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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 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2018/ 
20 
 

රන්යදනිගල බලාගාරයට 

වායු සම්පීඩක යන්ත්ර (Air 
Compressors) 02ක් සහ 

මධ්ය පාලන ප්ධධ්ියයක් (Central 
control panel) සැපයීම 

 

2019-11-07 

දින 

14:00 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්ය  
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

1. නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(මහවැලි සංකීර්යය), 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 42, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

දුරකථන: 081-

2224568 

 

 

රු.3,500.00 

මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ඇිය 

ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

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

 

රු.150,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(මහවැලි සංකීර්යය), 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 42, අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

 

දුරකථන: 081-2224568 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(මහවැලි සංකීර්යය), 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 42, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

 

දුරකථන: 081-

2224568 

 

රු.500.00 ICB 

 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ghks90i1f40lefy/ENG-GEN-MC-RND-PT-2018-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ghks90i1f40lefy/ENG-GEN-MC-RND-PT-2018-20.pdf?dl=0
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ජනන 
අංශය 

 (ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

LC/LAX/RTN/2018/063 
 

ලක්ෂපාන විදුලි බලාස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සදහා 

SINGLE PHASE 24 MVA, 50 

Hz, 132/√3kV / 12.5kV 

TRANSFORMERS  3 ක් 
සැපයීයම් ලංසු භාර ගන්නා අවසාන 
දිනය හා යේලාව දීර්ඝ කිරීයම් 

නියේදනය. 

2019/10/10 
දින යප.ව. 
10.00 ට 

දක්වා දීර්ඝ කර 
ඇත 

අමාතයංශ 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 

කාර්යාලය (Corporate 

Affairs), ජනන 

මූලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නව කැලණි  ාලම 

 ාර, පකොපලොන්නාව 

10600, ශ්රී ලංකාව 

දුරකථන: 

+94 11 2147232 
Fax: +94 11 0232707 

රු.20,000.0

0 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ඇිය 

ලං.වි.ම. 
ජනන 

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

රු.2,000,000/= 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

කාර්යාලය (Corporate 

Affairs), ජනන 
මූලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, නව 

කැලණි  ාලම  ාර, 

පකොපලොන්නාව 10600, ශ්රී 

ලංකාව 

The Auditorium, 

යදවන මහල, ජනන 
මූලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නව කැලණි  ාලම 

 ාර, පකොපලොන්නාව 

10600, ශ්රී ලංකාව 

 

- ICB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/269 

රහසය වැටු්  ප්රිකා 25,000 ක් 
වයඹ පළාත් ගයකාධිකාකාරී (වියදම්) 
ඒකකය යවත මුද්රයය  කර සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 

2019 
ඔක්යතෝබර් 02 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැ්ධදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 5,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැ්ධදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැ්ධදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/158 
 

Supply & Delivery of 
i) End Termination Kit H.S .Indoor 

LV/ 240Sqmm/4C/ XLPE/ SWA UG 
Cable (Without Sockets) - 250 Nos. 

 
ii) Jointing Kit St. Thro .HS – LV/ 

150Sqmm/ 
4C/XLPE/SWA Cable (Without 

Ferrules) 
– 100 Nos. 

 
iii) Insulation Boots for Switchgear 

Terminals 
Angle -11kV 70 -240Sqmm -1000 

Nos. 

2019 
ඔක් යතෝම්බර් 

02 
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- 10-01 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

50,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇිය 
ලංසුයපට්ටිය 

සමුළුකාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/f37yb3kkobs1ips/Eng-Gen-LC-LAX-RTN-2018-063.pdf?dl=0&m=
https://www.dropbox.com/s/f37yb3kkobs1ips/Eng-Gen-LC-LAX-RTN-2018-063.pdf?dl=0&m=
https://www.dropbox.com/s/qqfjdn9ele8idcl/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-269.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qqfjdn9ele8idcl/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-269.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c0fmf63vs30zsmz/ENG-DD1-CC-2019-158.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/15
9 
 

නිපයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 

(පකොළඹ නගරය)සදහා ආරක්ෂිත 

අත්වැසුම් (Safety Gloves-1000V) 

යුගල 55 ක් හා දිග රබර් ස ත්තු 

කුට්ටම් (Gum Boots) 125 සැ යිම 

හා පබදාහැරිම සදහා වන 

පටන්ඩරය. 

2019 
ඔක් යතෝම්බර් 

02 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

10,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/284 
මධ්යම පළාත, කටුගස්යතොට 

ඒකකය සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් කණු  300ක් 

සපයා භාරදීම. 

2019-10-02  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

1000/= 50,100/= 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/2019/287 
මධ්යම පළාත, මාවනැල්ල ඒකකය 

සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රිට් කණු  200ක් 

සපයා භාරදීම. 

2019-10-02  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 33,400/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/mb2n9ownsp7a5io/ENG-DD1-CC-2019-159.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kk88juji3gv5jr3/Eng-DD2-CP-PPC-2019-284.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kk88juji3gv5jr3/Eng-DD2-CP-PPC-2019-284.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xadboc3bk60vj4u/Eng-DD2-CP-PPC-2019-287.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xadboc3bk60vj4u/Eng-DD2-CP-PPC-2019-287.pdf?dl=0
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බෙදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/SupReg2

020/01 

 

ඌව පළාත සඳහා 2020 

වර්ෂයට භාණ්ඩ 

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදංචි 

කිරිම. 

1. MCCB, MCB, ELCB, 

RCCB, කටවුට්ස්, 

පුළුසු පුරුක් ,HRC 

පුළුසු, පුළුසු රඳවන, 

නියුට්රල්  පුරුක්, ත  

ෙැර යටි, ත  

බකවුන්, බතරපි 

ෙහන් බකවුන් 

බදබ ෝහ හා 

Exothermic welding 

සඳහා අවශය ්රවය. 

2. සියළුම රැහැන් 

උපාංග 

3. විදුලි උපකරණ. 

