු) 
යබ.අ.02 

එම 
 

250/- 
 
 
 

5000/- 
 

එම 
 

එම 
 

අදාල නැත 
 

NCB 
 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-86/BD-11/2K19/56 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
කන්දකැටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය   සහහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට යලොරි  

2019 ජූලි 03  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිහ යගොඩ, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

- NCB click 
here 

https://www.dropbox.com/s/zmj88lp7k8awknf/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V150-2019-51%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zmj88lp7k8awknf/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V150-2019-51%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9vfass8trxbkpm/ENG-DD2-WPN-NCB-CON-V174-2019-49%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9vfass8trxbkpm/ENG-DD2-WPN-NCB-CON-V174-2019-49%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34mv16s7j9gzalk/PR%26HM_DD2_DGM_CE%28LC%26M%29_2019_09.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34mv16s7j9gzalk/PR%26HM_DD2_DGM_CE%28LC%26M%29_2019_09.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x7mjcu3jn7cx65h/PR%26HM_DD2_DGM_CE_%28LC%26M%292019_10.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x7mjcu3jn7cx65h/PR%26HM_DD2_DGM_CE_%28LC%26M%292019_10.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/csizn0mb4678nf0/LORRY-56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/csizn0mb4678nf0/LORRY-56.pdf?dl=0
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රථයක් ලබාගැනීම අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 

බදුල්ල. අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-46/Cons-10/2K19/57 

 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයේ 

විදුලි අධිකාරි VIII සහහා කුලි 
පදනම මත වසර යදකක කාලයකට 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 
 

2019 ජූලි 03  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 

 
500.00 50,000.00 එම 

 
එම 

 
- NCB click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-11/Cons-04/2K19/58 

 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයේ 

විදුලි අධිකාරි XIII සහහා කුලි 
පදනම මත වසර යදකක කාලයකට 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 
 

2019 ජූලි 03  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 

 
500.00 50,000.00 එම 

 
එම 

 
- NCB click 

here 

යබදාහැරී යම් 

අංශය 03 
 (සබරගමුව) 

ලංසු අංකය:           

සබර/රපු/ලි14/පවි්රතා යසේවය/ 

කලවාන සං ාරක නිවාසය /2019 
පවි්රතා යසේවය ලබා ගැනීම 
කලවාන සං ාරක නිවාසය 

කුකුයල්ගම 
කලවාන. 

2019-06-26 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

වි.ඉ. රත්නපුර 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

3 වන මහළ, 

යනො.269, 
යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර. 

 

යටලි  045-2222137 
 

ෆැක්ස් 045-2222564 
 

500.00 10,000.00 වි.ඉ. රත්නපුර කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

3වන මහළ, යනො.269, 
යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර. 

යටලි  045-2222137 
 

ෆැක්ස් 045-2222564 

වි.ඉ. රත්නපුර 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

3වන මහළ, 

යනො.269, 
යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර. 

යටලි  045-2222137 
 

ෆැක්ස් 045-2222564 

-- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/42 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි 
යබ්රුවල පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය සහහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සහහා 

වූ යටන්ඩරය. 

2019.07.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

500.00 15,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/lp2ioa0pbi962o9/van%2057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lp2ioa0pbi962o9/van%2057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9d0oa3k1lcb7wu/van%2058.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9d0oa3k1lcb7wu/van%2058.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hfn522i5vxrrv7y/%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%9214%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%BB.%E0%B6%AD%E0%B7%8F%20%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%BA%20%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%25
https://www.dropbox.com/s/25wfifkdy8bzdbn/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/25wfifkdy8bzdbn/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_42.pdf?dl=0
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ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

ගාලුපාර, රත්මලාන. මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/43 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  
අගළවත්ත පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය  සහහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සහහා 

වූ යටන්ඩරය. 
 

2019.07.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 
 

500.00 15,000.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/44 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (කළුතර) කාර්යාලය 

සහහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සහහා වූ යටන්ඩරය. 

2019.07.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 

 
500.00 15,000.00 එම 

 
එම 

 
 NCB Click 

here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/45 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (කළුතර) කාර්යාලය 

සහහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සහහා වූ යටන්ඩරය. 

2019.07.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 
 

500.00 15,000.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 4 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/Q/A8/Plotter 
 

ලංවිම දකුණු පළාත් සැටි සැලසුම් 
ඒකකය යවත Colour Plotter –A0,  

36 ” (Function – Print, Copy, 
Scan) යන්්රයක් මිළදී ගැනීම 

 

2019.07.03 
ප.ව.2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක 167, මාතර පාර, 
ගාල්ල 

 
දු.ක - 091-2232058 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 167, මාතර පාර, 

ගාල්ල 
 

දු.ක - 091-2232058 
 
 
 
 
 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක 167, මාතර පාර, 
ගාල්ල 

 
දු.ක - 091-2232058 

 
 
 
 
 
 
 

අදාලයනොයේ

. 
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 නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංත් විය යුතුය. 
 

 

https://www.dropbox.com/s/aeeyj2ygg43ad7r/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aeeyj2ygg43ad7r/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dzem12s19olf8j4/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dzem12s19olf8j4/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ol8rvrgjnajs8d6/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_45.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ol8rvrgjnajs8d6/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_45.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/flk9m00g0bwgv41/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-Q-A8-Plotter.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/flk9m00g0bwgv41/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-Q-A8-Plotter.pdf?dl=0
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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 රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සිට 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 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 රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

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

 

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

 
 
 

        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     
 


