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ංසු කෆ`දවීම 
ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය 

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

කළඳය/ 
අංය/ 
ඳෂළත 

ංසු යයොමු අංකය / අයිතම 
විවහතරය ශළ ඳ රමළයය 

ංසු 
භළර ගන්නළ 
අලවළන දිනය 
ශළ යේළල 

වඳයළගෆනීම් 
කමිටුල 

ංසු ප ොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ංසු 

ප ොපතහි 
මි 
(රුපි.) 

ංසු ඇඳකරයේ 
ලටිනළකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිඳත් කරන ංසු 
භළරදිය යුතු කළර්යළය 

ංසු විලෘත කරන 

ස්ථානය 

පතොරතුරු 

පිට තක 
මි 
(රුපි.) 

ංසු 

ලර්ගය 
ICB/ 
NCB 

පතොරතුරු 

පිට ත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රලය 

වම්යරේය 
අංය 

(වම්.යම.ශළ.
න- මධයම) 

TR/O&M/N/NCB/2019/020/D 
රධළන ඉංජියන්රු (වම්.යම.ශළ.න.-
මධයම)ට අයත් භළවිතයට ගනු 
යනොබන අබලි ද්රලය විකිණීම 

යොට් විවහතරය 
පිහිටි 
වහථළනය 

A 

ඇලුමිනියම් 
කමිබ,ඉලත් කෂ 
ලළශන අමතර 

යකොටවහ ශළ ටයර්, 
ඉලත් කෂ විදුලි 
උඳළංග,ඉලත් කෂ 
ගෘශ භළණ්ඩ ශළ 
ආයුධ,ට්රළන්වහයසෝ
මර් ඔයිල් බෆරල් 

යනළදිය. 

බදුල් 
ග්රිඩ 

උඳයඳො
ෂ 

ඳරිශ්රයේ 
දී 

B 

ඇලුමිනිම් 
කමිබ,ඉලත් කෂ 
යසොයටෝ යකොපි 
මෆෂින්, ඳරිගයක 
යන්ත්ර ඉලත් කෂ 
ලළශන අමතර 

යකොටවහ ශළ ටයර්, 
ඉලත් කෂ විදුලි 
උඳළංග,ඉලත් කෂ 
ගෘශ භළණ්ඩ ශළ 
ආයුධ,ට්රළන්වහයසෝ
මර් ඔයිල් බෆරල් 

යනළදිය 

කුරුය
ග ග්රිඩ 
උඳයඳො
ෂ 

ඳරිශ්රයේ 
දී 

C 
ඉලත් කෂ 33kV 
භූගත වන්නළයක 
ශළ ඳළක යේබල් 

කුරුය
ග ග්රිඩ 
උඳයඳො
ෂ 

ඳරිශ්රයේ 
දී 

 

2019/08/30 
10.00  ඳෆයට 

 

වම්. 
රවම්ඳළදන 
යටන්ඩර් 
මණ්ඩය 

ර.ඉ(වම්.යම.ශළ.න-
නු.ක) කළර්යළය 

ං.වි.ම, 
ඳල්යකෆයල් ග්රිඩ 

උඳයඳො. බයගොල් 
, යකන්ගල්.   
TP:0812050960 
Fax:0812215669 

Rs. 1000.00 LOT A- Rs. 
5000.00 

LOT B–Rs. 
7000.00 

LOT C-Rs. 
40,000.00 

ර.ඉ(වම්.යම.ශළ.න-නු.ක) 
කළර්යළය 

ං.වි.ම, ඳල්යකෆයල් 
ග්රිඩ උඳයඳො. 

බයගොල් , යකන්ගල්.   
TP:0812050960 
Fax:0812215669 

ර.ඉ(වම්.යම.ශළ.න-
නු.ක) කළර්යළය 

ං.වි.ම, 
ඳල්යකෆයල් ග්රිඩ 

උඳයඳො. 

බයගොල් , 
යකන්ගල්.   

TP:0812050960 
Fax:0812215669 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/cjm2mfbpbbq5kdy/Eng-TRA-OnMS%20TR%20O%26MN%20NCB%202019%20020%20D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cjm2mfbpbbq5kdy/Eng-TRA-OnMS%20TR%20O%26MN%20NCB%202019%20020%20D.pdf?dl=0
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යබදළශෆර ම් 
අංය 03 
(වබරගමුල)  

SAB/CE(COM)/ICB/2019/10 
 

යරේන් යොරි රථ (Crane Mounted 

Lorries, 2mt Crane, Payload 2mt ) 
02 ේ වඳයළ රලළශනය කිරම. 

 
Pre – Bid Meeting 

2019-08-21 දින යඳ.ල. 10.00 ට 
රත්නපුර, නල නගරය, ංවිම, 
නියයෝජ්ය වළමළනයළධිකාකළරි 
කළර්යළයේදී ඳෆලෆත්යේ. 

 
 
 
 
 
 

2019-09-04 
 

ඳ.ල.2.00 

ඳෂළත් මිෂදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 
(වබර) 

නියයෝජ්ය 
වළමළනයළධිකාකළරි 

(වබරගමුල) ළඛළල, 
රධළන ඉංජියන්රු 
(ලළණිජ්) ඒකකය, 

ං.වි.ම., නල නගරය, 
රත්නපුර 

3,500.00 400,000.00 නියයෝජ්ය වළමළනයළධිකාකළරි 
(වබරගමුල) ළඛළල, 
රධළන ඉංජියන්රු 
(ලළණිජ්) ඒකකය, 

ං.වි.ම., නල නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
වළමළනයළධිකාකළරි 

(වබරගමුල) ළඛළල, 
රධළන ඉංජියන්රු 
(ලළණිජ්) ඒකකය, 
ං.වි.ම., නල 

නගරය, රත්නපුර. 

 ICB Click 
Here 

යබදළශෆර ම් 
අංය 03 
(වබරගමුල)  

SAB/CE(COM)/ICB/2019/12 
 

බකට් යොරි රථ (Bucket Mounted 

Truck) 01 ේ වඳයළ රලළශනය 
කිරම. 

 
Pre – Bid Meeting 

2019-08-21 දින යඳ.ල. 10.00 ට 
රත්නපුර, නල නගරය, ංවිම, 
නියයෝජ්ය වළමළනයළධිකාකළරි 
කළර්යළයේදී ඳෆලෆත්යේ. 

 
 
 

2019-09-04 
 

ඳ.ල.2.00 

ඳෂළත් මිෂදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 
(වබර) 

එම 3,500.00 275,000.00 එම එම  ICB Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

ජ්නන අංය 

(මශලෆලි 

වංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2019/06 

රන්යදණිග විදුලි බවහථළනයට 

අයත් නිලළව යඳයදයවේ D – 05අංක 

දරය නි නිලවපුනරුත්ථළඳනය 

කිරම වදශළ ංසු කෆදවිම. 

 
 

2019/08/15 
10:00 ඳෆය 

මශලෆලි 
වංකීර්යයර
වම්ඳළදන 
කමිටුල 

1. රධළන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිග විදුලි 
බවහථළනය, ංකළ 
විදුලිබ මණ්ඩය, 
තෆ.යඳ. 05, රන්ටෆයේ. 

 
දුරකථන : 055-

4929011 

සෆේවහ : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1000.00 
මශජ්න 
බෆංකුල 

යදමටයගොඩ 
ළඛළයේ 

ඇති ං.වි.ම. 
ජ්නන 

මුවහථළන 
 

ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ගිණුමට බෆර 
කර දුඳත 
ඉදිරිඳත් කෂ 

යුතුය. 
 

රු.25,000.00 රධළන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිග විදුලි 

බවහථළනය, ංකළ 

විදුලිබ මණ්ඩය, 

තෆ.යඳ. 05, රන්ටෆයේ. 
 

රධළන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිග විදුලි 

බවහථළනය, ංකළ 

විදුලිබ මණ්ඩය, 

තෆ.යඳ. 05, 

රන්ටෆයේ. 
 

