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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 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/11
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Supply & Delivery of GPS 
Instruments and Services 

 
ලංසු අවසන් වීමට ප ර සාකච්ජාව 

සදහා  ැමීණිය යුතුදිනය 2019 ජුලි 

මස 30 වන දින ප .ව.10.00 

ටනිපයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(පකොළඹ නගර) කාර්යාලය, 04 

වන මහළ, ලක්ෂ්මන් 

පගොඩනැගිල්ල, අංක 340, ආර්.ඒ. 

පමල් මාවත, පකොළඹ 03. 

2019 
අයගොස්තු 

28 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03 මගින් 
2019- 08-27 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 

011-2575930 

3,500.00 
(මුදලින්) 

 

150,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- ICB Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/14
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Disposal of Unserviceable Empty 
Drums at Pamankada Stores in 

Colombo City 

2019 
අයගොස්තු 

07 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 
 

 මගින් 
2019-08-06 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 01-
3,500.00 

යලොට් අංක 02-
3,500.00 

යලොට් අංක 03-
3,500.00 

යලොට් අංක 04-
2,500.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

 
 
 
 

එම එම - NCB Click Here 

ඉදිකිරීම් 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/j1rag1wdiirs8zk/ENG-DD1-CC-2018-115.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mwew8y3ihbr5gj4/ENG-DD1-CC-2019-141.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ. .) 

CW&B/DGM/NCP/13/2019 

අනුරාධපුරයේ යයෝජිත නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාී (උ.මැ. .) 
කාර්යාලයේ අභයන්තර කටයුතු 

 

සුදුසුකම් 

CIDA යශේණියේ SP3 යහෝ ඊට වැඩි 

ඇළුමිනියම් සහ නිමාවන්. 
 

2019-08-08 
දින 14.00 

 ැයට අවසන් 

කරනු ලැපේ. 
 

2019-08-07 
දින 15.00  ැය 

දක්වා 

ප්රසම් ාදන  ත් 

නිකුත් කරනු 

ලැපේ 

 ළාත් 

ප්රසම් ාදන 

කමිටුව 

(උ.මැ. .) 

නිපයෝජය 

සාමානයාධිකාකා  

(සිවිල්වැඩ හා 

පගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 

රජපේ ලිපිකරු පසේවා 

සංගම් පගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 

චිත්තම් ලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 

පකොළඹ 02 

 
011 244 7567 
011 244 7568 

 

4000/- 200,000/- නිපයෝජය සාමානයාධිකාකා  

(සිවිල්වැඩ හා 

පගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 

රජපේ ලිපිකරු පසේවා 

සංගම් පගොඩනැගිල්ල, 

අංක: 90, සර් 

චිත්තම් ලම් ඒ ගාඩ්නර් 

මාවත, 

පකොළඹ 02 

නිපයෝජය 

සාමානයාධිකාකා  

(සිවිල්වැඩ හා 

පගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 

රජපේ ලිපිකරු පසේවා 

සංගම් 

පගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 

චිත්තම් ලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 

පකොළඹ 02 

- NCB click here 

යසේවා 
යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/13
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නිපයෝජය සාමනයාධිකාකා  පකොළඹ 

නගරයට අනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (පකොළඹ උතුර) 

ප්රාපිය ය කාර්යාලය සදහා  කු  

වැන් රථයක් ලබා ගැනිම  (කු  

වැන්  I/IV) 

(වසර 02 ක් සදහා) 

2019 
අයගොස්තු 

07 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 08-06 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB  
Click Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/14
0 
 

ප්රධාාන ඉං්නපන්ැ  (පකොළඹ 

දකුණ)කාර්යාලපේ,  ා පභෝගික 

පසේවා මධායස්ථානII සදහා කුලියට 

පහෝ බිදට පගොඩනැගිල්ලක් ස යා 

ගැනිම. 
 

පිහිටිම-පකොළඹ 05 අවටින්. 

