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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 
(තාපබල 

සංකීර්යය) 

ජීපී/ඩීජීඑම්/යෙක්/10 එෆ්ආර් 
වී/0645කැළණිතිස්සවිදුලිබලාගාර
යේ 04 ගෑස් තලබමය යන්ත්රh  

සඳහා මුට්ටු රහිත එල් හැඩැති තඹ 
මුදු සහිත තඹ බෙ 258 ක් මිලදී 

ගැනීම සඳහා 
 

2019.07.17දින 
10.00 පැයෙ 

නියයෝජයසා
මානයාධිකාකාරි 
(තාපබලසං
කීර්යය) 

නියයෝජයසාමානයාධිකා
කාරි 

(තාපබලසංකීර්යය) 
ලංවිම, 

ජනකමූලස්ථානය, 
නවකැළණිපාලමපාර, 
10600,යකොයළොන්නාව. 

දු.ක.: 011-2423897 

රු.1,000/= රු150,000/= නියයෝජයසාමානයාධිකාකාරි 

(තාපබලසංකීර්යය), 

ලංවිම, 

ජනකමූලස්ථානය, 

නවකැළණිපාලමපාර, 

10600, යකොයළොන්නාව. 

නියයෝජයසාමානයාධිකා
කාරි 

(තාපබලසංකිර්යය) 
2019.07. 17දින 

10.00පැයෙ 

අදාලනැත NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/055 
 
 

Supply & Delivery of 
SCSI Hard Disk for the SUN 

StorEdge 3320 Disk Array -06 Nos. 
 
 
 
 
 
 

2019 
ජූලි 
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03 මගින් 
2019-07-15 දිනෙ 

යපර 
දුක.011-2575923 

 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

5,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 

ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)PPC/2019/109 
ලං.වි.ම. මධ්යම පළාත සඳහා, 

i). Brass Bolts & Nuts 40 X 12mm  - 

15000  සහ 

ii).Brass Flat Washers (2 Flat 

washers + 01 spring washer) -

45000ක්  සපයා භාරදීම. 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 
 

1000/= 111,000/- 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 

 

https://www.dropbox.com/s/27ui31ra60mjfjc/ENG-GEN-TC-GPDGMTECH10Fr%20V0645.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/27ui31ra60mjfjc/ENG-GEN-TC-GPDGMTECH10Fr%20V0645.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mik01d1okw79ffz/ENG-DD1-CC-2019-055.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aprjtnrlkeg9tbe/Eng-DD2-CP-PPC-2019-109.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aprjtnrlkeg9tbe/Eng-DD2-CP-PPC-2019-109.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)PPC/2019/206 

ලං.වි.ම. මධ්යම පළාත සඳහා Steel 

Meter Boxes for Housing Direct 

Connected 3 Phase Meters (යලොට් 

අංක -1) 500ක් සපයා භාරදීම. 

 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 56,500/- එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)PPC/2019/245 

ලං.වි.ම. මධ්යම පළාත සඳහා Steel 

Meter Boxes for Housing Direct 

Connected 3 Phase Meters (යලොට් 

අංක -2) 500ක් සපයා භාරදීම. 

 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 56,500/- එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)PPC/2019/246 

ලං.වි.ම. මධ්යම පළාත සඳහා Steel 

Meter Boxes for Housing Direct 

Connected 3 Phase Meters (යලොට් 

අංක -3) 400ක් සපයා භාරදීම. 

 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 45,000/- එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 03 

(බපද II ) 
 

DGM(WPSII)/CE(COM)/ICB/2018/0
52 

Bid forSupply and Delivery of, 
Bucket Lorry -  02Nos 

for WPSII 
 

2019.08.07 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද II) 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

රු. 
12,500.00 

රු. 
700,000.00 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 
යනොයේ 

ICB Click 

here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03  

(ඌව) 

DGM (Uva)/CE 

(Com)/C1/ICB/2K19/012 

 
දඹගල්ල හා කන්දකැටිය පා.යසේ.ම 

සඳහා නව ලයිට් යලොරි යදකක් 
මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

 

2019 අයගෝස්තු 
07 

ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 
 
 

3000.00 320,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- ICB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03  

(ඌව) 

DGM (Uva)/CE (Com)/C1 

/2K19/074 

 
ගයකාධිකාකාරි (ආදායම්) ඒකකය 
සඳහා වායු සමීකරය යන්ත්රයක් 
සැපයීම,සවිකිරීම,නඩත්තු කිරීම 

 

2019 ජූලි17 
ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 
 

500.00 - එම 
 

එම 
 

- NCB click 
here 

https://www.dropbox.com/s/ghyvrglejgcfg84/Eng-DD2-CP-PPC-2019-206.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ghyvrglejgcfg84/Eng-DD2-CP-PPC-2019-206.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2njznitnp31cmu/Eng-DD2-CP-PPC-2019-245.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2njznitnp31cmu/Eng-DD2-CP-PPC-2019-245.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufi103e5o5q1sse/Eng-DD2-CP-PPC-2019-246.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufi103e5o5q1sse/Eng-DD2-CP-PPC-2019-246.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6wt4yfuly0bjyst/DGM%28WPSII%29.CE%28COM%29.ICB.2018.052.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6wt4yfuly0bjyst/DGM%28WPSII%29.CE%28COM%29.ICB.2018.052.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mi3ae9sp0bigjc9/C1%202K19%20012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mi3ae9sp0bigjc9/C1%202K19%20012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o3qjfahftnqpcix/C1%202K19%20074.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o3qjfahftnqpcix/C1%202K19%20074.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03  

(ඌව) 

DGM (Uva)/CE (Com)/C1 

/2K19/075 

 
ඌව පළාත සඳහා යමෝෙර් කාර් රථ 
02ක් මූලය කල්බදු ්රමය යෙයත් 

ලබා ගැනීම 
 

2019 ජූලි17 
ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 
 

3000.00 300,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB click 
here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 

(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/LP/2019/34 
 

ජංගම දුරකථන 60 ක් සපයා 
ප්රවාහනය කිරීම. 