 NCB Click 

here 

 

යබදළශෆරිම් 

අංය 02 

(බඳඋ) 

DGM/WPN/DIV/EC4/2019-05   
දිවුපිටිය රළයීය ය නඩත්තු ඒකක 
ඳරිශ්රය ලටළ ආරක්ෂිත බෆම්මේ 

2019-08-08 
ඳ.ල 2.00 දේලළ 

ඳෂළත් වඳයළ 
ගෆනීයම් 
කමිටුල 

විදුලි ඉංජියන්රු, 

රළයීය ය විදුලි 

1000.00 30,000.00 විදුලි ඉංජියන්රු, 

රළයීය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

විදුලි ඉංජියන්රු, 

රළයීය ය විදුලි 

- NCB Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/mfxartpf5payljr/SAB_CE%28COM%29_ICB_2019_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mfxartpf5payljr/SAB_CE%28COM%29_ICB_2019_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zy2rykgzjfc0fv7/SAB_CE%28COM%29_ICB_2019_12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zy2rykgzjfc0fv7/SAB_CE%28COM%29_ICB_2019_12.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/d2mivh0w490uu2l/ENG-GEN-MC-RND-PT-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2mivh0w490uu2l/ENG-GEN-MC-RND-PT-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p6a39ealeh59fql/AMU%20Tender%20Book%20Org.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p6a39ealeh59fql/AMU%20Tender%20Book%20Org.pdf?dl=0
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ඉදිකිරම. ඉංජියන්රු කළර්යළය, 

ංකළ විදුලිබ 

මණ්ඩය, යකොෂඹ 

ඳළර, 

දිවුපිටිය. 

දු.ක.      031-

2243096 

සෆේවහ   031-2243026 

කළර්යළය, 

ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය, 

යකොෂඹ ඳළර, 

දිවුපිටිය. 

දු.ක.      031-2243096 

සෆේවහ   031-2243026 

ඉංජියන්රු 

කළර්යළය, 

ංකළ විදුලිබ 

මණ්ඩය, යකොෂඹ 

ඳළර, දිවුපිටිය. 

දු.ක.      031-

2243096 

සෆේවහ   031-
2243026 

යවේලළ 
ජ්නන 
(තළඳබ 
වංකීරයය) 

එවහපීඑවහ/සීඊ/කිේයඒ /01/2019/05 
වපුගවහකන්ද විදුලි බවහථළනය 
වශළ තනිකඩනි නිලළව තුනේ 
ලවරක කළයේ වශළ බීදට 

ගෆනීම 

2019.08.08 
ලන දින 14:00 

ඳෆයට 

වඳයළ ගෆනීම් 
කමිටුල-
තළඳබ 
වංකීරයය 

රධළන ඉංජියන්රු 
(වපුගවහකන්ද විදුලි 
බවහථළනය-ං.වි.ම., 
යශයියන්තුඩුල) 

2400422, 2400356 
සෆේවහ 2400584 

 

යනොමියල් අදළ නෆත රධළන ඉංජියන්රු 
(වපුගවහකන්ද විදුලි 
බවහථළනය-ං.වි.ම., 
යශයියන්තුඩුල) 

2400422, 2400356 
සෆේවහ 2400584 

රධළන ඉංජියන්රු 
(වපුගවහකන්ද විදුලි 
බවහථළනය-ං.වි.ම., 
යශයියන්තුඩුල) 

2400422, 2400356 
සෆේවහ 2400584 

අදළ නෆත යීය ය Click 

Here 

ජ්නන අංය 

(මශලෆලි 

වංකීර්යය) 

නිල්ඹ විදුලි බවහථළනයට ජ්ය 
රැයගන එනු බන රධළන ඇ, 

ආනත න මළර්ගය, බවහථළනය 
අලට භූමි රයී ශුීධ ඳවිත්ර කර 
නඩත්තු කරයගන යළම වශ 
අයනකුත් යවේලළලන් බළදීම 

එම්සි/නිල්/බිඩවහ/ 

2019/003 
 

2019.08.15    
දින  ඳ.ල. 2.30 

ට 
 

මශලෆලි 
වංකිර්යය  
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

රධළන ඉංජියන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බවහථළනය, ංකළ 
විදුලිබ  මණ්ඩය, 

මළලතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

සෆේවහ : 081-7429330 
විදුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1000/- ක 
මුදේ 
ඕනෆම 
මශජ්න 
බෆංකු 

ළඛළලේ 
මගින් 
මශජ්න 
බෆංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ඛළයේ 

ංවිම ජ්නන 
මුවහථළන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-

1001-
23320-705 
ට බෆර ලන 
 යවේ යගලළ 
බෆංකු  
දුඳත 

ඉදිරිඳත් ක 
යුතුය. 

 

රු.40,000.00 රධළන ඉංජියන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බවහථළනය, ංකළ 
විදුලිබ  මණ්ඩය, 

මළලතුර. 
 

යකොත්මයල් විදුලි 

බවහථළනය, ංකළ 

විදුලිබ  මණ්ඩය, 

මළලතුර. 

 

යකොත්මයල් 

විදුලි 

බවහථළනය, 

ංකළ 

විදුලිබ  

මණ්ඩය, 

මළලතුර, 

කළර්යළයේදී 

කියවීම වදශළ 

යනොමියල් 

බළ ගත 

ශෆක. 

NCB 

 

Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/uavyd16k4jt9w1z/ENG-GEN-TC-GPDGMTECH10Fr%20V0645.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uavyd16k4jt9w1z/ENG-GEN-TC-GPDGMTECH10Fr%20V0645.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53qea1k6109vtfv/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2019-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53qea1k6109vtfv/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2019-003.pdf?dl=0


 4 

ජ්නන අංය 

(ේවිජ්ය 
විදුලි 

බළගළරය) 

LV/T/2019/192 
ේවිජ්ය විදුලි බළගළරයේ නල 

ලෘත්තීය යවෞඛ්ය ආරේය (OHS) 
යගොඩනෆඟිලි වශ ශළ ආරේක 
අංයේ යගොඩනෆගිලි ලළයු 

වමීකරනය කිරම 

(Split Type Air Conditioners)- 
වහථළඳනය කිරම වශ ලරින්ලර 

යවේලළ වෆඳයීම 
 

[Supply, Installation and 

Services of Split Type  Air 
Conditioners at  OHS and 

Security Building of 
Lakvijaya Power Plant]. 

2019 
අයගෝවහතු මව 
28ලන දින 

14.00 ඳෆයට. 
 

ේවිජ්ය 
විදුලි 

බළගළරය- 
වඳයළගෆනීම්
කමිටුල 

රවම්ඳළදන 
අංය, 4ලන මශ, 

බවහථළන 
කෂමයළකරු 
(ේවිජ්ය 

විදුලිබළගළරය) ංකළ 
විදුලිබ මණ්ඩය, 
නළරේකල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

 

5,000/- 
මුද  
(නෆලත 

යනොයගලන 
යටන්ඩර් 
තෆන්ඳතුල) 
වළමළනයළධිකා
කළර ංකළ 
විදුලිබ 
මණ්ඩය 
නමින් 
මශජ්න 
බෆංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යලත බෆර 
ක ශෆක. 

 

රු230,000.00 රවම්ඳළදන අංය, 4 ලන 

මශ, ඳරිඳළන 

යගොඩනෆගිල්, ේවිජ්ය 

විදුලිබළගළරය, ංකළ 

විදුලිබ මණ්ඩය, 

නළරේකල්ලිය, 

යනොයරොච් යයි 61342, 
ශ්රී ංකළල. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 
 
 

රවම්ඳළදනඅංය, 4 
ලනමශ, 

ඳරිඳළනයගොඩනෆගි
ල්, 

ේවිජ්යවිදුලිබළගළ
රය, 

ංකළවිදුලිබමණ්ඩ
ය, නළරේකල්ලිය, 
යනොයරොච් යයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යලතින්යනොමි
යල්බළගතකර
ගතශෆක 

 

NCB Click 

Here 

 

ජ්නන අංය 

(ේවිජ්ය 
විදුලි 

බළගළරය) 

LV/T/2019/0209 
 

ේවිජ්ය විදුලි බළගළරයට ලල්ල   
වෆඳයීම 

 

2019 අයගොවහතු 
මව 21 ලන  
දින 14.00 
ඳෆයට. 

 

ේවිජ්ය 
විදුලි 

බළගළරය- 
වඳයළගෆනීම්
කමිටුල 

එම 
 

1,500/-  
එම 

 

රු50,000.00 එම 
 

එම 
 

එම 
 

NCB Click 

Here 

 

ජ්නන අංය 

(ේවිජ්ය 
විදුලි 

බළගළරය) 

LV/T/2019/0221 

ේවිජ්ය බළගළරයේ, යවෝඩියම් 
ශයියඳොේයෝරයිඩ ගබඩළ කිරයම් 

ටෆංකි අංක 04 හි ඇතුත ආවහතරය 
රතිවහථළඳනය කිරම 

 

2019 
අයගොවහතුමව 
21 ලන  දින 
14.00 ඳෆයට. 

 

ේවිජ්ය 
විදුලි 

බළගළරය- 
වඳයළගෆනීම්
කමිටුල 

එම 

 
1,500/-  
එම 

 

රු70,000.00 එම 

 
එම 

 
එම 

 
NCB Click 

Here 

 

ජ්නන අංය 

(ේවිජ්ය 
විදුලි 

බළගළරය) 

LV/T/2019/0168 
 

ජ්ෆටි යමයශයුම්  
වශළ මරින් වශ පිරිසිදු කිරයම් 

යවේලළල වඳයළගෆනීම 

2019 
අයගෝවහතු 15 

දින 14.00 
ඳෆයට. 