පගොඩනැගිල්පල් බිම් ප්රමාණය- 

2019 
අයගොස්තු 

07 
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 

- - එම එම - NCB - 

file:///C:/Users/DELL3/Desktop/New%20folder%20(11)/Bid%20Document.pdf
https://www.dropbox.com/s/o944g3muuf617hm/ENG-DD1-CC-2019-139.pdf?dl=0
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වර්ග අඩි 2000 

අවම වශපයන් වාහන 04 ක් 

නැවැත්විය හැකි විය යුතුය. 

පිවිසුම් මාර්ගපේ  ළල -අඩි 17 

පහෝ ඊට වැඩි. 

දුරකථන හා ජල  හසුකම් තිබිය 

යුතු පේ. 

බදු  කාල සිමාව වසර 02 කි. 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/14
2 
 

තැනිම් අංශපේ ඩිප ෝ II  සදහා 

කුලියට  පහෝ බිදට 

පගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනිම. 
 

පිහිටිම -පකොළඹ නගර සිමාව තුළ 
 

අවම වශපයන් වාහන 04 ක් 

නැවැත්විය හැකි විය යුතුය. 
 

පගොඩනැගිල්පල්/ නිවපසේ බිම් 

ප්රමාණය - දළ වශපයන් වර්ග අඩි 

2000  මණ 
 

 හසු පිවිසුම ,විදුලිය දුරකථන හා 

ජල  හසුකම් තිබිය යුතු පේ. 

 

2019 
අයගොස්තු 

07 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම - - එම එම - NCB _ 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V28/2019/145 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

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

කැලණිය 

2019-07-31 
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/NCB/V-V122/2019/148 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 
සහිතව) විදුලි ඉංජියන්රු (නඩත්තු)  

- යේයන්යගොඩ 

2019-07-31 
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-V96/2019/146 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. විදුලිය විසන්ධිකා 
කිීයම් ඒකකය - දිවුලපිටිය 

2019-07-31 
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/bovkm1jcopacecf/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V28-2019-145%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bovkm1jcopacecf/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V28-2019-145%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x80o424j1642k9d/Eng-DD2-WPN-NCB-V-%20V122-2019-148%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x80o424j1642k9d/Eng-DD2-WPN-NCB-V-%20V122-2019-148%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lxl6ks0n5xfpzo9/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V96-2019-146%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lxl6ks0n5xfpzo9/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V96-2019-146%20van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V131/2019/147 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. විදුලිය විසන්ධිකා 
කිීයම් ඒකකය - දිවුලපිටිය 

2019-07-31 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V163/2019/149 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාී කාර්යාලය - බපඋ 

2019-07-31 
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/G-V46/2019/137 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෘකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය - කිරිදියවල 

2019-07-31 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

PRO&HM/DD2/ 
DPC/CE(LC&M)/2019/23 
වයා. හා අ.සැ.න.( යබ.අ.02  

කලයගඩියහේන, උඩුගම්යපොල හා 
වතුපිටිවල වැඩ බිම් සදහා මුර 

යසේවය ලබා ගැනිම ( පැය  12 වාර 
යසේවා) 

2019/ 08/07 
14.00 පැය 

යබදාහැීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැීම් අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 
081-2204298 

 

500.00 25,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222286 
081-2204298 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222286 
081-2204298 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/139 

 

ගයකාධිකාකාී ( ආදායම්) 
නැයගනහිර යේ රාජ්කාී කටයුතු 

සඳහා කාර් රථයක්/ඩබල් කැබ් 
රථයක් වසර 02 ක් සඳහා  කුලියට 

ලබා ගැනීම. 
 

2019.07.31 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාී(නැ

යගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 10,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/140 

 
විදුලි   අධිකාකාරි නින්දවූර් 

පාරියභෝගික මධයස්ථානය( 
කල්මුයණ්) යේ රාජ්කාී කටයුතු 
සඳහා වෑන් රථයක්/ඩබල් කැබ් 

රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 
ලබා ගැනීම. 