හැ ජන්  ාම්පු 

ගැ පි, විථ  ාම්පු හා 

ගැ පී, ප්රධාාන වහරු 

හා අබනකුත් විදුලි 

උපාංග 

4. වීදුලි ආරක්ෂිත 

උපකරණ, ආරක්ෂිත 

ඇදුම් පැ දුම්, ආයුධා, 

මැනිම් උපකරණ, 

ඉනිමං යනාදය 

5. සියළුම වර්ගබේ ත  

හා ඇලුමිනියම් 

බවනු  තත් ත  හා 

ඇලුමිනියම් පිරියවන 

හා ෙැදුම් තත් 

6. යටිෙහන් සඳහා 

උපාංග හා පිරිද්දුම් 

ෙඩු ොහිරාදය සහ 

සියලුම වර්ගබේ 

බවනු  පටි 

7. මනුරු  බපට්ටි (PVC), 

යකඩ බපට්ටි, මනුරු 

පුවරු 

2019 

ඔක්බතෝෙර් 

02 

ප.ව 15.00 

පළාත් 

මි දී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

නිබයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංිනබන්රු 

(වානිජ) ඒකකය 

 ංකා විදුලිෙ  

මණ්ඩ ය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 

හිඳ බගොඩ, 

ෙදුල්  . 

 

දු.ක. : 0552222474 

500.00 - නිබයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනබන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 

 ංකා විදුලිෙ  

මණ්ඩ ය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 

හිඳ බගොඩ, 

ෙදුල්  . 

 

නිබයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංිනබන්රු 

(වානිජ) ඒකකය 

 ංකා විදුලිෙ  

මණ්ඩ ය, 

අංක . 04, 

ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ බගොඩ, 

ෙදුල්  . 

 

- NCB click 

here 

https://www.dropbox.com/s/e48xzx0dxrj9et4/SR%202020%2001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e48xzx0dxrj9et4/SR%202020%2001.pdf?dl=0
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බෙදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/SupReg2

020/02 

 

ඌව පළාත සඳහා 2020 

වර්ෂයට බස්වා 

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදංචි 

කිරිම. 

 

1. ආරක්ෂක බස්වා, 

සනීපාරක්ෂක බස්වා 

, විදුලිය සිඳලීම් 

බස්වා, අධිකාක්ෂණ 

සහතික  ොගැනීම 

සඳහා වර ත් විදුලි 

ඉංිනබන්රුවරුන්බේ 

බස්වා , මිනුම් 

උපකරණ (Clip-on 

Meters, Crimping 

tools etc.) 

ක්රමාංකණය කිරිබම් 

පරික්ෂණාගාර 

බස්වා 

2. වාහන බස්වා කිරිම 

හා අලුත්වැඩියා 

කිරිම 

3. විදුලි බිල් පත්, 

ආකෘති පත්ර, අත් 

පත්රිකා හා බවනත් 

මු්රණ කටයුු 

4. ලී කණු , වරකැවු 

සහ බපරසවි 

බකොන්ක්රිට්,කණු, 

ට්රාන්ස්බ ෝමර්ස් හා 

අබනකුත් භාණ්ඩ 

ප්රවාහනය 

5. සිවිල්  වැඩකටයුු 

සඳහා 

බකොන්ත්රාත්කරුවන්, 

සිවිල්  

ඉංිනබන්රුවරුන්බේ 

උපබද්ශන බස්වාව 

 ොගැනීම 

 

*අනු අංක 01-05 දක්වා 

2019 

ඔක්බතෝෙර් 

02 

ප.ව 15.00 

පළාත් 

මි දී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB click 

here 

https://www.dropbox.com/s/29rwwwlsdk5g8t4/SR%202020%2002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/29rwwwlsdk5g8t4/SR%202020%2002.pdf?dl=0
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බෙදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/SupReg2

020/03 

 

ඌව පළාත සඳහා 2020 

වර්ෂයට වරකැවු බකොන්ක්රිට් 

කණු  සැපයුම්කරුවන් 

ලියාපදංචි කිරිම. 

2019 

ඔක්බතෝෙර් 

02 

ප.ව 15.00 

පළාත් 

මි දී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB click 

here 

බෙදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/SupReg2

020/04 

 

ඌව පළාත සඳහා 2020 

වර්ෂයට බපරද/බපරද ස්පන් 

බකොන්ක්රිට් කණු  

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදංචි 

කිරිම. 

 

*බපරද බකොන්ක්රිට් කණු  හා 

බපරද ස්පන් බකොන්ක්රිට් 

කණු  සඳහා බවනම 

බටන්ඩර් බපොත් ඉදරිපත් 

ක  යුුය. 

 

 

 

 

2019 

ඔක්බතෝෙර් 

02 

ප.ව 15.00 

පළාත් 

මි දී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB click 

here 

බෙදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/SupReg2

020/05 

 

ඌව පළාත සඳහා 2020 

වර්ෂයට බස්වා  

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදංචි 

කිරිම. 

 

*ප්රාබද්ය ය විදුලි ඉංිනබන්රු 

කාර්යා  සඳහා බවන 

බවනම බටන්ඩර් බපොත් 

ඉදරිපත් ක  යුුය. 

2019 

ඔක්බතෝෙර් 

02 

ප.ව 15.00 

පළාත් 

මි දී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB click 

here 

බෙදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/SupReg2

020/06 

 

ඌව පළාත සඳහා 2020 

වර්ෂයට විදුලි මාර්ග 

උපබපො  තැනිම් හා 

නඩත්ු කටයුු සඳහා  

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදංචි 

කිරිම. 

 

*ප්ර.ඉ (තැනිම්) හා ප්ර.ඉ 

(බෙදාහැරිම් නඩත්ු) සඳහා 

බවන බවනම බටන්ඩර් 

බපොත් ඉදරිපත් ක  යුුය. 