 

ේවිජ්ය 
විදුලි 

බළගළරය- 
වඳයළගෆනීම්
කමිටුල 

එම 
 

3,500/-  
එම 

. 

රු460,000.00 එම 
 

එම 
 

එම 
 

NCB Click 

Here 

 

ජ්නන අංය 

(ේවිජ්ය 
විදුලි 

බළගළරය) 

LV/T/2019/0120 
 

ේවිජ්යබළගළරයේගල්අඟුරුයම
යශයුම්වශළඋඳකළරකයවේලළලන්

බළගෆනීම 

2019 
අයගෝවහතු මව 

21ලන බදළදළ 
දින 14.00 
ඳෆයට. 

 

ේවිජ්ය 
විදුලි 

බළගළරය- 
වඳයළගෆනීම්
කමිටුල 

එම 

 
3,500/-  
එම 

. 

රු400,000.00 එම 

 
එම 

 
එම 

 
NCB Click 

Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/fq8tt5p5a66kl2p/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0192.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fq8tt5p5a66kl2p/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0192.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9aielb22zxplvlh/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0209.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9aielb22zxplvlh/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0209.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jpo8b494l8jr5qz/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0221.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jpo8b494l8jr5qz/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0221.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h87tkhsmnb5j7kk/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0168.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h87tkhsmnb5j7kk/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0168.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qtx1xpcsullc2rm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0120.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qtx1xpcsullc2rm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0120.pdf?dl=0
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ජ්නන අංය 

(ේවිජ්ය 
විදුලි 

බළගළරය) 

LV/T/2019/0134 
 

ේවිජ්යබළගළරයවශළබරයන්ත්
යරෝඳකරයයමයශයුම්ශළනඩත්තුව

ශළයකයවේලළවඳයළගෆනීම 

2019 
අයගෝවහතු මව 

21ලන බදළදළ 
දින 14.00 
ඳෆයට. 

 

ේවිජ්ය 
විදුලි 

බළගළරය- 
වඳයළගෆනීම්
කමිටුල 

එම 

 
3,500/-  
එම 
. 

රු350,000.00 එම 

 
එම 

 
එම 

 
NCB Click 

Here 

 

ජ්නන අංය 

(ේවිජ්ය 
විදුලි 

බළගළරය) 

LV/S/2019/010 

ක්විජය විදුලිබාගාරපයන් 

ගර්හිත භාණ්ඩ ඉලත් කිරීම. 

Selling of Unserviceable 
Items 

(Cast Iron/Steel Mill Parts & 
Other Machine Parts, Steel 
Wire Rope, Mild Steel Iron 

Frames and Pipes, Cast Iron 
Valves & Valve Parts, Mild 
Steel Round & Rectangular 
Tin Cans, Refrigerant Gas 

Cylinders & Lamp Covers & 
Reflectors & Roofing Sheets) 

- Lakvijaya Power Plant 

Inspection 
Date 

2019/08/09 
(09.00 am to 

12.00 pm) 
 

අලසාන 

දිනයහා 

පේාල 
2019/08/15 

14.00 hrs 

ේවිජ්ය 
විදුලි 

බළගළරය- 
වඳයළගෆනීම්
කමිටුල 

එම 

 
1,000/-  
එම 

 

රු100,000.00 එම 

 
එම 

 
එම 

 
NCB Click 

Here 

 

යබදළශෆර ම් 
අංය 01 
(උ.මෆ)  

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/34 

 
රධළන ඉංජියන්රු (අනුරළධපුර) 

යටයත් විදුලි 
අධිකාකළර(යනොච්චියළගම) යේ 

රළජ්කළර කටයුතු වශළ ලවර 02ක 
කළ සීමළලකට  කුලී ඳදනම මත 

ලන් රථයේ බළ ගෆනීම. 

2019.08.08 
ඳ.ල.03.00 

ඳෂළත් වඳයළ 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

නියයෝජ්ය 
වළමළනයළධිකාකළරි 
කළර්යළය, 

ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය, 

අංක 525/26, ඳෂමු 
මශ,ඩී.එවහ.යවේනළනළ

යක මළලත, 
අනුරළධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 

500.00 10,000.00 නියයෝජ්ය 
වළමළනයළධිකාකළරි 
කළර්යළය, 

ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය, 
අංක 525/26, ඳෂමු 

මශ,ඩී.එවහ.යවේනළනළයක 
මළලත, අනුරළධපුර. 
දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජ්ය 
වළමළනයළධිකාකළරි 
කළර්යළය, 

ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය, 

ඩී.එවහ.යවේනළනළයක 
මළලත, අනුරළධපුර. 

 

අදළෂ නෆත NCB click here 

යබදළශෆර ම් 
අංය 01 
(උ.මෆ)  

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/35 

 
රධළන ඉංජියන්රු (ඳෂළත් 

යබදළශෆරම් නඩත්තු) යටයත් විදුලි 
අධිකාකළර(ඳෂළත් යබදළශෆරම් 

නඩත්තු) යේ රළජ්කළර කටයුතු 
වශළ ලවර 02ක කළ සීමළලකට  
කුලී ඳදනම මත ලන් රථයේ බළ 

ගෆනීම. 

2019.08.08 
ඳ.ල.03.00 

ඳෂළත් වඳයළ 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

එම 
 

500.00 10,000.00 එම 
 

එම 
 

අදළෂ නෆත NCB click here 

https://www.dropbox.com/s/rvvdrg1y8gtgs4t/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0134.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rvvdrg1y8gtgs4t/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0134.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0yljuc50mqy0f0e/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2019-0010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0yljuc50mqy0f0e/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2019-0010.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2025.07.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-34.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2019-35.pdf
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යබදළශෆර ම් 
අංය 01 
(උ.මෆ)  

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
19/36 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (කෆකිරළල) යටයත් 

විදුලි අධිකාකළර(කෆකිරළල) යේ 
රළජ්කළර කටයුතු වශළ ලවර 02ක 
කළ සීමළලකට  කුලී ඳදනම මත 

ලන් රථයේ බළ ගෆනීම. 
 

2019.08.08 
ඳ.ල.03.00 

ඳෂළත් වඳයළ 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

එම 

 
500.00 10,000.00 එම 

 
එම 

 
අදළෂ නෆත NCB click here 

යබදළශෆරම් 
අංය  01 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/193 

රධළන විදුලි ඉංජියන්රු (යබදළශෆරම් 
නඩත්තු ) ඒකකයේ කළර්යළය 

වශළ කුලී ඳදනම මත ලන් රථයේ 
බළ ගෆනීම. 

2019 අයගෝවහතු 
15 

ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

රධළන විදුලි ඉංජියන්රු 
(ලළණිජ්) කළර්යළය, 
නළරම්ම ඳළර, 
ඇවහවෆීදුම, 
කුලියළපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 නියයෝජ්ය 
වළමළනයළධිකාකළර (ලයඹ) 

කළර්යළය, 
නළරම්ම ඳළර, 
ඇවහවෆීදුම, 
කුලියළපිටිය. 

නියයෝජ්ය 
වළමළනයළධිකාකළර 
(ලයඹ) කළර්යළය, 
නළරම්ම ඳළර, 
ඇවහවෆීදුම, 
කුලියළපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදළශෆරම් 
අංය  01 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/194 

රධළන විදුලි ඉංජියන්රු (යබදළශෆරම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් විදුලි 

අධිකාකළර (කළර්යළය) - I වශළ කුලී 
ඳදනම මත ලන් රථයේ බළ 

ගෆනීම. 
 

2019 අයගෝවහතු 
15 

ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

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

 

යබදළශෆරම් 
අංය  01 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/195 

රධළන විදුලි ඉංජියන්රු (යබදළශෆරම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් විදුලි 
අධිකාකළර (ගල්මුරුල) නඩත්තු උඳ 
ඒකකය වශළ කුලී ඳදනම මත 
ලන් රථයේ බළ ගෆනීම. 

 

2019  
අයගෝවහතු 15 
ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

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

 

යබදළශෆරම් 
අංය  01 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/196 

විදුලි අධිකාකළර (නළරම්ම) 
ඳළරියභෝගික යවේලළ මධයවහථළනය 
වශළ කුලී ඳදනම මත ලන් රථයේ 

බළ ගෆනීම. 
 

2019 අයගෝවහතු 
15 

ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

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

 

යබදළශෆරම් 
අංය  01 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/197 

රධළන විදුලි ඉංජියන්රු (තෆනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාකළර 

(ඳඬුලවහනුලර ශළ ලළරියයඳො) ඡන්ද 
යකොට්ඨළව  වශළ කුලී ඳදනම මත 

ලන් රථයේ බළ ගෆනීම. 