2019-06-27 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

 

1,000.00 15,000.00 නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 

නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව)ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 

(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/LP/2019/35 
 

Aluminium Conductors Steel 
Reinforced (Weasel) 7/2.59mm   
කි.ග්රෑ. 5000 ක් සපයා ප්රවාහනය 

කිරීම 

2019-06-27 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 
 

1,500.00 25,000.00 එම 
 

එම 
 

-- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/58 
කණු -  වැ.යකො. මීෙර 8.3 කි.ග්රෑ. 
100 (Poles - R.C. 8.3m 100kg) 

සාදා, සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
1,000 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 
ඉක්මවන්යන් නම් ලංසු භාරගන්නා 

අවසාන දිනයෙ යපර PCAIII 
අවශයයේ.) 

2019.07.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 112,000.00 ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

 වයාපිති 
අංශය 

(යමොරයගොල්
ල ජලවිදුලි 
වයාපිතිය) 

CEB/MHP/PD/TD/03/2019/01 

යමොරයගොල්ල ජලවිදුලි වයාපිතිය 
සඳහා නවතම යමෝෙර් රථ සැයපීම 

2019 ජූලි 17 

වන දින 

ප.ව. 2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
මණ්ඩලය 

වයාපිති අධ්යක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි 

වයාපිතිය, 
අංක 6/1, 

ටී.බී.පානයබොක්ක 
මාවත, ගම්යපොල. 

 
T.P. 081-383 2044 
Fax. 081-2353018 

3,500.00 
(සාමානයාධිකා

කාරී, 
ලංවිම 
නමින් 
බැංකු 

අයකරයක් 
ඉදිරිපත් 
කරන්න) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ලංසු  ත්රිකාප  

සඳහන් කර ඇත. 
අතියර්ක සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපිති), 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 385, 4 වන මහළ, 
ලෑන්ඩ් මාර්ක් 

යගොඩනැගිල්ල, ගාලු පාර, 
යකොළඹ 003. 

 

අතියර්ක 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපිති, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක 385, 4 වන 

මහළ, ලෑන්ඩ් මාර්ක් 
යගොඩනැගිල්ල, ගාලු 
පාර, යකොළඹ 003. 

 

අදාල 
යනොයේ 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/a0nnc3kl7nsoy77/C1%202k19%20075.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a0nnc3kl7nsoy77/C1%202k19%20075.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t1br2g8pslz52zl/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t1br2g8pslz52zl/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1hq6hfjw3drgjx1/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1hq6hfjw3drgjx1/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ar570xwipwb0krm/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ar570xwipwb0krm/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m0moj2nsalcckhq/Eng-PRJ-MHP-PD-TD-03-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m0moj2nsalcckhq/Eng-PRJ-MHP-PD-TD-03-2019-01.pdf?dl=0
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ඉදිකිරීම් 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2019/07 

රන්යදණිගල විදුලි බලස්ථානයෙ 

අයත් නිවාස යපයදයසේ D – 03 අංක 

දරය නිල නිවසපුනරුත්ථාපනය 

කිරීම සදහා ලංසු කැදවිම. 

 
 

2019/07/18 
10:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යයප්ර

සම්පාදන 
කමිටුව 

1. ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ෙැයේ. 
 

දුරකථන : 055-

4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමෙයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමෙ බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

රු.25,000.00 ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ෙැයේ. 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, 

රන්ෙැයේ. 
 

 

 

NCB Click 

here 

 

ජනන අංශය 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/KGPS/2019/10 

කුකුයළේ ගඟ විදුලි බලාගාරයේ 
යේල්ල ප්රයශශයේ ඇති 

යගොඩනැගිල්ලක් අලුත්වැඩියා 
කිරීම 

(යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කාණ්ඩයේ  
CIDA C8 යහෝ ඉහළ යරේණිවල 

යකොන්ත්රාත්තු කරුවන් 

සඳහා පමණි) 

2019-07-18 

දින 14.00 
පැයෙ අවසන් 
කරනු ලැයබ්. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 

නගරය, රත්නපුර. 
දු. ක. : 045-2225002 
ෆැක්ස් : 045-2225005 

යහෝ 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 
කුකුයළේ ගඟ විදුලි 

බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
කලුවලතැන්න, 
යකලින්කන්ද, 

අගලවත්ත 
දු. ක.   : 034 2243743 
ෆැක්ස් : 034 2243743 

Email: 
cekgpssc.gen@ceb.l

k 
 

1,000 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ  

යදමෙයගොඩ 
ශාඛායේ 
ජනන 

අංශයේ 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 
071-1-001-
2-3320705 

ෙ 
බැරකර ලබා 

ගත් රිසිට් 
පතක් 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 
 

23,000 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව නගරය, 

රත්නපුර. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 

නගරය, රත්නපුර. 
 

අදාළ නැත NCB බාගැනීම
ෙ 

සබඳතාව 
 
 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/tkwjpygz17xi03r/ENG-GEN-MC-RND-PT-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tkwjpygz17xi03r/ENG-GEN-MC-RND-PT-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/05ecjl9scmlid7p/Eng-GEN-SC-KGPS-2019-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/05ecjl9scmlid7p/Eng-GEN-SC-KGPS-2019-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/05ecjl9scmlid7p/Eng-GEN-SC-KGPS-2019-10.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03  

(ඌව) 

DGM (Uva)/CE (Com)/C1/ 

2K19/079 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු-ඌව) තරාපැවි නඩත්තු 

කෙයුතු පවත්වායගන යායම් 
අංගනයක් පිහිටුවීම 

 

2019 ජූලි17 
ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

2000.00 50,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03  

(ඌව) 

DGM (Uva)/CE (Com)/C1/ 
2K19/080 

 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු-ඌව) ප්රධ්ාන පිවිසුම් 
මාර්ගය නවීකරයය කිරීම  

 

2019 ජූලි17 
ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 
 

2000.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03  

(ඌව) 