2019 

ඔක්බතෝෙර් 

02 

ප.ව 15.00 

පළාත් 

මි දී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB click 

here 

https://www.dropbox.com/s/r0rpxrwkl93ulpz/SR%202020%2003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r0rpxrwkl93ulpz/SR%202020%2003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l01l4z5frfuhehn/SR%202020%2004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l01l4z5frfuhehn/SR%202020%2004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rbl8rph334ma3c3/SR%202020%2005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rbl8rph334ma3c3/SR%202020%2005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4w7abmc7f0e7fjz/SR%202020%2006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4w7abmc7f0e7fjz/SR%202020%2006.pdf?dl=0
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බෙදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/SupReg2

020/07 

 

ඌව පළාත සඳහා 2020 

වර්ෂයට අධිකාසැර/ අඩුසැර 

විදුලි මාර්ග හා උපබපො  

අවට මංවර බහලිකිරිම 

සඳහා සැපයුම්කරුවන් 

ලියාපදංචි කිරිම. 

 

*ප්රාබද්ය ය විදුලි ඉංිනබන්රු 

කාර්යා  සඳහා බවන 

බවනම බටන්ඩර් බපොත් 

ඉදරිපත් ක  යුුය. 

 

 

2019 

ඔක්බතෝෙර් 

02 

ප.ව 15.00 

පළාත් 

මි දී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB click 

here 

බෙදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/SupReg2

020/08 

 

ඌව පළාත සඳහා 2020 

වර්ෂයට අඩුසැර විදුලි මාර්ග 

නඩත්ු කටයුු සඳහා 

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදංචි 

කිරිම. 

 

2019 

ඔක්බතෝෙර් 

02 

ප.ව 15.00 

පළාත් 

මි දී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB click 

here 

බෙදාහැරි

ම් 

අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/SupReg2

020/09 

 

ඌව පළාත සඳහා 2020 

වර්ෂයට මධායම බවෝල් ීයයතා 

විදුලි මාර්ග නඩත්ු 

කටයුු සඳහා 

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදංචි 

කිරිම. 

 

2019 

ඔක්බතෝෙර් 

02 

ප.ව 15.00 

පළාත් 

මි දී 

ගැනිම් 

කමිටුව 

(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB click 

here 

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරීම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/168 

 

විදුලි අධිකාකාරී  පදහිඅත්තකණ්ඩිය( 

අම් ාර) පේ නිල නිවාස අංක-01 

අලුත්වැඩියා කිරිම 

2019.09.25 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

2,000.00 65,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
්රිකුයාමලය 

- NCB click here 

යබදාහැරීම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/169 

 

විදුලි අධිකාකාරී (අම් ාර )පේ  නිල 

නිවාස අංක-03 අලුත්වැඩියා කිරිම 

2019.09.25 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 2,000.00 65,000.00 එම එම - NCB click here 

යබදාහැරීම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/184 

 

ත්රීකුමාමලය  නින්න්  නිල නිවාස 

2019.09.25 
වන දා 
පස්වරු 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 3,500.00 110,000.00 එම එම - NCB click here 

https://www.dropbox.com/s/qrl6l9tcjtj7pko/SR%202020%2007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qrl6l9tcjtj7pko/SR%202020%2007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0ghiuudg5qnkuu/SR%202020%2008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v0ghiuudg5qnkuu/SR%202020%2008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7eyr0yzumxfxr7v/SR%202020%2009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7eyr0yzumxfxr7v/SR%202020%2009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/szkmjlpts0bfdss/Eng-DD2-EP-168%20Bid%20Document%20-E.S%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/esnu1c17uf9ykwa/Eng-DD2-EP-169%20Bid%20Document%20-E.S%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ssogoaemh2wmcct/Eng-DD2-EP-184%20Bid%20Document%20-Twins%20Qu%2016%20%26%2017.pdf?dl=0
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අංක 16 සහ 17  අලුත්වැඩියා කිරීම 2.00 (නැයගනහිර
) 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/362 
ය් රායදණිය ප්රාය්ධය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකයේ සනීපාරක්ෂක 
ප්ධධ්ියය නවීකරයය කිරිම සඳහා 

මිල ගයන් ලබා ගැනීම. 
 

2019-10-02  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/402 
 

මාතයල් ප්රධ්ාන ගබඩායේ ඇතුළත  
මාර්ගය (PQ, PJ, NM යකොටස්) 
Asphalt එළීම (Asphalt laying)      

සඳහා යටන්ඩර් කැඳවීම. 
 

ICTAD යරේණිය : C7 යහෝ ඉහළ 
 

Pre-bid meeting දිනය හා යේලාව : 

27/09/2019, 

යප.ව. 10.00 

 
ස්ථානය : පළාත් ගබඩාව 
(මාතයල්),  ලං.වි.ම., 

යකොයහොඹිලියවල, මාතයල්. 
 

2019-10-02 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 57,500/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2019/08 
රත්මලාන පලාත් ගබඩායේ 
තාරාපැවි අළුත්වැඩියා කිරීයම් 

වැඩයපොල අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා 
වූ යටන්ඩරය 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉක්මවන්පන් නම් ලංසු භාරගන්නා 

අවසාන දිනයට ප ර PCAIII 

අවශ්යපේ.) 

2019.10.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 50,500.00 ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යසේවා 
 

https://www.dropbox.com/s/pfy4gofto2fxfs1/Eng-DD2-CP-PPC-2019-362.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pfy4gofto2fxfs1/Eng-DD2-CP-PPC-2019-362.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jfm0kt86epegq2r/Eng-DD2-CP-PPC-2019-402.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jfm0kt86epegq2r/Eng-DD2-CP-PPC-2019-402.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z0rguvvzwovq3n7/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_CIVIL_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z0rguvvzwovq3n7/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_CIVIL_08.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2019/0238 
යකඩබටසහසවිකෘතමිලදීගැනීමසඳ

හා 

2019ඔක්යතෝම්
බර් මස  

02බදාදා දින 
14.00 පැයට. 