2019  
අයගෝවහතු 15 
ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

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

 

Sin-DD1-NCP--HV-2019-36.pdf
https://www.dropbox.com/s/hdngn0s3sjvmf4t/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-193.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hdngn0s3sjvmf4t/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-193.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8k6h7ovsuuw841c/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-194.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8k6h7ovsuuw841c/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-194.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uctoce4nvbsbdh6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-195.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uctoce4nvbsbdh6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-195.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2cr749rdthu2nh1/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-196.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2cr749rdthu2nh1/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-196.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7erfstp6ori4kk/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-197.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7erfstp6ori4kk/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-197.pdf?dl=0
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යබදළශෆරම් 
අංය  01 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/198 

රධළන විදුලි ඉංජියන්රු (තෆනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාකළර 
(යලන්නප්පුල, නළත්තන්ඩිය ශළ 
කටුගම්ඳ) ඡන්ද යකොට්ඨළව  

වශළ කුලී ඳදනම මත ලන් රථයේ 
බළ ගෆනීම. 

 

2019  
අයගෝවහතු 15 
ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

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

 

යබදළශෆරම් 
අංය  01 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/199 

රිදීගම ඳළරියභෝගික යවේලළ 
මධයවහථළනය  වශළ රිදීගම නගර 
සීමළල තුලින්  ජ්ය, විදුලිය, 

දුරකථන, මළර්ග ඳශසුකම් වහිත 
ලර්ග අඩි 2,500ට යනොඅඩු 

යගොඩනෆගිල්ේ වහිත ඳර් වහ 40 
ට යනොඅඩු ඉඩමේ කුලී යශෝ බදු 

ඳදනම මත බළ ගෆනීම. 
 

2019  
අයගෝවහතු 15 
ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

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

 

යබදළශෆරම් 
අංය  01 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/200 

තබ්යබෝමුල් පිහිටි ලයඹ ඳෂළත් 
ගබඩළයේ ඇති අබලි භළණ්ඩ 

විකිණීම. 

2019  
අයගෝවහතු 15 
ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

එම 1,000.00 යොට් ල 
ලටිනළකමින් 

10% ේ 

එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදළශෆරම් 
අංය  01 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/201 

රධළන විදුලි 
ඉංජියන්රු(කුරුයග) කළර්යළය 
ශළ එයට අයත් කුරුයග නගරය, 
මල්ලපිටිය, රිදීගම, යඳොතුශෆර, 
යගොකරැල් ඳළරියභෝගික යවේලළ 

මධයවහථළන පිරිසිදුකිරම ශළ නඩත්තු 
යවේලළ ඳලත්ලළයගන යළම. 

 

2019 අයගෝවහතු 
15 

ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

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

 

යබදළශෆරම් 
අංය  01 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/ඊඊපුත්/සීඑල්බීඑල්
/එ සහඑල්23 

යනොයරොච්ය ෝයල් ඳළරියභෝගික 
යවේලළ මධයවහථළනය  වදශළ 

යනොයරොච්ය ෝයල් නගර සීමළල 
තුලින්  ජ්ය, විදුලිය, දුරකථන, 
මළර්ග ඳශසුකම් වහිත ලර්ග අඩි 
2,500 යනොඅඩු යගොඩනෆගිල්ේ 
වහිත ඳර් වහ 40 ට යනොඅඩු ඉඩමේ 
කුලී යශෝ බදු ඳදනම මත බළ 

2019  
අයගෝවහතු 15 
ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

රළයීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු(පුත්තම)  

කළර්යළය, 
ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය, 
අංක 171/1, 

කුරුයග ඳළර, 
පුත්තම. 

 
032 - 2265995 

1,000.00 10,000.00 රළයීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු(පුත්තම)  

කළර්යළය, 
ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය, 

අංක 171/1, 
කුරුයග ඳළර, 

පුත්තම. 
 

032 - 2265995 

රළයීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු(පුත්තම)  

කළර්යළය, 
ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය, 
අංක 171/1, 

කුරුයග ඳළර, 
පුත්තම. 

 
032 - 2265995 

 NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/gukcpk666zg1yw5/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-198.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gukcpk666zg1yw5/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-198.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dnjc92fisc4c98t/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-199.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dnjc92fisc4c98t/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-199.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lw2p4snyizofoub/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-200.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lw2p4snyizofoub/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-200.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nxchwq5vg3j6bzz/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nxchwq5vg3j6bzz/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ck9ikl31g7qcq70/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-EEPUTH-CLBL-FL23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ck9ikl31g7qcq70/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-EEPUTH-CLBL-FL23.pdf?dl=0
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ගෆනීම. 

යබදළශෆරම් 
අංය  01 
(ලයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/202 

බේති කෂමයළකරය 
ඒකකය(කුරුයග)  පිරිසිදුකිරම 
ශළ නඩත්තු යවේලළ ඳලත්ලළයගන 

යළම. 

2019  
අයගෝවහතු 15 
ඳ.ල 02.00 

ඳෂළත් මිදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 

රධළන විදුලි ඉංජියන්රු 
(ලළණිජ්) කළර්යළය, 
නළරම්ම ඳළර, 
ඇවහවෆීදුම, 
කුලියළපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 10,000.00 නියයෝජ්ය 
වළමළනයළධිකාකළර (ලයඹ) 

කළර්යළය, 
නළරම්ම ඳළර, 
ඇවහවෆීදුම, 
කුලියළපිටිය. 

නියයෝජ්ය 
වළමළනයළධිකාකළර 
(ලයඹ) කළර්යළය, 
නළරම්ම ඳළර, 
ඇවහවෆීදුම, 
කුලියළපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදළශෆරිම් 

අංය  02 

(බඳඋ) 

WPN/NCB/CON-V14/2019/13 
යතත් බදු කුලී ඳදනම මත යමෝටර් 
රථයේ බළ ගෆනීම. (රියදුරු 

වහිතල). රධළන විදුලි ඉංජියන්රු - 
තෆනීම් 

2019-08-07 
ඳ.ල 2.00 දේලළ 

ඳෂළත් වඳයළ 
ගෆනීයම් 
කමිටුල 

නි.වළ. (බඳඋ) 
කළර්යළය, ං.වි.ම., 
යනො. 280, නුලර ඳළර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 
 

500.00 20,000.00 නි.වළ. (බඳඋ) කළර්යළය, 
ං.වි.ම., යනො. 280, නුලර 

ඳළර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.වළ. (බඳඋ) 
කළර්යළය, ං.වි.ම., 
යනො. 280, නුලර ඳළර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- NCB Click 

here 

යබදළශෆරිම් 

අංය  02 

(බඳඋ) 

WPN/NCB/G-V120/2019/42 
යතත් බදු කුලී ඳදනම මත ලන් 
රථයේ බළ ගෆනීම. රළයීය ය 
නඩත්තු ඒකකය - ගම්ඳශ 

2019-08-07 
ඳ.ල 2.00 දේලළ 

ඳෂළත් වඳයළ 
ගෆනීයම් 
කමිටුල 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදළශෆරිම් 

අංය  02 

(බඳඋ) 

WPN/NCB/DM-V172/2019/01 
යතත් බදු කුලී ඳදනම මත කෘකෆබ්  
රථයේ බළ ගෆනීම.  යබදළශෆරම් 
ශළ නඩත්තු කළර්යළය - බඳඋ 

2019-08-07 
ඳ.ල 2.00 දේලළ 

ඳෂළත් වඳයළ 
ගෆනීයම් 
කමිටුල 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදළශෆරිම් 

අංය  02 

(බඳඋ) 

WPN/NCB/G-V87/2019/52 
යතත් බදු කුලී ඳදනම මත කෲ කෆබ් 
රථයේ බළ ගෆනීම.ඳළරියභෝගික 
යවේලළ මධයවහථළනය - පයගොඩ 

2019-08-07 
ඳ.ල 2.00 දේලළ 

ඳෂළත් වඳයළ 
ගෆනීයම් 
කමිටුල 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදළශෆරිම් 

අංය  02 

(බඳඋ) 

WPN/FA/Reg/Poles/2019/155 
ලෆරකෆව ශළ යඳරැදි යකොන්ක්රීට් 

කණු රලළශනය කිරම. 