DGM (Uva)/CE (Com)/C1/ 

2K19/081 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු-ඌව) වැසිකිලි පශධ්තිය 

අලුත්වැඩියා  කිරීම  
 

2019 ජූලි17 
ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 
 

2000.00 38,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB click 
here 

යසේවා 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්ණය) 

MC/UKPS/2019/07 
ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි 

බලස්ථානයේ ධ්ාවනය සඳහා කුලී 
පදනම මත 

රියදුරුසහඉන්ධ්නසහිතවවැන් රථ 

එකක් (01 ක්) සැපයීම 

2019-07-24 
වන දින 

පැය 14.00. 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු,ඉහළ 
යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 

 
දුරකථන 

0512233211 
0777253096 
0777253098 

ෆැක්ස් : 
0512233168 

1000/= 
සියලුම 
යගවීම් 
ජනක 

අංශයේ 
රැස්කිරීයම් 

ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමෙයගොඩ 
ශාඛායේගිණු

ම් අංක 071-
1001-

23320-705 
ගිණුමෙ බැර 

5,000/= 
 
 
 
 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල් 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් 

විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
නියම්ගම්යදොර, 

යකොත්මයල් 
 

2019-07-24දින පැය 

14.00. 

අදාළ නැත NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/5sqrypain522oxu/C1%202K19%20079.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5sqrypain522oxu/C1%202K19%20079.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qqwzlh4ds63teq7/C1%202K19%20080.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qqwzlh4ds63teq7/C1%202K19%20080.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ary0vdv2aw5may/C1%202K19%20081.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ary0vdv2aw5may/C1%202K19%20081.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/keserwvd4yxxl04/SIN-GEN-MC-UKPS-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/keserwvd4yxxl04/SIN-GEN-MC-UKPS-2019-07.pdf?dl=0
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කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 

කිරීයමන්20
19-07-

23දින දක්වා 

පැය 09:00 
සිෙ 

පැය15:00 
දක්වා 

සතියේ වැඩ 
කරන දින 

වලදී 
ලබාගත 
හැක. 

 
ජනන අංශය 

(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2019/08 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරයෙ කුලී 
කාර් රථ 01ක් ලබාගැනීම 2019-

2020 
 
 

2019-07-18 

දින 14.00 
පැයෙ අවසන් 
කරනු ලැයබ්. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 

දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 

නගරය, රත්නපුර. 
045-2225002 

ෆැක්ස් 
045-2225005 

යහෝ 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 
සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

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

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමෙයගොඩ 

ශාඛායේ  
ජනන 

අංශයේ 
රැස්කිරීම්   

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

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය) 
 

5,000.00 ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

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

 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ 

 

අදාළ නැත ජාතික 
තරඟකාරි 

ලංසු 
කැඳවීම 

Click 
Here 

 
 

සම්යප්රේෂය 
අංශය 

(සංයශශ) 

DGM/CMN/Building 
leasing/2019/01 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ විදුලි 

ඉංජියන්රු (සංයශශ) - ගාල්ල ශාඛා 
කාර්යාලය යලස භාවිතා කිරීමෙ 

වසර යදකක කාලයක් සඳහා 
ගාල්ල නගර සීමායවන් බදු පදනම 

 

10.00  ැයට 

සම්යප්රේෂය 
අංශය සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

විදුලි ඉංජියන්රු 
(සංයශශ) ගාල්ල 
ඒකකය, 28/1/1, 

විහාර මාවත, 
වක්වැල්ල පාර, ගාල්ල 

 
091-2233394 
011-2441935 

අදාල 
යනොයේ 

අදාල යනොයේ විදුලි ඉංජියන්රු (සංයශශ) 
ගාල්ල ඒකකය, 28/1/1, 
විහාර මාවත, වක්වැල්ල 

පාර, ගාල්ල 

විදුලි ඉංජියන්රු 
(සංයශශ) ගාල්ල 
ඒකකය, 28/1/1, 

විහාර මාවත, 
වක්වැල්ල පාර, 

ගාල්ල 

අදාල 
යනොයේ 

NCB අදාල 
යනොයේ 

https://www.dropbox.com/s/39oa7zxagmodz48/Eng-GEN-SC-SWPS-2019-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/39oa7zxagmodz48/Eng-GEN-SC-SWPS-2019-08.pdf?dl=0
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මත යගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/33 

 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (මින්යන්රිය) 

යෙයත් විදුලි 
අධිකාකාරී(යපොයළොන්නරුව) යේ 

රාජකාරී කෙයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකෙ  කුලී පදනම මත 

කි කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019.07.11 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක 525/26, පළමු 

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

දු:අ: 025-2222552 
 

500.00 10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

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

මාවත, අනුරාධ්පුර. 
දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධ්පුර. 

අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඊ(යකොම්)සී8/2019
/ 043/ආර්බී/කැකි 

 

විදුලි ඉංජියන්රු (කැකිරාව) යේ  
නිල නිවාසය සඳහා වසරක 
කාලසීමාවක් සඳහා නිවසක් 
කුලියෙ/බශදෙ ලබා ගැනීම. 

 

තිබිය යුතු අවශයතා : 
 

 විදුලි ඉංජියන්රු 
(කැකිරාව) ප්රායශයය 

කාර්යාලය ආසන්නයේ 
පිහිටීම. 

 

 වර්ග අඩි 1500 යනොඅඩු 
නල ජළය,විදුලිය හා 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
සහිත වීම. 
 

 පැහැදිළි පිවිසුම් ප්රධ්ාන 
යේට්ටුව හා වාහන නවතා 
තැබීයම් පහසුකම් සහිත 

වීම. 
 