 

ලක්විජය 
විදුලිබලාගාර
ය- සපයා 
ගැනීම්කමිටු

ව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

රු42,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, 

පරිපාලනයගොඩනැගි
ල්ල, 

ලක්විජයවිදුලිබලාගා
රය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ
ලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවියන්යනොමි
යල්බාගතකර
ගතහැක 

 

NCB Click 

Here 

 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T2019/0277 
 

ලක් විජ්ය බලාගාරයසදහා 304  සුදු 

යකඩ නල හා උ ාංග සැ යීම 

2019ඔක්යතෝම්
බර් මස  

02බදාදා දින 
14.00 පැයට. 

 

ලක්විජය 
විදුලිබලාගාර
ය- සපයා 
ගැනීම්කමිටු

ව 

එම 3,500/-  
එම 

රු50,000.00 එම එම එම NCB Click 

Here 

 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2019/0290 
Purchase of insulation materials and 
claddings for “B” level maintenance 

in Boiler # 1 at Lakvijaya Power 
Plant 

 

2019ඔක්යතෝම්
බර් මස  

16බදාදා දින 
14.00 පැයට. 

 

ලක්විජය 
විදුලිබලාගාර
ය- සපයා 
ගැනීම්කමිටු

ව 

එම 3,000/- 
 එම. 

රු100,000.00 එම එම එම NCB Click 

Here 

 

 

 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T2019/0283 
 

ලක්විජ්යවිදුලිබලාගාරපේගල්අඟුරු

අංගනපේසිටඑනනැවතභාවිතාකර

නජ්ලනලමාර්ගයප්රතිසස්ථා නයකිරී

ම 
 

2019ඔක්යතෝම්
බර් මස  

09බදාදා දින 
14.00 පැයට. 

 

ලක්විජය 
විදුලිබලාගාර
ය- සපයා 
ගැනීම්කමිටු

ව 

එම 12,500/- 
එම 

රු500,000.00 එම එම එම NCB Click 

Here 

 

 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0256 
ලක්විජයවිදුලිබලාගාරයේගල්අඟුරු

යබදාහැරීයම්යබල්ට්වාහක 
ප්ධධ්ියයටඅවශ්යඅයිඩ්ලර්යරෝලර්මි

ලදීගැනීම. 

2019ඔක්යතෝම්
බර් මස  

16බදාදා දින 
14.00 පැයට. 

 

ලක්විජය 
විදුලිබලාගාර
ය- සපයා 
ගැනීම්කමිටු

ව 

එම 4,500/-  
එම 

රු200,000.00 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/ful926jno1klemb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0238.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ful926jno1klemb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0238.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xuekg5wypnq0dz1/ENG-GEN-%28PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0277.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xuekg5wypnq0dz1/ENG-GEN-%28PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0277.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zusjxyh0tlalfdw/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0290.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zusjxyh0tlalfdw/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0290.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5hvw7uofi1qc887/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0283.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5hvw7uofi1qc887/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0283.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i0u6wk2q1906n3w/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0256.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i0u6wk2q1906n3w/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0256.pdf?dl=0
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ජනක 

( තා බල 

සංකීර්මය)   
 

SPS/C3/15-08/ 19-6 
 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානයේ 
සිට   කුලී පදනම මත මගී 

ප්රවාහනය සඳහා ආසන 07 ක වෑන් 
රථ යක් (රියදුරු සහිතව) ලබා 

ගැනීම. 
 
 
 
 

2019-09-26 
10.00 පැයට 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 
තාපබල 
සංකීර්යය 

නියයෝජය සාමානය 
අධිකාකාරී ( තාපබල 
සංකීර්යය)  ලංවිම 
ජනන මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම, 

10600 
යකොයලොන්නාව 
දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

Rs.500/= Rs. 5,000/= නියයෝජය සාමානය 
අධිකාකාරී ( තාපබල 
සංකීර්යය)  ලංවිම 

ජනන මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම, 

10600 යකොයලොන්නාව 
දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

නියයෝජය සාමානය 
අධිකාකාරී ( තාපබල 
සංකීර්යය)  ලංවිම 
ජනන මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම, 

10600 
යකොයලොන්නාව 
දුරකතන අංකය 
011  2423897 

අදාල නැත NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/217 

විදුලි ඉංජියන්රු (පුත්තලම) 
කාර්යාලය පිරිසිදුකිරීම හා නඩත්තු 

යසේවා පවත්වායගන යාම. 

2019 
ඔක්යතෝබර් 02 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැ්ධදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැ්ධදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැ්ධදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/270 

විදුලි ඉංජියන්රු (වාණිජ)  ඒකකය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019 
ඔක්යතෝබර් 02 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/271 

විදුලි ඉංජියන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාකාරී 

(වාණිජ) - II සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019 
ඔක්යතෝබර් 02 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/272 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු (බලශක්ිය 
කළමනාකරය) ඒකකයට අයත් 
විදුලි අධිකාකාරී (තාරාපැවි නඩත්තු) 
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019 
ඔක්යතෝබර් 02 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/274 

විදුලි ඉංජියන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාකාරී 
(වාණිජ) I සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019 
ඔක්යතෝබර් 02 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/0z0b6r9vzknoqws/ENG-GEN-TC-SPSC315-0819-6.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0z0b6r9vzknoqws/ENG-GEN-TC-SPSC315-0819-6.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5n01vxin1pfe535/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-217.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5n01vxin1pfe535/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-217.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7t0v2usu0olyyn2/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-270.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7t0v2usu0olyyn2/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-270.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tpqanynx2tbvqzi/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-271.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tpqanynx2tbvqzi/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-271.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ww7hi8h175mi6f/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-272.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ww7hi8h175mi6f/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-272.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zha4y6176m2wzne/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-274.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zha4y6176m2wzne/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-274.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/13
6 
 

ප්රධාාන ඉංිනපනරු (නඩත්තු - 

පකොළඹ නගරය) අංශ්පේ ලිපබෝධා 

 ාලනය සදහා පකොන්ත්රාත්කරුවන් 

ලියා  දිංචි කරවා ගැනිම 

(වසරක කාලයක් සදහා) 

2019 
ඔක් යතෝම්බර් 

02 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019-10-01දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

1,000.00 
(ආපසුයනොයගව
නපදනමමතඅය
කරනා ලියාපදිංචි 
ගාස්තුවයි,)(මුදලි

න්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/14
4 
 

නිපයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 

(පකොළඹ නගරය) අනියුක්ත තැනිම් 

ඩිප ෝ I, II,III හා IV සදහා 

ප ද්ගලික ආරක්ෂක පසේවාව 

ලබාගැනිම 

(වසර 02 ක් සදහා) 
 

2019 
ඔක් යතෝම්බර් 

02 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

100,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/14
6 
 

නිපයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 

(පකොළඹ නගරය) අනියුක්ත 

ප්රාථමික උ ප ොළ (primary 

substation)"D"හි පිවිසුම් මාර්ගය 

අලුත් වැඩියා කිරිම. 
 