2019-08-07 
ඳ.ල 2.00 දේලළ 

ඳෂළත් වඳයළ 
ගෆනීයම් 
කමිටුල 

එම 500.00 30,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදළශෆරිම් 

අංය  02 

(බඳඋ) 

WPN/NCB/SEC-Vey/2019/156 
යඳෞීගලික ආරේක යවේලය 
වඳයළ ගෆනීම.රධළන විදුලි 
ඉංජියන්රු කළර්යළය- 

යේයන්යගොඩ 

2019-08-15 
ඳ.ල 2.00 දේලළ 

ඳෂළත් වඳයළ 
ගෆනීයම් 
කමිටුල 

එම 500.00 70,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදළශෆරිම් 

අංය  02 

(බඳඋ) 

WPN/CE 

(con.)C.4/Building/weli.  බදු කුලී 
ඳදනම මත ලෆලියේරිය තෆනීම් 
ලෆඩබිම වදශළ යගොඩනෆගිල්ේ 
වඳයළ ගෆනීම (ලෆලියේරිය අලටින්) 

2019-08-15 
ඳ.ල 2.00 දේලළ 

ඳෂළත් වඳයළ 
ගෆනීයම් 
කමිටුල 

රධළන ඉංජියන්රු 
තෆනීම් ( බඳඋ) 

කළර්යළ, අංක 280, 
නල ජීලන යඳයදව 
කිරිබත්යගොඩ                                           

+94-11-2910183 
+94-11-2908250 

250.00 - රධළන ඉංජියන්රු තෆනීම් 
( බඳඋ) කළර්යළ, අංක 
280, නල ජීලන යඳයදව 

කිරිබත්යගොඩ                                           
+94-11-2910183 
+94-11-2908250 

රධළන ඉංජියන්රු 
තෆනීම් ( බඳඋ) 

කළර්යළ, අංක 280, 
නල ජීලන යඳයදව 
කිරිබත්යගොඩ                                           

+94-11-2910183 
+94-11-2908250 

- NCB Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/wa52ejsc91y2cjr/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wa52ejsc91y2cjr/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8bxhhsulx2wsclv/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V14-2019-13%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8bxhhsulx2wsclv/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V14-2019-13%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g77eg0f9o8n3nno/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V120-2019-42%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g77eg0f9o8n3nno/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V120-2019-42%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h5v40xs289kvc55/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h5v40xs289kvc55/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a9vzzro78t8t8ao/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V87-2019-52%20-Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a9vzzro78t8t8ao/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V87-2019-52%20-Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yecozk66lykjk7y/Eng-DD2-WPN-FA-2019-155%20Pole%20Transport.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yecozk66lykjk7y/Eng-DD2-WPN-FA-2019-155%20Pole%20Transport.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g67ad4qsnerz8ib/WPN-NCB-SEC-Vey-2019-156.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g67ad4qsnerz8ib/WPN-NCB-SEC-Vey-2019-156.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yl8we3erkigp2oe/%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%20-%20%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yl8we3erkigp2oe/%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%20-%20%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%201.pdf?dl=0
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යබදළශෆරිම් 
අංය  02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/344 
යප්රළයදණිය රළයීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් 

යටිනුලර ඳළ.යවේ.ම.හි විදුලි කණු 
ගබඩළ කර තබළ ගෆනීම වශළ   

කුළී/බදු  ඳදනම මත ඳශත වශන් 
ඳශසුකම් වහිතල ලවර 02ක 

කළයකට ඉඩමේ  බළ ගෆනීම. 
1.යටිනුලර ඳළ.යවේ.ම. ආවන්න 

වහථළනයේ විය යුතුය. 
2 ඉඩම ලටළ ආරේෂිත ලෆටේ වශ 
අඟුළු දෆමිය ශෆකි යේට්ටුලේ 

වවිකර තිබිය යුතුය. 
3 විළ රමළයයේ යදොඹකර රථ 
ඉඩම තුට ඇතු කිරිමට වශ 
ශෆසිරවීමට ශෆකිවිය යුතුය. 
4. ඳර් වහ 20ේ යශෝ ඊට ලෆඩි 

තෆනිතළ භූමියේ 

විය යුතුය. 
5.ජ්ය වශ විදුලිය ඳශසුකම් තිබීම. 

 

2019-08-15  
දින 

ඳ.ල. 2.00ට 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

තමා විසින් සකස් 

කරගත් අයදුම් තක 

බාප ොපරොත්තු ලන 

මාසික කුළිය සහ 

ඉඩපම් සියලු විස්තර 

සඳහන් කර එලන්න. 

දු.අ.  081 – 4949230 

 
- 

 
- 

ර.ඉ. (ලළණිජ්) කළර්යළය, 
ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය, 

අංක 04, 
අවහගිරිය ඳළර, 
මශනුලර. 

ර.ඉ. (ලළණිජ්) 
කළර්යළය, 

ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය, 
අංක 04, 

අවහගිරිය ඳළර, 
මශනුලර. 

අදළ නෆත. NCB - 

යබදළශෆරිම් 
අංය  02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/345 
නුලරඑළිය රළයීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු  කළර්යළය වශ 

නුලරඑළිය, කලන්තෆන්න, ලිඳුෂ, 
ලඳයන්, රිකිල්ගවහකඩ 
ඳළ.යවේ.මධයවහථළනයන් ශළ 

මළගවහයතොට නඩත්තු උඳ ඒකකය  
වශළ ලවරක කළයකට 

යඳෞීගලික ආරක්ෂක යවේලළල බළ 
ගෆනීම. 

 

2019-08-15  
දින 

ඳ.ල. 2.00ට 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

ර.ඉ. (ලළණිජ්) 
කළර්යළය, ංකළ 
විදුලිබ මණ්ඩය, 
අංක 04, අවහගිරිය ඳළර, 

මශනුලර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= 60,000/= ර.ඉ. (ලළණිජ්) කළර්යළය, 
ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය, 

අංක 04, 
අවහගිරිය ඳළර, 
මශනුලර. 

ර.ඉ. (ලළණිජ්) 
කළර්යළය, 

ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය, 
අංක 04, 

අවහගිරිය ඳළර, 
මශනුලර. 

අදළ නෆත. NCB Click 
Here 

 

යබදළශෆරිම් 
අංය  02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/346 
කගල්  රළයීය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකය වශ  කගල්, තුල්හිරිය, 
රඹුේකන, යමොයරොන්යතොට 

ඳළ.යවේ.මධයවහථළනයන්,  නඩත්තු 
උඳ ඒකක I වශ II, තුල්හිරිය කණු 
අංගනය, රළයීය ය ගබඩළල, අල්ගම 

උඳ ඳළ.යවේ.ම. වශළ ලවරක 
කළයකට යඳෞීගලික ආරක්ෂක 

යවේලළල බළ ගෆනීම. 
 

2019-08-15  
දින 

ඳ.ල. 2.00ට 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

එම 1000/= 82,000/= එම එම අදළ නෆත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/k4f7v5pszcmnt08/Eng-DD2-CP-PPC-2019-345.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k4f7v5pszcmnt08/Eng-DD2-CP-PPC-2019-345.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0m507njg05gdj0x/Eng-DD2-CP-PPC-2019-346.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0m507njg05gdj0x/Eng-DD2-CP-PPC-2019-346.pdf?dl=0
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යබදළශෆරිම් 
අංය  02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/347 
කුණ්ඩවළයල්  රළයීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකය වශ  දුම්බර, 
ශවක, උඩදුම්බර, කරල්ලියීද,  

ඳළ.යවේ.මධයවහථළනයන්,  
කුණ්ඩවළයල් වශ ඳල්යකෆයල් 
රළයීය ය නඩත්තු උඳ ඒකකයන් 

වශළ  ලවරක කළයකට 
යඳෞීගලික ආරක්ෂක යවේලළල බළ 

ගෆනීම. 
 

2019-08-15  
දින 

ඳ.ල. 2.00ට 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

එම 1000/= 56,000/= එම එම අදළ නෆත. NCB Click 
Here 

 

යබදළශෆරිම් 
අංය  02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/348 
නියයෝජ්ය වළමළනයළධිකාකළරි (මධයම 
ඳෂළත) කළර්යළ වංකීර්යය වශළ   
ලවරක කළයකට යඳෞීගලික 
ආරක්ෂක යවේලළල බළ ගෆනීම. 

 

2019-08-15  
දින 

ඳ.ල. 2.00ට 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

එම 1000/= 29,000/= එම එම අදළ නෆත. NCB Click Here 
 

යබදළශෆරිම් 
අංය  02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/349 
රධළන ඉංජියන්රු (මධයම ඳෂළත) 
ඒකකයට අයත් මළතයල් ඳෂළත් 
ගබඩළල , දිගන වශ ඳෂළඳත්ල 
කණු අංගන වශළ   ලවරක 

කළයකට යඳෞීගලික ආරක්ෂක 
යවේලළල බළ ගෆනීම. 

 

2019-08-15  
දින 

ඳ.ල. 2.00ට 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

එම 1000/= 45,000/= එම එම අදළ නෆත. NCB Click Here 
 

යබදළශෆරිම් 
අංය  02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/350 
මළලනෆල් රළයීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් 

මළලනෆල් ඳළ.යවේ.ම. වශළ කුලී 
ඳදනම මත ලවර 02ක කළයකට 
කෲ කෆබ් රථයේ  බළ ගෆනීම. 