2019.07.31 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(කල්මුයණ්) 
067-2229276 

යහෝ 

සාමානයාධිකාකාී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 

1,000.00 10,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/iwhhx3sro9chmco/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V131-2019-147%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iwhhx3sro9chmco/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V131-2019-147%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rvhal1nj1pijzug/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V163-2019-149%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rvhal1nj1pijzug/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V163-2019-149%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ghm141pizppqczr/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V46-2019-137%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ghm141pizppqczr/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V46-2019-137%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ngg6y71074yhvcw/Bid%20No.%202019.23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ngg6y71074yhvcw/Bid%20No.%202019.23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xqodbxfvykg0m5k/Eng-DD2-EP-139%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20Accountant%20Revenue.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tupvvfy4vo19blm/Eng-DD2-EP-140%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20Ninthavur%20ECSC.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/141 
 

විදුලි අධිකාකාරී ප ොතුවිල් 

 ා පභෝගික පසේවා මධායස්ථානය ( 

අමි ාර)පේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 

රථයක්/ඩබල් කැේ රථයක්  වසර 

02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.07.31 

වන දා 

 ස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(අම්පාර) 
063-2222387 

063-2222078 

යහෝ 

සාමානයාධිකාකාී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

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

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/339 
කෑගල්ල ප්රායිය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයට අයත් මුදල් කවුළුව සඳහා 

ගිනිඅවි සහිතව යපෞිගලික 
ආරක්ෂක යසේවාව  වසරක කාලයක් 

සඳහා ලබා ගැනීම. 
 

2019-08-07  

දින 

 .ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

500/= 10,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/340 
ගලයගදර ප්රායිය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු  බල ප්රායිශයට අයත් 
ප්රායිය ය නඩත්තු ඒකකය 

පවත්වායගන යාම  සඳහා කුළී/බදු  
පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 

සහිතව වසර 02ක කාලයකට 
යගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනිම. 

 
1. යගොඩනැගිල්ල අරයේකයේ සිට 
නුගයවල දක්වා වූ ප්රයිශයේ පිහිටා 

තිබිම සහ ප්රධාන මාර්ගයට 
ආසන්න විය යුතුය. 

2. යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 1000-
1500ත් අතර තිබිය යුතුය. 

3. ජ්ලය, විදුලිය හා දුරකථන 
පහසුකම් තිබීම. 

4. වාහන 03ක් පමය නවතා 
තැබීයම් පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
5.යගොඩනැඟිල්ල වටා ආරක්ෂිත 

තාප්පයක් යහෝ වැටක් තිබිය යුතුය. 

2019-08-07  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සඳහන් කර එවන්න. 
දු.අ.  081 - 4945102 

 
- 

 
- 

එම එම අදාල නැත. NCB - 

https://www.dropbox.com/s/eq73qyhoyf54wh8/Eng-DD2-EP-141%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20Pottuvil%20ECSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r5x5z5f8jf8l55q/Eng-DD2-CP-PPC-2018-339.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r5x5z5f8jf8l55q/Eng-DD2-CP-PPC-2018-339.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/341 

 
කුණ්ඩසායල්  ප්රායිය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් 

කරල්ලියිද පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 

2019-08-07  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

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

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/342 

 
කුණ්ඩසායල්  ප්රායිය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් දුම්බර 
පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට 4WD ඩබල් 
කැබ් රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

2019-08-07  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

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

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/343 
කෑගල්ල ප්රායිය ය විදුලි ඉංජියන්රු  
බල ප්රායිශයට අයත් අල්ගම උප 

පා.යසේ.ම. පවත්වායගන යාම  සඳහා 
කුළී/බදු  පදනම මත පහත සඳහන් 

පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 
කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක් ලබා 

ගැනිම. 
 

 අල්ගම ප්රයිශය තුළ විය 
යුතුය. 

 ව.අ. 2000ක පමය 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය. 

 සැහැල්ලු යලොරි රථ 02ක් සහ 
ිවිත්ව කාර්ය වාහන 03ක් 

එකවර නවතා තැබීයම් 
හැකියාව තිබිය යුතුය. 

 ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන හා 
මාර්ග පහසුකම් සහ අයනකුත් 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 

 ප්රධාන මාර්ගයේ සිට 
පහසුයවන් පිවිසිය හැකි වීම. 

 යගොඩනැගිල්ල පිහිටි භූමිය 
වටා  ආරක්ෂිත වැටක් යහෝ 

තාප්පයක්  ඉදිකර තිබිය යුතුය. 
 