ලංසු අවසන් වීමට ප ර සාකච්ජ්ාව 

සදහා  ැමීණිය යුතු දිනය 

2019සැප්තැම්බර් මස 19 වන දින 

ප .ව10.00ට නිපයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (පකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, සිේ වනමහල, 

ලක්ෂ්මන් පගොඩනැගිල්ල, 340, 

ආර්. ඒ. ද පමල් මාවත, පකොළඹ 

03දී. 
 

2019 
ඔක් යතෝම්බර් 

02 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

24,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/oag6ug68ta7daq2/SIN-DD-CC-2019-136.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bsryflbt032erjm/ENG-DD1-CC-2019-144.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3jc594btfh3y1bq/ENG-DD1-CC-2019-146.pdf?dl=0


 12 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/17
4 
 

Disposal of Unserviceable Items Not 
accepted by Industrial Development 

Board of Ceylon 

2019 
ඔක් යතෝම්බර් 

02 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 01-
5,500.00 

යලොට් අංක 02-
1,000.00 

යලොට් අංක 03-
11,000.00 

යලොට් අංක 04-
500.00 

යලොට් අංක 05-
1,100.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/17
6 
 

ප්රධාාන ඉං්නපන්රු (පකොළඹ 

දකුම)කාර්යාලපේ,  ාරිපභෝගික 

පසේවා මධායස්ථානII සදහා කුලියට 

පහෝ බද්දට පගොඩනැගිල්ලක් ස යා 

ගැනිම. 
 

පිහිටිම-පකොළඹ 05 අවටින්. 

පගොඩනැගිල්පල් බිම් ප්රමාමය- 

වර්ග අඩි 2000 

අවම වශ්පයන් වාහන 04 ක් 

නැවැත්විය හැකි විය යුතුය. 

පිවිසුම් මාර්ගපේ  ළල -අඩි 17 

පහෝ ඊට වැඩි. 

දුරකථන හා ජ්ල  හසුකම් තිසබිය 

යුතු පේ. 

බදු  කාල සිමාව වසර 02 කි. 

 

2019 
ඔක්යතොම්බර් 

02 
යප.ව.10.00 

 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිියකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

- - එම එම - NCB - 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

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

සහිතව). විදුලි ඉංජියන්රු (නඩත්තු)  
ජා -ඇල 

2019-09-25 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- NCB Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/uupfilyb62wytne/ENG-DD1-CC-2019-174.pdf?dl=0
Documents
Documents
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V69/2019/170 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය - ගම්පහ 

2019-09-25 
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-V68/2019/171 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රාය්ධයය 
නඩත්තු ඒකකය II – දිවුලපිටිය 

2019-09-25 
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-V85/2019/140 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය - මීරිගම 

2019-09-25 
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-V116/2019/142 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී කාර්යාලය - බපඋ 

2019-09-25 
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 කෘකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය - දිවුලපිටිය 

2019-09-25 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

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

2019-09-25 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/403 
දඹුල්ල ප්රාය්ධය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයට අයත් නාඋල සහ දඹුල්ල 
පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම මත 
වසරක කාලයකට ්රියරෝද රථ 02ක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2019-10-02 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 
 

500/=    එක් 
්රියරෝද 
රථයක් 
සඳහා 

5,000/=  එක් 
්රියරෝද රථයක් 

සඳහා 

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/behaf8e2vxlxhnm/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V69-2019-170%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/behaf8e2vxlxhnm/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V69-2019-170%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u1as3ulfe63qog9/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V68-2019-171%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u1as3ulfe63qog9/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V68-2019-171%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czcsqsw5smuiqb4/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V85-2019-140%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czcsqsw5smuiqb4/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V85-2019-140%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/06fm6a44q9ehd9b/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V116-2019-142.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/06fm6a44q9ehd9b/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-%20V116-2019-142.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o75uzuulrig9al1/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V61-2019-138%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o75uzuulrig9al1/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V61-2019-138%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vmngo21gmmv6ggm/ENG-DD2-WPN-NCB-N-V103-2019-33%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vmngo21gmmv6ggm/ENG-DD2-WPN-NCB-N-V103-2019-33%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gix8276c0i1wmpq/Sin-DD2-CP-PPC-2019-403.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gix8276c0i1wmpq/Sin-DD2-CP-PPC-2019-403.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/404 
කුණ්ඩසායල්  ප්රාය්ධයය විදුලි 

ඉංජියන්රු  කාර්යාලයට අයත් විදුලි 
අධිකාකාරී (හසලක) නිළ නිවස සඳහා   
කුළී/බදු  පදනම මත පහත සඳහන් 
පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 

කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා 
ගැනීම. 

 

1. යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 
2000ක් වීම. 

2. ජලය , විදුලිය, ස්ථාවර 
දුරකථන 

පහසුකම් ියබිය යුතුය 

3. එක් වාහනයක් 
ආරක්ෂිතව නවතා 

තැබීයම් පහසුකම සහිත 
වීම. 

4. නිවස වටා යේට්ටුවක් 
සහිත ආරක්ෂිත 

තා් පයක් /වැටක් ියබිය 
යුතුය. 