 

2019-08-15  
දින 

ඳ.ල. 2.00ට 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

එම 1000/= 16,000/= එම එම අදළ නෆත. NCB Click Here 
 

යබදළශෆරිම් 
අංය  02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/351 
මළලනෆල් රළයීය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු  කළර්යළයට  අයත්  
රළයීය ය නඩත්තු ඒකකය  වශළ 
කුළී/බදු  ඳදනම මත ඳශත වශන් 
ඳශසුකම් වහිතල ලවර 02ක 

කළයකට යගොඩනෆගිල්ේ  බළ 
ගෆනීම. 

 

1 යගොඩනෆගිල් ලර්ග අඩි 2000 
ේ ඳමය වීම. (අලම ලයයන්) 

2 න ජ්ය , විදුලිය, වහථළලර 
දුරකථන ඳශසුකම් තිබිය 

2019-08-15  
දින 

ඳ.ල. 2.00ට 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

තමළ විසින් වකවහ 
කරගත් අයදුම්ඳතක 
බළයඳොයරොත්තු ලන 
මළසික කුළිය වශ 
ඉඩයම් සියලු විවහතර 
වශන් කර එලන්න. 
දු.අ.  035 -2249025 
035-4928948 

 
- 

 
- 

ර.ඉ. (ලළණිජ්) කළර්යළය, 
ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය, 

අංක 04, 
අවහගිරිය ඳළර, 
මශනුලර. 

ර.ඉ. (ලළණිජ්) 
කළර්යළය, 

ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය, 
අංක 04, 

අවහගිරිය ඳළර, 
මශනුලර. 

අදළ නෆත. NCB - 
 

https://www.dropbox.com/s/9084v3ak39gcdd8/Eng-DD2-CP-PPC-2019-347.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9084v3ak39gcdd8/Eng-DD2-CP-PPC-2019-347.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kuwlief3g2zkpnn/Eng-DD2-CP-%20PPC-2019-348.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7vgm3d992b5wha9/Eng-DD2-CP-%20PPC-2019-349.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/imzbf18ndh3iih1/Sin-DD2-CP-PPC-2019-350.pdf?dl=0
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යුතුය. 

3 වනීඳළරේක ඳශසුකම්  40 
යදයනකුට ඳමය රමළයලත් 

ඳරිදි තිබිය යුතුය. 

 පිරිමි ලෆසිකිළි - 02 

 

4     ලළශන නලතළ තෆබීයම් 
ඳශසුකම් 

 වෆශෆල්ලු ලළශන 03ේ 
නෆලෆත්වීයම් ශෆකියළල 

 යරේන් රථ 01ේ 
නෆලෆත්වීයම් ශෆකියළල. 

5    ලට තළප්ඳයේ / ආරේෂිත 
ලෆටේ තිබිය යුතුය. 

 

 

යබදළශෆරිම් 
අංය  02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/352 
මළලනෆල් රළයීය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු  බ රළයීයට අයත් 
මළලනෆල් විදුලි ඳළරියභෝගික 

යවේලළ මධයවහථළනයේ කණු අංගනය 
වශළ කුළී/බදු  ඳදනම මත ඳශත 
වශන් ඳශසුකම් වහිතල ලවර 

02ක කළයේ වශළ ඉඩමේ බළ 
ගෆනීම. 

 

1. මළලනෆල් නගරය තුෂ යශෝ 
උඳරිම කි.මී.1ක ඳමය දුරකින් 

රධළන ඳළරකට යළබදල පිහිටළ තිබිය 
යුතුය. 

 

 

2. යටොන් 10 යරේන් 
රථයේඳශසුයලන් පිවිසීමට 

රමළයලත් පිවිසුම් මළර්ගයේ තිබිය 
යුතුය. 

 

3. ඉඩම ලටළ ආරේෂිත ලෆටේ 
යයොදළ යලන් කර තිබිය යුතුය. 
4.ඳර් වහ 20ේ යශෝ ඊට ලෆඩි 
තෆනිතළ භූමියේ විය යුතුය. 

 
 

2019-08-15  
දින 

ඳ.ල. 2.00ට 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

එම - - එම එම අදළ නෆත. NCB - 
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යබදළශෆරිම් 
අංය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/354 
කටුගවහයතොට රළයීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු  කළර්යළයට  අයත්  
මඩුල්කෆයල් ඳළ.යවේ.ම.  වශළ 

කුළී/බදු  ඳදනම මත ඳශත වශන් 
ඳශසුකම් වහිතල ලවර 02ක 

කළයකට යගොඩනෆගිල්ේ  බළ 
ගෆනීම. 

 

1.මඩුල්කෆයල් ඳළ.යවේ.ම. බ 
රයීය තුෂ රධළන මළර්ගයට 
ආවන්නල පිහිටළ තිබිය යුතුය. 

2.යගොඩනෆගිල් ලර්ග අඩි 2500-
3000 අතර රමළයයක ඉඩකඩ 

තිබිය යුතුය. 
3.න ජ්ය , විදුලිය, වහථළලර 
දුරකථන ඳශසුකම් තිබිය යුතුය. 
4.වනීඳළරේක ඳශසුකම් තිබිය 

යුතුය. 
 

5.අලම ලයයන් ලළශන 03ේනලතළ 
තෆබීයම් ඳශසුකම් තිබිය යුතුය. 
6.ඉඩම ලටළ ආරක්ෂිත තළප්ඳයේ / 
ආරේෂිත ලෆටේ තිබිය යුතුය. 

 

 

2019-08-15  
දින 

ඳ.ල. 2.00ට 

ඳෂළත් 
රවම්ඳළදන 
කමිටුල 

තමළ විසින් වකවහ 
කරගත් අයදුම්ඳතක 
බළයඳොයරොත්තු ලන 
මළසික කුළිය වශ 
ඉඩයම් සියලු විවහතර 
වශන් කර එලන්න. 
දු.අ.  081 - 2499679 

 
- 

 
- 

ර.ඉ. (ලළණිජ්) කළර්යළය, 
ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය, 

අංක 04, 
අවහගිරිය ඳළර, 
මශනුලර. 

ර.ඉ. (ලළණිජ්) 
කළර්යළය, 

ංකළ විදුලිබ 
මණ්ඩය, 
අංක 04, 

අවහගිරිය ඳළර, 
මශනුලර. 

අදළ නෆත. NCB  
- 
 

යබදළශෆර ම් 
අංය 03 
(වබරගමුල)  

SAB/EHE-V57/HV/2019/43 
විදුලි ඉංජියන්රු (ඇශෆළියයගොඩ) 
ඒකකයේ රළජ්කළර කටයුතු වශළ  

2WD ලන් රථ 1 ේ කුලී ඳදනම 
මත බළ ගෆනීම. 

2019-08-15 
 

ඳ.ල.2.00 

ඳෂළත් මිෂදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 
(වබර) 

නියයෝජ්ය 
වළමළනයළධිකාකළරි 

(වබරගමුල) ළඛළල, 
රධළන ඉංජියන්රු 
(ලළණිජ්) ඒකකය, 

ං.වි.ම., නලනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 නියයෝජ්ය 
වළමළනයළධිකාකළරි 

(වබරගමුල) ළඛළල, 
රධළන ඉංජියන්රු 
(ලළණිජ්) ඒකකය, 

ං.වි.ම., නල නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
වළමළනයළධිකාකළරි 

(වබරගමුල) ළඛළල, 
රධළන ඉංජියන්රු 
(ලළණිජ්) ඒකකය, 

ං.වි.ම., නලනගරය, 
රත්නපුර. 

 

- NCB Click 
Here 

යබදළශෆර ම් 
අංය 03 
(වබරගමුල)  

SAB/EM-V50/HV/2019/44 
රධළන ඉංජියන්රු (බේති 
කෂමයළකරන) ඒකකයේ 

රළජ්කළර කටයුතු වශළ  2WD 
ලන් රථ 1 ේ කුලී ඳදනම මත බළ 

ගෆනීම. 

 

2019-08-15 
 

ඳ.ල.2.00 

ඳෂළත් මිෂදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 
(වබර) 

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

https://www.dropbox.com/s/3yzq6zzmu1et3qc/SAB_EHE_-V57_HV_2019_43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3yzq6zzmu1et3qc/SAB_EHE_-V57_HV_2019_43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mzjax91nsm4s8sc/SAB_EM_-V50_HV_2019_44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mzjax91nsm4s8sc/SAB_EM_-V50_HV_2019_44.pdf?dl=0
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යබදළශෆර ම් 
අංය 03 
(වබරගමුල)  

:SAB/CON-V75/HV/2019/45 
රධළන ඉංජියන්රු (තෆනීම්) 

ඒකකයේ රළජ්කළර කටයුතු වශළ  

2WD ලන් රථ 1 ේ කුලී ඳදනම 
මත බළ ගෆනීම. 