2019-08-07  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සඳහන් කර එවන්න. 

දු.අ.   035-2222466 

 
- 

 
- 

එම එම අදාල නැත. NCB  

https://www.dropbox.com/s/3uj1y0pzd1h6b1t/Sin-DD2-CP-PPC-2019-341.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3uj1y0pzd1h6b1t/Sin-DD2-CP-PPC-2019-341.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mqa9kt6i0vui6u2/Sin-DD2-CP-PPC-2019-342.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mqa9kt6i0vui6u2/Sin-DD2-CP-PPC-2019-342.pdf?dl=0
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යබදාහැී යම් 
අංශය 03 

(සබරගමුව) 
 

SAB/RUW/EE/BUILDING/DE

RANIYAGALA C.S.C. /2019 

දැරණියගල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා වසරක 

කාලයකට, දැරණියගල නගරයේ 
සිට කියලෝමීටරයක්  ඇතුලත පිහිටි 

වර්ග අඩි 1500 කට යනොඅඩු 
යගොඩනැගිල්ලක්  කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 
 

ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත විය 
යුතු අතර, අවම වශයයන් වාහන 
යදකක් ගාල් කිීමට සහ කණු 
අංගනයක් සඳහා ඉඩ පහසුකම් 

සහිත විය යුතුය. 
 

2019/08/02 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය 
(රුවන්වැල්ල)       
යනො. ඊ 184/1, 

අටුලුගම, යදහිඕවිට. 

 

500.00 - විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (රුවන්වැල්ල) 
යනො. ඊ 184/1, අටුලුගම, 

යදහිඕවිට. 

 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ල) යනො. 
ඊ 184/1, අටුලුගම, 

යදහිඕවිට. 

 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැී යම් 
අංශය 03 

(සබරගමුව) 
 

SAB/RUW/EE/BUILDING/GO

NAGALDENIYA C.S.C. /2019 
යගෝනගල්යදණිය පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය සඳහා වසර 

තුනක කාලයකට, 
යගෝනගල්යදණිය නගරයේ සිට 
කියලෝමීටරයක්  ඇතුලත පිහිටි 

වර්ග අඩි 1500 කට යනොඅඩු 
යගොඩනැගිල්ලක්  කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 
 

ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත විය 
යුතු අතර, අවම වශයයන් වාහන 
යදකක් ගාල් කිීමට සහ කණු 
අංගනයක් සඳහා ඉඩ පහසුකම් 

සහිත විය යුතුය. 
 

2019/08/02 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැී යම් 
අංශය 03 

(සබරගමුව) 
 

SAB/EH/EE QUORTERS/2019 

ඇහැලියයගොඩ විදුලි ඉංජියන්රු නිල 

නිවස සඳහා වසර යදකක (02) 
කාලයකට නිවසක් කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 
 

2019.08.07 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය 
(ඇහැලියයගොඩ 
),ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 
තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

500.00 - විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය 
(ඇහැලියයගොඩ ), ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.03, තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය 
(ඇහැලියයගොඩ ), 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 

තලාවිටිය, 
ඇහැලියයගොඩ. 

 

- NCB Click 

Here 
 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික 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. 

https://www.dropbox.com/s/4qpbgxopnmmcj2h/Tender%20Book%20-%20Deraniyagala%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4qpbgxopnmmcj2h/Tender%20Book%20-%20Deraniyagala%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5prkepjy4bbs43c/Tender%20Book%20-%20Gonagaldeniya%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5prkepjy4bbs43c/Tender%20Book%20-%20Gonagaldeniya%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c8hn82jw90y52ai/DD3-SAB-Tender%20document-EE%20Quarters%20%28Eheliyagoda%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c8hn82jw90y52ai/DD3-SAB-Tender%20document-EE%20Quarters%20%28Eheliyagoda%29.pdf?dl=0


 8 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 

 
 

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

 

වියිය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිීයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් 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 ලැයබ්. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාී/ ප රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජ්ාතික තර`ගකාී ලංසු “  NCB ) යිය ය තර`ගකාී ලංසු 
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