 

2019-10-02 
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.  081-2374283 

 

- - එම එම අදාල නැත. NCB - 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/405 
දඹුල්ල ප්රාය්ධය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයට අයත් පල්යල්යපොල 
පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2019-10-02 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

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

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/406 
මාතයල් ප්රාය්ධය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයට අයත් මාතයල් පා.යසේ.ම. 
බල ප්රය්ධශය තුළ විදුලි බිඳවැටුම් 
යසේවා සැපයීම හා නඩත්තු කටයුතු 
සිදුකිරිම සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක්  
ලබා ගැනීම. 

 

2019-10-02 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/407 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරිම් 

නඩත්තු) - ම.ප. ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
යමෝටර් කාර් රථයක්  ලබා ගැනීම. 

2019-10-02 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/20rsbobsii8lzcw/Sin-DD2-CP-PPC-2019-405.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/20rsbobsii8lzcw/Sin-DD2-CP-PPC-2019-405.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/luz0x96eeh8tzp4/Sin-DD2-CP-PPC-2019-406.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/luz0x96eeh8tzp4/Sin-DD2-CP-PPC-2019-406.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c6bnka41p7huu80/Sin-DD2-CP-PPC-2019-407.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c6bnka41p7huu80/Sin-DD2-CP-PPC-2019-407.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/185 

 
 ාරිපභෝගික පසේවා මධායස්ථානය 

(පසේරුනුවර) ත්රීකුමාමලය  පේ 

රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා 

පගොඩනැගිල්ලක්   වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.09.25 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(ත්රීකුයාමලය) 
026-2222301 

026-2220060 

යහෝ 
සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උ් පුයේලි, 
්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උ් පුයේලි, 
්රිකුයාමලය 

- NCB click here  
 
 
 
 

යබදාහැරීම් 

අංශය 02 
(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/186 

 
විදුලි අධිකාකාරී ( වාණිජ්) කල්මුපණ්  

පේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 

රථයක් පහෝ ඩබල් කැබ් රථයක්    

වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා 

ගැනීම. 

2019.09.25 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(කල්මුයණ්) 
067-2229276 

යහෝ 
සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB click here 

යබදාහැරීම් 

අංශය 02 
(වයාපෘිය හා 
අධිකාසැර 
නඩත්තු) 

PRO&HM/DD2/DPC/2019/29 

 

ප්රධ්ාන ඉංජි යන්රු (උපයපොලතැනීම් 
හා නඩත්තු), වයාපෘිය හා අධිකාසැර 
නඩත්තු-යබ.අ.02  කාර්යාලය 

සඳහා වසරක  කාලයකටරියදුයරකු 
සහිත වෑන් රථයක්කුලියට ගැනීම. 

2019/10/02 
 

14.00 පැය 

DPC 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපෘිය හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

081-
2222286/2204298 

500.00 15,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයාපෘිය 
හා අධිකාසැර නඩත්තු) - 

යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
081-2222286/2204298 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපෘිය හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

081-
2222286/2204298 

 

- NCB click 

here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 03 

(බපද II) 
 
 
 
 
 
 
 

WPSII/T/2019/079 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි 

ඉංජියන්රු 

(යහොරය) සඳහා 

2019.09.25 

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. 500.00 රු. 
5000.00 

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 

NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/zjmgkkcvc9hurff/Eng-DD2-EP-185%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Serunuwara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eegb42vfwjup9d1/Eng-DD2-EP-186%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Com%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uv1kb3e99va4h7b/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC%20CE%28SC%26M%292019-29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uv1kb3e99va4h7b/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC%20CE%28SC%26M%292019-29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e2jzwlkuha592qv/WPSII.T.2019.079.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e2jzwlkuha592qv/WPSII.T.2019.079.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 03 

(බපද II) 

 
 
 
 

WPSII/T/2019/080 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි 

ඉංජියන්රු 

(අවිස්සායේල්ල) සඳහා 

2019.09.25 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද II) 

එම රු. 500.00 රු. 
5000.00 

එම එම අදාල 
යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 03 

(බපද II) 
 
 
 
 
 
 
 

WPSII/T/2019/081 
බුලත්සිංහල පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය පවත්වා යගන යාම 
සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් 

කුලියට යහෝ බ්ධදට ගැනීම වසර 
02ක් සඳහා (බුලත්සිංහල නගර 

ආසන්නයේ ජලය, විදුලිය හා 
දුරකථන සහිතව සම්පූර්ය 

වර්ගඵලය වර්ග අඩි 2000 – 2500 
අතර වාහන කිහිපයක් ගාල් කිරීමට 

ඉඩකඩ ඇිය) 
 

2019.10.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද II) 

එම - - එම එම අදාල 
යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 03 

(බපද II) 
 
 

WPSII/T/2019/082 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 
ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි 

ඉංජියන්රු 
(අවිස්සායේල්ල) සඳහා 

2019.10.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද II) 

එම රු. 500.00 රු. 
5000.00 

එම එම අදාල 
යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/P&D-V19/HV/2019/57 
 

ප්රධ්ාන ඉංජි යන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධ්න)  ඒකකයේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා  කාර් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019-10-02 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/EMB-V54/HV/2019/59 
ප්රාය්ධයය විදුලි ඉංජි යන්රු 

(ඇඹිලිපිටිය) ඒකකයේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා  වෑන් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019-10-02 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

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

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/EMB-V26/HV/2019/60 
ප්රාය්ධයය විදුලි ඉංජි යන්රු 

(ඇඹිලිපිටිය) ඒකකයේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා  වෑන් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019-10-02 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