 

2019.07.11 
ප.ව. 3.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(උ.මැ.ප) 

තමා විසින් සකස් කර 
ගන්නා ලද 
අයදුම්පතක 
අයිතිකරුයේ 

නම,දුරකථන අංකය, 
යගොඩනැගිල්ල පිහිො 

ඇති ස්ථානයයහි 
ලිපිනය, බදු කුලිය, 
යගොඩනැගිල්යල් 

අයිතිය තහවරු කරන 
ඔප්පුයේ පිෙපත හා 

පිවිසුම් මාර්ගය පිළිබඳ 
විස්තර සඳහන් කර 

ලියා පදිංචි තැපෑයලන් 
යහෝ අතින් යගනවිත් 
යෙන්ඩර් යපට්ටියෙ 

දැමිය යුතුය. මිල 
ගයන් ඉදිරිපත් කරන 

කවරයේ “විදුලි 
ඉංජියන්රු (කැකිරාව) 

යේ  නිල නිවාසය 
සඳහා වසරක 

කාලසීමාවක් සඳහා 
නිවසක් කුලියෙ/බශදෙ 
ලබා ගැනීම යනුයවන් 

සඳහන් කල යුතුය. 
 

අදාළ නැත අදාළ නැත එම 
 

එම 
 

අදාළ නැත NCB - 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඊ(යකොම්)සී8/2019
/ 044/ආර්බී/ටීඑම්බී 

 

තඹුත්යත්ගම පාරියභෝගික 
මධ්යස්ථානය සඳහා වසරක 

කාලසීමාවකෙ යගොඩනැගිල්ලක් 

2019.07.11 
ප.ව. 3.00 

 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(උ.මැ.ප) 

එම 
 

 මිල ගයන් ඉදිරිපත් 
කරන කවරයේ 
“තඹුත්යත්ගම 
පාරියභෝගික 

අදාළ නැත අදාළ නැත එම 
 

එම 
 

අදාළ නැත NCB - 

file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2027.06.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-33.pdf
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කුලියෙ/බශදෙ ලබා ගැනීම. 
 

තිබිය යුතු අවශයතා : 
 

01. තඹුත්යත්ගම නගරය 
ආසන්නයේ පිහිටීම. 

02. යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 2000 
යනොඅඩු විය යුතුය. 

03. යගොඩනැගිල්ල පිහිටි ඉඩම 
පර්චස් 40 ෙ යනොඅඩු විය යුතුය. 
04. යගොඩනැගිල්ල පාරියභොගික 
යසේවා මධ්යස්ථානයෙ ගැලයපන 

පරිදි කාමර 04 යහෝ ඊෙ වැඩි 
ප්රමායයකින් සමන් විය යුතුය. 

05.යලොරි, යදොඹකර වැනි රථ ගමන් 
කිරීමෙ හැකි මාර්ගයක් හා අඩුම 

තරමින් වාහන 03ක් නවතා 
තැබීමෙ ඉඩකඩ තිබිය යුතුය. 

06. ගබඩා පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
 

මධ්යස්ථානය සඳහා 
වසරක කාලසීමාවකෙ 

යගොඩනැගිල්ලක් 
කුලියෙ/බශදෙ ලබා 

ගැනීම යනුයවන් 
සඳහන් කල යුතුය. 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඊ(යකොම්)සී8/2019
/ 045/ආර්බී/එන්ඕසීඑච් 

 

යනොච්චියාගම පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි යේ  

නිල නිවාසය සඳහා වසරක 
කාලසීමාවක් සඳහා නිවසක් 
කුලියෙ/බශදෙ ලබා ගැනීම. 

 

තිබිය යුතු අවශයතා : 
 

 යනොච්චියාගම නගරය  
ආසන්නයේ පිහිටීම. 

 

 වර්ග අඩි 1500 යනොඅඩු 
නල 

ජළය,විදුලිය,දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

සහිත වීම. 
 

පැහැදිළි පිවිසුම් ප්රධ්ාන යේට්ටුව හා 
වාහන නවතා තැබීයම් පහසුකම් 

සහිත වීම 

2019.07.11 
ප.ව. 3.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(උ.මැ.ප) 

එම 
 

 මිල ගයන් ඉදිරිපත් 
කරන කවරයේ 
“යනොච්චියාගම 

පාරියභෝගික 
මධ්යස්ථානයේ විදුලි 

අධිකාකාරියේ නිල නිවස 
සඳහා වසරක 
කාලසීමාවකෙ 

යගොඩනැගිල්ලක් 
කුලියෙ/බශදෙ ලබා 

ගැනීම යනුයවන් 
සඳහන් කල යුතුය. 

අදාළ නැත අදාළ නැත එම 
 

එම 
 

අදාළ නැත NCB - 
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

(වයාපිති හා 
බැර නඩත්තු) 

සිවිල් ඉංජියන්රු (වයාපිති හා බැර 

නඩත්තු)යබ.අ.1 යේ රාජකාරී 
කෙයුතු සඳහා වසර යදකක 

කාලයකෙ යමෝෙර් රථයක් ලබා 
ගැනීම සඳහා වූ යෙන්ඩරය                                        

යෙන්ඩර් අංකය :  
CE(P&HM)DD1/T/SV/2019/01 

2019 ජූලි මස 
18 වන දින 
ප.ව. 2.00 

දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපිති හා බැර 

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

කුරුයෑගල, 
 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

500.00 35,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (වයාපිති 

හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 01,       

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපිති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.288, 

නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

අදාල නැත NCB Click 
Here 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/12
1 
 

නිපයෝජය සාමනයාධිකාකා ( (පකොළ  

නගරය) ටඅනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (පකොළ  උතුර) 

ප්රාපිය ය කාර්යාලය සදහා  කුළි 

වැන් රථයක් ලබා ගැනිම  (වාහන 

අංකiv/iv) 

(වසර 01 ක් සදහා) 

2019 
ජුලි 
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 07-15 දිනෙ 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/12
2 
 

නිපයෝජය සාමනයාධිකාකා ( (පකොළ  

නගරය) ට අනුයුක්ත ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (නඩත්තු) ඒකකය 

සඳහා කූලි වැන්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. (වාහන අංක iii/iii) 

(වසර 02 ත් සදහා) 
 