2019-08-15 
 

ඳ.ල.2.00 

ඳෂළත් මිෂදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 
(වබර) 

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

යබදළශෆර ම් 
අංය 03 
(වබරගමුල)  

SAB/RAT-V80/HV/2019/46 
විදුලි ඉංජියන්රු (රත්නපුර) 

ඒකකයේ රළජ්කළර කටයුතු වශළ 
ත්රී යරෝද රථ (යඳට්රල්) 1 ේ 
කුලී ඳදනම මත බළ ගෆනීම. 

2019-08-15 
 

ඳ.ල.2.00 

ඳෂළත් මිෂදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 
(වබර) 

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

යබදළශෆර ම් 
අංය 03 
(වබරගමුල)  

SAB/RAT-V48/HV/2019/47 
කලළන ඳළරියභෝගික යවේලළ 

මධයවහථළනයේ රළජ්කළර කටයුතු 
වශළ සිංගල් කෆබ් රථ 1 ේ 
කුලී ඳදනම මත බළ ගෆනීම. 

2019-08-15 
 

ඳ.ල.2.00 

ඳෂළත් මිෂදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 
(වබර) 

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

යබදළශෆර ම් 
අංය 03 
(වබරගමුල)  

SAB/RUW-V39/HV/2019/48 
විදුලි ඉංජියන්රු (රුලන්ලෆල්) 
ඒකකයේ රළජ්කළර කටයුතු වශළ  

2WD ලන් රථ 1 ේ කුලී ඳදනම 
මත බළ ගෆනීම. 

2019-08-15 
 

ඳ.ල.2.00 

ඳෂළත් මිෂදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 
(වබර) 

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

යබදළශෆර ම් 
අංය 03 
(වබරගමුල)  

SAB/RAT-V68/HV/2019/49 
ඇඳළත ඳළරියභෝගික යවේලළ 

මධයවහථළනයේ රළජ්කළර කටයුතු 

වශළ  4WD ඩබල් කෆබ් රථ 1 ේ 
කුලී ඳදනම මත බළ ගෆනීම. 

2019-08-15 
 

ඳ.ල.2.00 

ඳෂළත් මිෂදී 
ගෆනීම් 
කමිටුල 
(වබර) 

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

යබදළශෆරම් 
අංය 04 
(දකුණු 
ඳෂළත) 

ර.ඉ.තෆ(දඳ)/ලි2/12-2 
ංකළ විදුලිබ මණ්ඩයේ රධළන 
ඉංජියන්රු )තෆනීම් (ළඛළයේ ලෆඩ 

කණ්ඩළයයමහි  යන්ලළසික 

ඳශසුකම් වශළ ගාල් ,හබරාදල ,

කතතල ,අහංගම අලහන්  ඉඩමේ 
වහිත නිලවේ කුලියට ගෆනීම .

යගොඩනෆගිල් ලර්ග අඩි 2400 ට 

වශ  ඉඩම ඳර් වහ 100 ට යනොඅඩු 
විය යුතු අතර මිදු ,බර ලළශන 
කිහිඳයේ එකලර න ලතළ තෆබිය 

ශෆකි තෆනිතළ භූමියේ විය යුතුයි .
රධළන ඳළරට මුලයළ යනොමෆති 

නම් ඳෂ අඩි 20 ට යනොඅඩු ,බර 
ලළශන ගමන් කෂ ශෆකි රයේ 

මළර්ගයේ ,ජ්ය ,විදුලිය ඳශසුකම් ,
ඉඩම ලටළ තළප්ඳයේ යශෝ 

2019/0 8/ 22   

ඳ .ල .2.00  
ඳළත් වඳයළ 

ගෆනීම් 
කමිටුල 

රධළන ඉංජියන්රු 
)තෆනීම් (දකුණු ඳෂළත් 

කළර්යළය ,ංකළ 
විදුලිබ මණ්ඩය,  

අංක 167 , මළතර ඳළර ,
ගළල්.  

දු .ක.-0912234933  

 

ර .ඉ.තෆ).දඳ/(ලි2/ 12-2 

500.00 50000.00 රධළන ඉංජියන්රු 
)තෆනීම් ( දකුණු ඳෂළත් 

කළර්යළය  ,ංකළ 
විදුලිබ මණ්ඩය,  

අංක 167 , මළතර ඳළර ,
ගළල්.  

රධළන ඉංජියන්රු 
)තෆනීම් ( දකුණු 

ඳෂළත් කළර්යළය ,
ංකළ විදුලිබ 

මණ්ඩය,  

අංක 167 , මළතර ඳළර ,
ගළල්.  

අදළයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ua2bqmuxt32ued2/SAB_CON_-V75_HV_2019_45.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ua2bqmuxt32ued2/SAB_CON_-V75_HV_2019_45.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ykq9ztg2oy9nkpf/SAB_RAT_-V80_HV_2019_46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ykq9ztg2oy9nkpf/SAB_RAT_-V80_HV_2019_46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1p3nmhdyhxh98o6/SAB_RAT_-V48_HV_2019_47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1p3nmhdyhxh98o6/SAB_RAT_-V48_HV_2019_47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hqh8ufdmz7dlpxm/SAB_RUW_-V39_HV_2019_48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hqh8ufdmz7dlpxm/SAB_RUW_-V39_HV_2019_48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7fs26a3juqhjuw9/SAB_RAT_-V68_HV_2019_49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7fs26a3juqhjuw9/SAB_RAT_-V68_HV_2019_49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5eox7ulj4cwsr09/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%E0%B6%AD%E0%B7%90%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%922-12-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5eox7ulj4cwsr09/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%E0%B6%AD%E0%B7%90%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%922-12-2.pdf?dl=0


 14 

ේතිමත් ලෆටේ ,අගුළුදළ ලෆසිය 
ශෆකි යේට්ටුලේ තිබිය යුතුයි .

නිලළව/යීඳ අයිතිකරුලන හ්  
ඳමයේ අයදුම් කෂ යුතුයි. 

යබදළශෆරම් 
අංය 04 
(දකුණු 
ඳෂළත) 

SP/H/T/2019/07 
ශම්බන්යතොට රධළන විදුලි 

ඉංජියන්රු කළර්යළ බ රයීයේ 
විදුලිය විවන්ධිකා කිරම ශළ යලි 

ඇමුණීයම් කටයුතු 
 

2019-08-07 
 

ඳ.ල. 02.00 
දේලළ 

ඳෂළත් වඳයළ 
ගෆනීයම් 
කමිටුල 

රළයීය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු කළර්යළය0 

සිරියබෝපුර0 

ශම්බන්යතොට. 

1000.00 50000.00 රළයීය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

කළර්යළය0 සිරියබෝපුර0 

ශම්බන්යතොට. 

රළයීය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු 

කළර්යළය0 

සිරියබෝපුර0 

ශම්බන්යතොට. 

අදළයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදළශෆරම් 
අංය 04 
(දකුණු 
ඳෂළත) 

DGM(SP)/C2/අබලි/2019/34 
ංකළවිදුලිබමණ්ඩයේදකුණුඳ
ෂළත්ගබඩළයේඇතිභළවිතයයන්ඉලත්
කරනදඅබලිභළණ්ඩවිකිණීම 

2019-08-07 

ඳ.ල. 2.00 

ඳෂළත්වඳයළ
ගෆනීම් 

නි.වළ.(ද.ඳ.) 

කළර්යළය0 ං.වි.ම.0 

අංක.1670  

මළතරඳළර0ගළල්. 

 

10000.00 ංසුයලන් 10% 
කමුද 

නි.වළ.(ද.ඳ.) කළර්යළය0 

ං.වි.ම.0 අංක.1670  

මළතරඳළර0ගළල්. 
 

නි.වළ.(ද.ඳ.) 

කළර්යළය0 ං.වි.ම.0 

අංක.1670  

මළතරඳළර0ගළල්. 

 

අදළයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

 

යබදළශෆරම් 
අංය 04 
(දකුණු 
ඳෂළත) 

DGM(SP)/C2/HV/2019/36 

රධළන ඉංජියන්රු (ගළල්) 
ඒකකයේ, බටදුල/ ගළල්/ 

යේකමුල් ඳළරියභෝගික යවේලළ 
මධයවහථළන ලට අයත් 

රයීයන්ල කණු සිටුවීම වශළ 
යදොඹකර රථයේ කුලී ඳදනම මත 

බළගෆනීම. එම රථයේ 
යදොඹකරයේ රමළයය යටොන් 

03,තට්ටුයේ දිග අඩි 10.5 ශළ ඳටු 
මුලයත වහිත එකේ විය යුතුය. 