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

https://www.dropbox.com/s/3w2c2dcjkr2419o/WPSII.T.2019.080.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3w2c2dcjkr2419o/WPSII.T.2019.080.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hwuekrxdfh5gt5s/WPSII.T.2019.081.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hwuekrxdfh5gt5s/WPSII.T.2019.081.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fujagbve9ifqsgd/WPSII.T.2019.082.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fujagbve9ifqsgd/WPSII.T.2019.082.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1zh64o0c6eup0b/SAB_P%26D_-V19_HV_2019_57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1zh64o0c6eup0b/SAB_P%26D_-V19_HV_2019_57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2iuesmmfmg591hh/SAB_EMB_-V54_HV_2019_59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2iuesmmfmg591hh/SAB_EMB_-V54_HV_2019_59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wwntq04pr7d8g8f/SAB_EMB_-V26_HV_2019_60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wwntq04pr7d8g8f/SAB_EMB_-V26_HV_2019_60.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/IT-V02/HV/2019/61 
සබරගමුව පළාත, යතොරතුරු 
තාක්ෂය ඒකකයේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා  වෑන් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019-10-02 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

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

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/RUW-V59/HV/2019/62 
 

යකොටියාකුඹුර පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා  සිංගල් කැබ් රථ 1 ක්  
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2019-10-02 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

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

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

    
SAB/DGM/CE(DM)/C1/Buildin

g/2019/T/06 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු -යබදාහැරිම් 
නඩත්තු(සබරගමුව) ඒකකයට 

අයත් රත්නපුර I වැඩ කණ්ඩා යයම් 
කාර්යාලය පවත්වා යගන යාම හා 

භාණ්ඩ ගබඩා කිරිම සඳහා 
රත්නපුර නගරයට ආසන්න 
ප්රය්ධශ යයන්  වසර 03ක 

කාලයකට, කුලි පදනම මත 
යගොඩනැගිල්ලක්  සහිත ඉඩමක් 

ලබා ගැනිම. 
1..ජලය,විදුලිය,දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

ියබිය  යුතුය. 
2., වර්ග අඩි 1000ක් පමය වූ 

යගොඩනැගිල්ල තුල අවම වශයයන් 
කාමර 03ක් ියබිය යුතු අතර, වාහන 
03ක් එකවර නවතා තැබීය හැකිවන 
පරිදි සහ යකොන්ක්රීට්විදුලි කණු 
50ක් පමය ගබඩා කල හැකි වන 
පරිදි ඉඩ පහසුකම් ියබිය යුතුය. 

 

2019 
ඔක්යතෝබර් 02 
ප.ව. 2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 
(සබර.) 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරිම් 

නඩත්තු(සබරගමුව) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 

දු.ක.   : 045 222 1511 
ෆැක්ස්: 045 222  

1512 

රු.500.00 - ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරිම් 

නඩත්තු(සබරගමුව) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරිම් 

නඩත්තු(සබරගමුව) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 

-- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/ලංවීම 

වාහන/2019/42 

LC-7866 අයශෝක් යල්ලන්ඩ් 
යදොඹකර රථය විකිණීම. 
නිශ්පාදිත වර්ෂය 2006. 

 

2019 
සැ් තැම්බර් 
මස  25 ප.ව. 

02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

1,000.00 25,000.00 නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/p8m27mvarrmcxuf/SAB_IT_-V02_HV_2019_61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p8m27mvarrmcxuf/SAB_IT_-V02_HV_2019_61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/orc1eic8hvy4nnz/SAB_RUW_-V59_HV_2019_62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/orc1eic8hvy4nnz/SAB_RUW_-V59_HV_2019_62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xox4nphcqoonxws/Tender%20Book%20CE%28DM%29%20Building%20for%20Rathnapura%20Gang%20i.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ts8i1htyz9r7ad/4%20Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-CEB%20VC-2019-42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ts8i1htyz9r7ad/4%20Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-CEB%20VC-2019-42.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ගා/ලි3/යක්කලමුල්ල උප 
පා.යසේ.ම./2019/10 

යගොඩනැඟිල්ලක් කුලියට ගැනීම 
 

යක්කලමුල්ල උප පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය සඳහා 

යක්කලමුල්ල නගර සීමාව තුළ 
ප්රධ්ාන පාර ආසන්නයේ ව.අ. 1000 
ක් යහෝ 1500ක් අතර විදුලිය,ජලය 
හා වාහන නැවැත්වීයම් පහසුකම් 
සහිත යගොඩනැඟිල්ලක් කුළියට 

සපයා ගැනීම 
 

2019.09.25 
ප.ව.2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රාය්ධයය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 

 
දු.ක - 09122-34344 

 
 

1000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රාය්ධයය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

 
 
 
 
 
 
 

ප්රාය්ධයය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/49 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධාාන 

ඉංිනපන්රු පදහිවල කාර්යාලය 

සඳහා කුලී  දනම මත  ත්රී පරෝද 

රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2019.10.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 2,500.00 ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/50 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  ප්රධාාන 

ඉංිනපන්රු  කළුතර කාර්යාලය 

සඳහා කුලී  දනම මත ඩබල් කැබ් 

රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

 

2019.10.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/51 

බස්නාහිර  ළාත දකුම-1 ප්රධාාන 

ඉංිනපන්රු පබදාහැරීම නඩත්තු 

කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

 

2019.10.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/52 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  
කළුතර  ප්රපද්ශ්පේ  ානදුර 

 ාරිපභෝගික පසේවා මධායස්ථානය 

සඳහා කුලී  දනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2019.10.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/yqt8cgmk4regkbc/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%20%E0%B6%8B%E0%B6%B4.%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%25B
https://www.dropbox.com/s/yqt8cgmk4regkbc/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%20%E0%B6%8B%E0%B6%B4.%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%25B
https://www.dropbox.com/s/3nli5h227j3xond/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3nli5h227j3xond/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/to4or7i3bv40zen/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/to4or7i3bv40zen/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8au96s5hi38ob8f/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8au96s5hi38ob8f/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ivf8smx6mndatxt/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ivf8smx6mndatxt/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_52.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/53 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  

බලශ්ක්තිස කළමනාකරම ඒකකපේ  

කාර්යාලය සඳහා  කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

 

2019.10.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/54 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධාාන 

ඉංිනපන්රු  තැනීම් ඒකකය සඳහා  

කුලී පදනම මත  කෲ කැබ් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2019.10.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/55 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධාාන 

ඉංිනපන්රු   රත්මලාන ප්රපද්ශ්ය 

සඳහා  කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 
 

2019.10.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/56 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  ප්රධාාන 

ඉංිනපන්රු ( බලශ්ක්තිස 

කළමනාකරම ) සඳහා කුලී  දනම 

මත පමෝටර් කාර් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2019.10.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/75 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි 

මතුගම ප්රාපද්කයකය සඳහා 

ප ෞද්ගලික ආරක්ෂක පසේවා 

සැ යීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉක්මවන්පන් නම් ලංසු භාරගන්නා 

අවසාන දිනයට ප ර PCAIII 

අවශ්යපේ.) 