2019 
ජුලි 
17 

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 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/12
3 
 

නිපයෝජය සාමනයාධිකාකා ( (පකොළ  

නගරය) ටඅනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (බලශක්ති 

කළමණාකරණ) ඒකකය සදහා  

2019 
ජුලි 
17 

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) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/9230zc52yidds4l/Eng-DD1-PHM-T-SV-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9230zc52yidds4l/Eng-DD1-PHM-T-SV-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o23mmz3jftzf9d9/ENG-DD1-CC-2019-121.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ifw0p0sry8fwcjz/ENG-DD1-CC-2019-122.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7h1t9jbkeimo8w9/ENG-DD1-CC-2019-123.pdf?dl=0
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කුළි වැන් රථයක් ලබා ගැනිම 

(වාහන අංකii/ii)  (වසර 02 ක් 

සදහා) 

යපට්ටිය 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/12
4 
 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකා ((පකොළ  

නගරය) කාර්යාලය සදහා කුලි 

වෑන් රථ 02 ක් ලබා ගැනිම 

(වසර 02 ක් සදහා) 

2019 
ජුලි 
17 

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 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/214 
දඹුල්ල ප්රායශය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

ඒකකයෙ අයත් වාණිජ උප ඒකකය 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකෙ වෑන් රථයක්  ලබා 
ගැනීම. 

 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

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 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/215 
දඹුල්ල ප්රායශය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

ඒකකයෙ අයත් පල්යල්යපොල 
පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකෙ වෑන් රථයක්  
ලබා ගැනීම. 

 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/216 
දඹුල්ල ප්රායශය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයෙ අයත් නාඋල පා.යසේ.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකෙ සැහැල්ලු යලොරි රථයක්  
ලබා ගැනීම. 

 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/217 
දඹුල්ල ප්රායශය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයෙ අයත් දඹුල්ල පා.යසේ.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකෙ කෲ  කැබ් රථයක්  ලබා 
ගැනීම. 

 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/218 
දඹුල්ල ප්රායශය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

ඒකකයෙ අයත්  ප්රායශය ය නඩත්තු 
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකෙ වෑන් රථයක්  

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/qv31zvsm8jhulkk/ENG-DD1-CC-2019-124.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/swqj54bl4wykxyq/Sin-DD2-CP-PPC-2019-214.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/swqj54bl4wykxyq/Sin-DD2-CP-PPC-2019-214.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i3s03hwjepddtq2/Sin-DD2-CP-PPC-2019-215.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i3s03hwjepddtq2/Sin-DD2-CP-PPC-2019-215.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0cgo5kqxrkmhbrt/Sin-DD2-CP-PPC-2019-216.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0cgo5kqxrkmhbrt/Sin-DD2-CP-PPC-2019-216.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7pcecnp20hehfp/Sin-DD2-CP-PPC-2019-217.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7pcecnp20hehfp/Sin-DD2-CP-PPC-2019-217.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ypm1tc718nageh/Sin-DD2-CP-PPC-2019-218.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ypm1tc718nageh/Sin-DD2-CP-PPC-2019-218.pdf?dl=0
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ලබා ගැනීම. 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/219 
දඹුල්ල ප්රායශය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයෙ අයත්  නාඋල පා.යසේ.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකෙ කෲ කැබ් රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/220 
ගිනිගත්යහේන ප්රායශය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකයෙ අයත්  

මස්යකළිය පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකෙ 

සැහැල්ලු යලොරි රථයක්  ලබා 
ගැනීම. 

 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/222 
ගලයගදර ප්රායශය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය  සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකෙ 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/223 
ගලයගදර ප්රායශය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකයෙ අයත් 
හතරලියශද  පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකෙ 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/224 
ගලයගදර ප්රායශය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකයෙ අයත් 
නුගයවල  පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී 

පදනම මත වසර 02ක කාලයකෙ 
සැහැල්ලු යලොරි රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/225 
මාවනැල්ල ප්රායශය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකයෙ අයත් 

ප්රායශය ය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකෙ කෲ කැබ් රථයක් ලබා 
ගැනීම. 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/udapsg2ukrmez1m/Sin-DD2-CP-PPC-2019-219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/udapsg2ukrmez1m/Sin-DD2-CP-PPC-2019-219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xp9he0hbgdoj0bn/Sin-DD2-CP-PPC-2019-220.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xp9he0hbgdoj0bn/Sin-DD2-CP-PPC-2019-220.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mqzp4eb9f2hz5t/Sin-DD2-CP-PPC-2019-222.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mqzp4eb9f2hz5t/Sin-DD2-CP-PPC-2019-222.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/84apjho2kwtrkqu/Sin-DD2-CP-PPC-2019-223.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/84apjho2kwtrkqu/Sin-DD2-CP-PPC-2019-223.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uhfwci4hl9nmuvf/Sin-DD2-CP-PPC-2019-224.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uhfwci4hl9nmuvf/Sin-DD2-CP-PPC-2019-224.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/auqiz5iv7ks1nuh/Sin-DD2-CP-PPC-2019-225.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/auqiz5iv7ks1nuh/Sin-DD2-CP-PPC-2019-225.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/226 
මාවනැල්ල ප්රායශය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකයෙ අයත් වාණිජ 
උප ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකෙ වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/227 
කෑගල්ල ප්රායශය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයෙ අයත් යමොයරොන්යතොෙ 
පා.යසේ.ම.බල ප්රයශශය තුළ විදුලි 

බිඳවැටුම් යසේවා සැපයීම හා නඩත්තු 
කෙයුතු සිදුකිරිම සඳහා කුලී පදනම 

මත වසර 02ක කාලයකෙ කෲ 
කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/228 
කටුගස්යතොෙ ප්රායශය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකයෙ අයත් 

වත්යත්ගම පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකෙ 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/229 
මාතයල් ප්රායශය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයෙ අයත් මාතයල් පා.යසේ.ම. 
බල ප්රයශශය තුළ විදුලි බිඳවැටුම් 

යසේවා සැපයීම හා නඩත්තු කෙයුතු 
සිදුකිරිම සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකෙ වෑන් රථයක්  
ලබා ගැනීම. 