(ලියළඳදිංචි කර ලවර 10ේ ඇතුත 
ලළශන විය යුතුය) 

 

2019-08-07 

ඳ.ල. 2.00 

ඳෂළත්වඳයළ
ගෆනීම් 

එම 10000.00 ංසුයලන් 10% 

කමුද 

එම එම අදළයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

යබදළශෆරම් 
අංය 04 
(දකුණු 
ඳෂළත) 

SP/DGM/CE(P&D)/C4/2019/37 

 

මිළ ගණන් කැඳවීම. 
ගබ ඩා පගොඩනැගිල්ක් කුලියට 

ගැනීම 
 

නියයෝජ්ය වළමළනයළධිකාකළරි (දකුණු 
ඳෂළත) කළර්යළය අලටින් කි.මී. 05 
ඇතුත ලවරක කළයකට ල.අ. 
10,000 කට  යනොඅඩු ගබ ඩළ 

යගොඩනෆගිල්ේ කුලීයට ගෆනීම. 

2019.08.15 
ඳ.ල.2.00 

දකුණු ඳෂළත් 
වඳයළ ගෆනීම් 
කමිටුල 

 
 

නියයෝජ්ය 
වළමළනයළධිකාකළර 
(දකුණු ඳෂළත), 
ංකළ විදුලිබ 

මණ්ඩය, අංක. 167, 
මළතර ඳළර, ගළල්. 

 
091-2232095 
091-2232058 

 
 

1000.00 
 

- 
 
 

නියයෝජ්ය 
වළමළනයළධිකාකළර (දකුණු 

ඳෂළත), 
ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය, 
අංක. 167, මළතර ඳළර, 

ගළල්. 
 
 
 

නියයෝජ්ය 
වළමළනයළධිකාකළර 
(දකුණු ඳෂළත), 
ංකළ විදුලිබ 

මණ්ඩය, අංක. 167, 
මළතර ඳළර, ගළල්. 

 
 
 

එම NCB 

 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/f5n4u4ngv62g6fo/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f5n4u4ngv62g6fo/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fsd3rprfn7zqasd/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fsd3rprfn7zqasd/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p3ri4kc5nlt4ju8/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p3ri4kc5nlt4ju8/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2019-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oekmbn5y3dw236u/Sin-DD4-SP-SP-DGM-CE-P%26D-C4-2019-37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oekmbn5y3dw236u/Sin-DD4-SP-SP-DGM-CE-P%26D-C4-2019-37.pdf?dl=0
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යබදළශෆරම් 
අංය 04 
(දකුණු 
ඳෂළත) 

ඩීඩී4/පීඑච්එම්/එන්සීබී/එවහ/2019/007/ඩී 
 

ංකළ විදුලිබ මණ්ඩයේ කළුතර 
පුර්ටන් ගබඩළල වශ භුමිය පිරිසිඳු 

කිරිම ශළ නඩත්තු කිරිම 
 

පර්ල ංසු රැවහවීම 
2019.08.05 දින යඳ.ල. 10.00 ට 

නි.වළ. (ලයළ. ශළ  අ.න.) 

යබදළශෆරම් අං 4 කළර්යළය, 

ශ්රී යීලළනන්ද මළලත,  පිළියන්ද. 

 

2019.08.15 
යඳ.ල.10.00 

කළපීය 
වඳයළ ගෆනීම් 
කමිටුල 

යබදළ ශෆරම් 
අං 4 

 
 

නි.වළ. 
(ලයළ. ශළ  අ.න.) 
යබදළශෆරම් අං 4 

කළර්යළය,  ං.වි.ම., 

ශ්රී යීලළනන්ද මළලත,  
පිළියන්ද. 
011-2608025 
011-2614472 

1000.00 12,000.00 නියයෝජ්ය 
වළමළනයළධිකාකළර (වෆසුම් 
ශළ වංලර්ධන) කළර්යළය 

- යබදළ ශෆරම් අං 4, 

ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය, 

යනො 271, ගළලු ඳළර, 
ගල්කිවහව 

0112-4204014/15 
 

නියයෝජ්ය 
වළමළනයළධිකාකළර 
(වෆසුම් ශළ 

වංලර්ධන) කළර්යළය 

- යබදළ ශෆරම් අං 4, 
ංකළ විදුලිබ 

මණ්ඩය, යනො 271, 

ගළලු ඳළර, ගල්කිවහව 

0112-4204014/15 
 

- NCB 

 

Click 

Here 

 

ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය යලනුයලන් වඳයළගෆනීම් කමිටුයේ වභළඳති විසින් ශෆකියළලෆති වෆඳයුම්කරුලන් යලතින්, ජ්ළතයන්තර/ජ්ළතික තර`ගකළර ංසු ඉදිරිඳත් කිරයම් ඳදනම මත මුද්රළ තබන ද ංසු කෆ`දලන අතර, එම ංසු ඉදිරිඳත් කෂ යුත්යත් ංකළ විදුලිබ මණ්ඩය 
යලතින් මිෂදී ගන්නළ ද ංසු යඳොත් ඳමයේ උඳයයෝගී කරයගනය. 

 

 

අයප්ක්ෂිත ංසු ඉදිරිඳත් කරන්නන්ට යශෝ ඔවුන්යේ බයත් නියයෝජිතයන්ට ඳමයේ ංසු යඳොත් නිකුත් කරනු ෆයබ්. අලය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යඳොදු යකොන්ත රළත් ඳනතට අනුකල ලියළඳදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ංසු භළර ගන්නළ අලවළන දිනයට කලින් දින දේලළ වම ංසු යඳොතේ යලනුයලන්ම ඉශත 6 ලන තීරුයේ ව`දශන් මුද යගලළ ංකළ විදුලිබ මණ්ඩයේ අදළ නියයෝජ්ය වළමළනයළධිකාකළර/ඳ රධළන ඉංජියන්රු යලත ලිඛිතල ඉදිරිඳත් කරන ද ඉල්ලීමේ ම`ගින්  0900 ඳෆය සිට 
1500 ඳෆය දේලළ වළමළනය ලෆඩ කරන දිනයන් තුෂ මිදී ගත ශෆක. යම් ව`දශළ ංකළ විදුලිබ මණ්ඩයේ වළමළනයළධිකාකළර නමින් ලියන ද බෆංකු අයකරයේ ම`ගින් යශෝ මුදල් ම`ගින් යශෝ යගවිය ශෆක. 
 

 

වියීය ය තළනළඳති කළර්යළ /යලෂ`ද යකොමින්ලට, ංසු යඳොත්ල යතොරතුරු පිටඳත් ලිඛිත අයදුම්ඳතේ ඉදිරිඳත් කිරයමන් අදළ නියයෝජ්ය වළමළනයළධිකාකළර/ඳ රධළන ඉංජියන්රු කළර්යළයේ දී යනොමියල් බළ ගත ශෆක’ එයමන්ම ංසු  යඳොත් අයප්ක්ෂිත ංසු ඉදිරිඳත් 
කරන්නන් ශළ ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදළ නියයෝජ්ය වළමළනයළධිකාකළර/ඳ රධළන ඉංජියන්රු කළර්යළයේ දී යනොමියල් ඳරක්ෂළ ක ශෆක. 
 

ංසු ඉදිරිඳත් කරන්නන් යශෝ ඔවුන්යේ අනුමෆතිය ත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉශත තීරු අංක 9 හි ව`දශන් වහථළනයන්හිදී ංසු භළරගෆනීම අලවන් කරන යේළයේදීම, එයවේ ඉදිරිඳත් කරන ද සියලුම ංසු විලෘත කරනු බන අතර ඳ රමළදල ඉදිරිඳත් කරනු බන ංසු 
ඳ රතියක්ෂේඳ කරනු ෆයබ්. 
 
මීට අදළ සියලු විවහතර ශළ ඳෆශෆදිලි කිරම් විමසිය යුත්යත් ංසු යඳොත් නික`ත් කරනු බන ංකළ විදුලිබ මණ්ඩයේ අදළ නියයෝජ්ය වළමළනයළධිකාකළර/ ඳ රධළන ඉංජියන්රු යලතිනි. 
 

 

 

 ICB ) අන්තර්ජ්ළතික තර`ගකළර ංසු “  NCB ) යීය ය තර`ගකළර ංසු 
 
 

සාමානයාධිකාකාරී 

https://www.dropbox.com/s/u6saz7a1y072mt7/Sin-DD4-PHM-NCB-S-2019-007-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u6saz7a1y072mt7/Sin-DD4-PHM-NCB-S-2019-007-D.pdf?dl=0