 

2019.10.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 66,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/76 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි 

කළුතර ප්රාපද්කයකය සඳහා 

ප ෞද්ගලික ආරක්ෂක පසේවා 

සැ යීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉක්මවන්පන් නම් ලංසු භාරගන්නා 

අවසාන දිනයට ප ර PCAIII 

2019.10.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 122,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/2lcx2nam9f79kjf/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2lcx2nam9f79kjf/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/akhhmdujzsa9guc/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/akhhmdujzsa9guc/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hoa9z74jm68fnki/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hoa9z74jm68fnki/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jb2k2fz0hu11qw9/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jb2k2fz0hu11qw9/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zarjmev762or2qx/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zarjmev762or2qx/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5anwfc9mhpwzk2i/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5anwfc9mhpwzk2i/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_76.pdf?dl=0
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අවශ්යපේ.) 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/77 
කළුතර ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 
යබ්රුවල/පානදුර/පුලටන් ප්රාථමික 
උපයපොල,  පාරියභෝගික යසේවා 

මධ්යස්ථාන සහ ප්රාය්ධයය නඩත්තු 
ඒකකය යන ස්ථාන වල පිරිසිදු 

කිරීයම් යසේවාව. 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉක්මවන්යන් නම් ලංසු භාරගන්නා 
අවසාන දිනයට යපර PCAIII 

අවශයයේ.) 
 

2019.10.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 52,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/78 
පිලියන්දල තැනීම් වැඩබිම 

පවත්වායගනයාම සඳහා කුලී/ බදු 
පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2019.10.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 00.00 00.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/79 
මීගහතැන්න විදුලි පාරියභෝගික 

යසේවා මධ්යස්ථානය 
පවත්වායගනයාම සඳහා කුලී/ බදු 
පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් 

ලබාගැනීම. 
 

2019.10.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 00.00 00.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

ආයතනික 
ක්රයමෝපාය 
අංශය  

(ආ.ක්ර. හා නි. 
ක.) 

DGM(CS&RA)/C1/08-002 

 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(ආයතනික ක්රයමෝපාය හා 
නියාමන කටයුතු) ශාඛාව හා 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(ක්රියාකාරී  ක්රයමෝපාය හා කාර්ය 
ක්රම ප්රවර්ධ්න) ශාඛාවට 

සනීපාරක්ෂක යසේවය ලබා ගැනීම. 

2019-10-03 
1430 පැය 

අංශ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(ආයතනික 
ක්රයමෝපාය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(ආයතනික ක්රයමෝපාය 
හා නියාමන කටයුතු) 

ශාඛාව, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

යලෝයහොර් ආර්යා යය 
අරමුදල් 

යගොඩනැගිල්ල, 
2වන මහල, 

සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
011-2433 467 
011-2432 388 

500.00 7,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(ආයතනික ක්රයමෝපාය හා 
නියාමන කටයුතු) ශාඛාව, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යලෝයහොර් ආර්යා යය 
අරමුදල් යගොඩනැගිල්ල, 

2වන මහල, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
011-2433 467 
011-2432 388 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(ආයතනික 
ක්රයමෝපාය හා 

නියාමන කටයුතු) 
ශාඛාව, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

යලෝයහොර් ආර්යා 
යය අරමුදල් 
යගොඩනැගිල්ල, 
2වන මහල, 

සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
011-2433 467 
011-2432 388 

N/A NCB click 
here 

https://www.dropbox.com/s/rsxsa1pcpobuuxc/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_77.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rsxsa1pcpobuuxc/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_77.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g0b0bb701qgkcwz/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_78.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g0b0bb701qgkcwz/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_78.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yz1mggxwm0qi5m7/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yz1mggxwm0qi5m7/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/temm62yab9i0v3v/Eng-CS-CSRA-CS%26RA_Tender_2019_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/temm62yab9i0v3v/Eng-CS-CSRA-CS%26RA_Tender_2019_01.pdf?dl=0
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වත්කම් 
කළමනාකර
ය අංශය 

(පුහුණු 
කිරීම්) 

 

DGM(Tr)/Services/T/2019-5 
 

පවිත්රතා හා සනීපාරක්ෂක යසේවාව 
ලංවිම පුහුණූ  මධ්යස්ථානය, 

කාසල්රි - දික්ඔය. 

2019-10-03 
දින 

පැය. 14:30 
පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
 

ප්රාය්ධය ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(පුහුණු කිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ශ්රී ය්ධවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

 
දු.අ. 011 261 4468 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (පුහුණු 

කිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
ශ්රී ය්ධවානන්ද පාර, 

පිළියන්දල 
 

දු.අ. 011 261 4468 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(පුහුණු කිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ශ්රී ය්ධවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

 
දු.අ. 011 261 4468 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB Click 
Here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපිය විසින් හැකියාවැිය සැපයුම්කරුවන් යවියන්, ජාතයන්තර/ජාියක තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවියන් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අය් ක්ෂිත 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන 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 සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

විය්ධයය තානාපිය කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අය් ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැියය 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 රියයක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධ්ාන ඉංජියන්රු යවියනි. 
 

 

 

 ICB ) අන්තර්ජාියක තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) ය්ධයය තර`ගකාරී ලංසු 
 
 
 

        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     

 

https://www.dropbox.com/s/76x81qpdn2t8r44/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2019-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/76x81qpdn2t8r44/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2019-05.pdf?dl=0