 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/230 
මාතයල් ප්රායශය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයෙ අයත් රත්යතොෙ බිඳවැටුම් 
උප ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකෙ සැහැල්ලු 
යලොරි රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/231 
මාතයල් ප්රායශය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයෙ අයත් යේරගම පා.යසේ.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකෙ (4WD) වෑන් රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/bgcmoutrsnl6bwm/Sin-DD2-CP-PPC-2019-226.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bgcmoutrsnl6bwm/Sin-DD2-CP-PPC-2019-226.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tnpxvl550fyvb8u/Sin-DD2-CP-PPC-2019-227.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tnpxvl550fyvb8u/Sin-DD2-CP-PPC-2019-227.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b64u5nbeyazpxfd/Sin-DD2-CP-PPC-2019-228.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b64u5nbeyazpxfd/Sin-DD2-CP-PPC-2019-228.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3atji3z3nmh2hay/Sin-DD2-CP-PPC-2019-229.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3atji3z3nmh2hay/Sin-DD2-CP-PPC-2019-229.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/km8setnb0x4yq6u/Sin-DD2-CP-PPC-2019-230.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/km8setnb0x4yq6u/Sin-DD2-CP-PPC-2019-230.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y9ozq1div1ghuxu/Sin-DD2-CP-PPC-2019-231.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y9ozq1div1ghuxu/Sin-DD2-CP-PPC-2019-231.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/232 
යප්රායදණිය ප්රායශය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකයෙ අයත් අම්පිටිය 
පා.යසේ.ම. යෙයත් ඇති ගලහා උප 
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකෙ කෲ කැබ් 

රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/233 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යප්රායදණිය) 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකෙ යමෝෙර් කාර් රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 20,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/234 
යප්රායදණිය ප්රායශය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකයෙ අයත් ඊරියගම 
පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම මත 

වසරක කාලයකෙ ත්රියරෝද රථයක්  
ලබා ගැනීම  

 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

500/= 5,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/235 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකයෙ අයත් බිල්පත් 
මධ්යස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකෙ වෑන් 

රථයක්  ලබා ගැනීම  
 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/236 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) ඒකකය 
- ම.ප. සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකෙ වෑන් රථයක්  ලබා 

ගැනීම  

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/237 
නුවරඑළිය ප්රායශය ය විදුලි  

ඉංජියන්රු ඒකකයෙ අයත් වාණිජ 
උප ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකෙ වෑන් රථයක්  

ලබා ගැනීම  
 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/zs5cjmcn240q3ir/Sin-DD2-CP-PPC-2019-232.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zs5cjmcn240q3ir/Sin-DD2-CP-PPC-2019-232.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50bmmynq2tpq4zg/Sin-DD2-CP-PPC-2019-233.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50bmmynq2tpq4zg/Sin-DD2-CP-PPC-2019-233.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qynek2io5enyz7p/Sin-DD2-CP-PPC-2019-234.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qynek2io5enyz7p/Sin-DD2-CP-PPC-2019-234.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdy8pk29pbdudgl/Sin-DD2-CP-PPC-2019-235.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdy8pk29pbdudgl/Sin-DD2-CP-PPC-2019-235.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x714fs0sbr1vhye/Sin-DD2-CP-PPC-2019-236.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x714fs0sbr1vhye/Sin-DD2-CP-PPC-2019-236.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hrzhhbzgej0fsjy/Sin-DD2-CP-PPC-2019-237.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hrzhhbzgej0fsjy/Sin-DD2-CP-PPC-2019-237.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/238 
නුවරඑළිය ප්රායශය ය විදුලි  

ඉංජියන්රු ඒකකයෙ අයත් වාණිජ 
උප ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකෙ වෑන් රථයක්  

ලබා ගැනීම  

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/239 
ප්රධ්ාන  ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 

සංවර්ධ්න)  ඒකකය - ම.ප. අයත් 
පාලන මධ්යස්ථානය සඳහා කුලී 

පදනම මත වසර 02ක කාලයකෙ 
4WD වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම  

 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/240 
නාවලපිටිය ප්රායශය ය විදුලි  

ඉංජියන්රු බල ප්රයශශය තුළ 
තරාපැවි නඩත්තු කෙයුතු සිදුකිරිම 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකෙ සැහැල්ලු යලොරි රථයක්  
ලබා ගැනීම  

 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/241 
කුණ්ඩසායල්  ප්රායශය ය විදුලි  

ඉංජියන්රු බල ප්රයශශය තුළ හානි 
අවම කිරියම් වැඩසෙහන සඳහා 

කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකෙ වෑන් රථයක්  ලබා 

ගැනීම  
 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/242 
කුණ්ඩසායල් ප්රායශය ය විදුලි  
ඉංජියන්රු ඒකකයෙ අයත් 

ප්රායශය ය  නඩත්තු ඒකකය සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකෙ කෲ කැබ් රථයක්  ලබා 
ගැනීම  

 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/243 
කුණ්ඩසායල් ප්රායශය ය විදුලි  
ඉංජියන්රු බල ප්රයශශය තුළ 
සිදුකරන මංවර යහළි කිරියම් 

වැඩසෙහන සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකෙ කෲ කැබ් 

රථයක්  ලබා ගැනීම  
 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/mda3l64bkif0wdr/Sin-DD2-CP-PPC-2019-238.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mda3l64bkif0wdr/Sin-DD2-CP-PPC-2019-238.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2qvk3yjft9jq1i/Sin-DD2-CP-PPC-2019-239.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2qvk3yjft9jq1i/Sin-DD2-CP-PPC-2019-239.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l2zc5d0gbkkxj7a/Sin-DD2-CP-PPC-2019-240.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l2zc5d0gbkkxj7a/Sin-DD2-CP-PPC-2019-240.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3o6lkuyr4cd7uxo/Sin-DD2-CP-PPC-2019-241.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3o6lkuyr4cd7uxo/Sin-DD2-CP-PPC-2019-241.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kql9xn65qabzkgo/Sin-DD2-CP-PPC-2019-242.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kql9xn65qabzkgo/Sin-DD2-CP-PPC-2019-242.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x9tjtz5jwkg8mbd/Sin-DD2-CP-PPC-2019-243.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x9tjtz5jwkg8mbd/Sin-DD2-CP-PPC-2019-243.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/244 
කුණ්ඩසායල් ප්රායශය ය විදුලි  
ඉංජියන්රු ඒකකයෙ අයත් 

උඩදුම්බර පා.යසේ.ම. මඟින් මීමුයර් 
ග්රාමයේ සිදුවන බිඳවැටුම් යසේවා 
සැපයුම් ලබාදිම සඳහා වසරක 

කාලයකෙ ත්රියරෝද රථයක්  ලබා 
ගැනීම  

 

2019-07-17  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

500/= 5,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/Con-V173/2019/55 
යතත් බදු කුලී පදනම මත පිටුපස 

අඩි 14 ½ දිග(3.5T)  යලොරි රථයක්   
ලබා ගැනීම. තැනීම් කාර්යාලය -

බපඋ 

2019-07-10 
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 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 

(බපඋ) 

WPN/T/2017/147 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(බස්නාහිර පළාත - උතුර) ගම්පහ 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ 

යක්කල පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සඳහා පර්ඩස් 40-80 

ඉඩමක් මිලදී 
ගැනීම(යක්කල/කිරිදිවැල යහෝ 

ගම්පහ ප්රධ්ාන මාර්ග වලෙ 
මුහුනලා) 

 

2019-07-10 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 75,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V46/2019/137 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කිකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය - කිරිදියවල 

2019-07-10 
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/D-V61/2019/138 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කිකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය - දිවුලපිටිය 

2019-07-10 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-102/DI-06/2K19/59 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) 

ඒකකය සඳහා කුලි පදනම මත 
වසර යදකක  කාලයකෙ යමෝෙර්  

රථයක් ලබාගැනීම 

2019 ජූලි 17  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

500.00 50,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

- NCB click 
here 

https://www.dropbox.com/s/rq013e7aymrjj3o/Sin-DD2-CP-PPC-2019-244.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rq013e7aymrjj3o/Sin-DD2-CP-PPC-2019-244.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bhjyxgdwuf37g81/Eng-%20DD2-WPN-NCB-V%20173-55%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bhjyxgdwuf37g81/Eng-%20DD2-WPN-NCB-V%20173-55%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7jmlvtw9k812v72/Sin-DD2-WPN-T-2017-147%20-Yakkala%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7jmlvtw9k812v72/Sin-DD2-WPN-T-2017-147%20-Yakkala%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6dlw23i51nfaosf/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V46-2019-137%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6dlw23i51nfaosf/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V46-2019-137%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0lioqwq9iy1dc33/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V61-2019-138%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0lioqwq9iy1dc33/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V61-2019-138%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k97xamzza183grx/car%2059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k97xamzza183grx/car%2059.pdf?dl=0
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පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-106/BD-19/2K19/60 

 
රීදීමාලියශද පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානයෙ කුලී පදනම මත 
වසර යදකක කාලයක් සඳහා ත්රී 

යරෝද රථයක් ලබාගැනීම 

2019 ජූලි 17  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 
 

500.00 - එම 
 

එම 
 

- NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-01/DGM-01/2K19/61 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයේ විදුලි 

ඉංජියන්රු(වැඩබිම් 01) සඳහා කුලි 
පදනම මත වසර යදකක කාලයකෙ 

යමෝෙර් රථයක් ලබාගැනීම 
 

2019 ජූලි 17  
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-85/DGM-19/2K19/62 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධ්න) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි 
(ඇමතුම් මධ්යස්ථාන II) සඳහා කුලි 
පදනම මත වසර යදකක කාලයකෙ 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 
 

2019 ජූලි 17  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 
 

500.00 49,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-84/DM-10/2K19/63 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි 

IV (මහියංගනය) සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක කාලයකෙ වෑන් 

රථයක් ලබාගැනීම 

2019 ජූලි 17  
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 
 

500.00 49,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB click 
here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/G/C3/POLE YARD/2019/07 

 

මිළ ගයන් කැඳවීම. 
විදුලි කණු රැස් කර තැබීම පිණිස 

ඉඩමක් බශදෙ ගැනීම. 
 

ගාල්ල සිෙ කි.මී. 4 කෙ නුදුරින් 
පර්චස් 60 කෙ වැඩි (අකුරැස්ස සහ 

උඩුගම මාර්ගය වියශේෂයි) තැනිතලා 

2019.07.10 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

අදාල යනොයේ - 
 

- 
 
 

ප්රායශයය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 
, 

යනො187/3 
බණ්ඩාරනායක යපයදස , 

ගාල්ල 
 

දු.ක - 09122-34344 

ප්රායශයය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය , 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස , 
ගාල්ල 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/skazfaz8184bh8f/Three%20wheeler-60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/skazfaz8184bh8f/Three%20wheeler-60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b2ftyozrwvlnjcg/car%2061.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b2ftyozrwvlnjcg/car%2061.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8j4ephe1vssyae/van%2062.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8j4ephe1vssyae/van%2062.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o7nl3e3e2o1yzhp/van%2063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o7nl3e3e2o1yzhp/van%2063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8eqn5qgrgw5234g/Sin-DD4-SP-SP-G-C-POLE%20YARD-209-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8eqn5qgrgw5234g/Sin-DD4-SP-SP-G-C-POLE%20YARD-209-07.pdf?dl=0
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හා තද යපොයලොවකින් යුතු 
ආරක්ෂිත වැෙකින් සමන්විත 

ඉඩමක් විය යුතුය. ප්රධ්ාන මාර්ගයේ 
සිෙ ඉඩම දක්වා බර වාහන ගමන් 

කිරීමෙ හැකියාව ද තිබිය යුතුය. එම 
ඉඩයමහි ඔප්පුවෙ අදාල පත්තිරු 

සමඟපිඹුරුපත ද ඉදිරිපත් කල යුතු 
අතර, ලිපි කවරයේ යයොමු අංකය 

සඳහන් කරන්න. 
 

  
දු.ක - 09122-34344 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/H/T/2019/05 

විදුලි අධිකාකාරි - පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සඳහා වසර යදකකෙ 
යගොඩනැගිල්ලක් කුලියෙ ගැනීම 
සුරියවැව නගර සීමායේ සිෙ දුර 

කි.මි. 01 කෙ යනොවැඩිය විය යුතු 
අතර යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 

2000 පමයද, වාහන නවතා තැබිය 
හැකි ජලය, විදුලිය, දුරකථන 

පහසුකම් හා මාර්ග පහසුකම් වලින් 

යුතු ඉඩම වො, යේට්ටුවක් සහිත 

තාප්පයක් යහෝ වැෙක් තිබිය යුතුය. 
 

2019-07-10 

ප.ව. 02.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායශයය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොෙ. 

- - ප්රායශයය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොෙ. 

ප්රායශයය විදුලි 
ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 

සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොෙ. 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DD4/SP/TAN/T/2018/02 
තංගල්ල පාරියභෝගික යසේවා 

මධ්යස්ථානයෙ  යගොඩනැගිල්ලක් 
ඉදිකිරිම සඳහා ඉඩමක් මිලදී 

ගැනිම. 
තංගල්ල නගර සීමාව තුළ යහෝ 

තංගල්ල බස් නැවතුම් යපොයල් සිෙ 
කි.මී. 1.5 ක සීමාව තුල ප්රධ්ාන බස් 
මාර්ගයෙ ආසන්නව පර්චස් 80ක් 
පමය වන , ඉඩමෙ ලගාවිය හැකි 
මාර්ගය අවම අඩි 15 ක් පමය වන 

ඉඩමක් මිලදී ගැනීම. 
 

2019.07.18 

යප.ව.10.00 

දක්වා 

කලාපීය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

(යබ.අංශ 04) 

නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 167, මාතර පාර, 
ගාල්ල 

- - නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 167, මාතර පාර, 
ගාල්ල 

නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 167, මාතර පාර, 
ගාල්ල 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ගා/ලි1/මි.ගැ./වායුසමීකරය/20
19/02 

 
වායුසමීකරය යන්ත්ර සපයා සවි 

කිරීම. 
 

* ගාල්ල ප්රායශයය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයසඳහා -

36000BTUThree phase Inverter 

type 

2019.07.10 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රායශයය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 

 
දු.ක - 09122-34344 

1000/- 5000/- ප්රායශයය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

ප්රායශයය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/saw96tkx551alyr/Sin-DD4-SP-SP-H-2019-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/saw96tkx551alyr/Sin-DD4-SP-SP-H-2019-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w47oweowy93lfrw/Sin-DD4-SP-DD4-SP-Tan-2018-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w47oweowy93lfrw/Sin-DD4-SP-DD4-SP-Tan-2018-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/einodcimtubtwu7/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%921%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%94%20%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB-2019-02.pdf?dl
https://www.dropbox.com/s/einodcimtubtwu7/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%921%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%94%20%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB-2019-02.pdf?dl
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cellingSuspensionවායුසමීකරය 
යන්ත්ර 01සපයා සවි කිරීම. 

 
* බෙදූව පාරියභෝගික යසේවා 

මධ්යස්ථානය සඳහා - 12000 BTU 

Single phase inverter sprit 

typeවායුසමීකරයයන්ත්ර01, 

18000BTU single phase inverter 

sprit typeවායුසමීකරයයන්ත්ර 01, 
24000BTU single phase inverter 

sprit typeවායුසමීකරයයන්ත් ර 01 

සපයාසවිකිරීම. 
 

* හබරාදූව පාරියභෝගික 

මධ්යස්ථානය සඳහා12000 BTU 

single phase inverter sprit 

typeවායුසමීකරයයන්ත්ර 01 
සපයාසවිකිරීම. 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/46 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි 

 ානදුර තැනීම් වැඩ බිම සඳහා කුලී 

 දනම මත ඩබල් කැබ් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යෙන්ඩරය 

2019.07.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/56 

කළුතර ජාතික පසෞඛ්ය 

විදයායතනපයහි විදුලි නඩත්තු 

කටයුතු වලෙ අදාල යෙන්ඩරය 

2019.07.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 
 

500.00 23,000.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/57 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි විදුලි 

ඉංජිපන්රු රත්මලාන කාර්යාලය 

සහ ඊට අයත්  ා (පභෝගික පසේවා 

මධායස්ථාන, උ ප ොල සඳහා පි (සිදු 

කිරීපම් පසේවා ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යෙන්ඩරය 

 

2019.07.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 
 

500.00 27,000.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/vxb1p69paii6w6n/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vxb1p69paii6w6n/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1lyyo0cvot1ib3e/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1lyyo0cvot1ib3e/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o00aj0wx5y7sf5t/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o00aj0wx5y7sf5t/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_57.pdf?dl=0


 19 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/59 
පිලියන්දල තැනීම් වැඩබිම 

පවත්වායගනයාම සඳහා කුලී/ බදු 
පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් 

ලබාගැනීම සඳහා වූ යෙන්ඩරය. 

2019.07.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 
 

00.00 00.00 එම 
 

එම 
 

 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 කරන්නන්ෙ යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ෙ පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විෙක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතෙ අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 

 
 

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

 

වියශයය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලෙ, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිෙපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ෙ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිෙදී 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. 
 
මීෙ අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධ්ාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 
 
 

        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     

 

https://www.dropbox.com/s/lgzj7671jw8oksl/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lgzj7671jw8oksl/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_59.pdf?dl=0

