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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම 
විස්තරය හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන දිනය 
හා යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු ප ොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

ප ොපතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 

පතොරතුරු 

පිට තක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

පතොරතුරු 

පිට ත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2019/0414 

ලක්විජය විදුලිබලාගාරයට 
ආරක්ෂිත සපත්තු සපයා ගැනීම. 

18.03.2020දින 

ප.ව.14.00 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-  
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) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

රු.50,000.00 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/ 
යවතින්යනොමි
යල්බාගතකර
ගතහැක 

 

NCB Click 

Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/3dffv5v962hy5ae/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0414.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3dffv5v962hy5ae/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0414.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/KOT/BIDS/2020/003 
 

RE-TUBING OF GENERATOR 
AIR COOLERS FOR 

KOTMALE POWER STATION 
 

2020.03.18දින 
14:00පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයා ගැනිම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

081- 4950690/691, 
081-7429330 

සැම යගවිමක්ම ඕනැම 
මහජන බැංකු 
ශාඛාවකින් 

යදමටයගොඩ ශාඛායේ 
ලංවිම ජනන 

මූලස්ථානයේ ගිණුම් 
අංක 

071-1001-23320-705 
බැරයවන යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත ඉදිරිපත් 

කල යුතුය. 

1,000/- 50,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, මාවතුර. 

 

2020.03.18 
දින 14:00 පැයට 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

කාර්යාලයේදි 
කියවිම සදහා 
යනොමියල් 
ලබාගත 
හැක. 

 

NCB 
 

Click 
here 

 

ජනන අංශය 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

ජීපී/ඩීජීඑම්/යටක්/10 එෆ්ආර් 
වී/0785කැළණිතිස්සවිදුලිබලාගාර
යේ 05 ගෑස් තලබමය යන්ත්රh  

සඳහා මුට්ටු රහිත එල් හැඩැතියවන් 
වූ තඹ මුදු සහිත තඹ බට 516 ක් 

මිලදී ගැනීම සඳහා 
 

2020.03.18දින 
10.00 පැයට 

නියයෝජයසා
මානයාධිකාරි 
(තාපබලසං
කීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(තාපබල සංකීර්යය) 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම 

පාර, 
10600,යකොයළොන්නාව. 
දු.ක.: 011-2423897 

රු.1,000/= රු350,000/= නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(තාපබල සංකීර්යය), 

ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම පාර, 

10600, යකොයළොන්නාව. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(තාපබල සංකිර්යය) 
2020. 03. 18දින 

10.00පැයට 

අදාලනැත NCB 
 

Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/11
7 
 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  

(පකොළඹ නගරයට) අනියුක්ත ප්ර.ඉ 

(සැලසුම්හා සංවර්දන)ඒකකයසදහා 

නිල ඇදුම් ාැසිා හා සැ යිා. 

2020 
මාර්තු 
18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2020- 03-17 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

5,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB 
 

Click Here 

https://www.dropbox.com/s/sp3dx3orald1nmj/ENG-GEN-MC-MC-KOT-BIDS-2020-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sp3dx3orald1nmj/ENG-GEN-MC-MC-KOT-BIDS-2020-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0bela5m0zrorha/ENG-GEN-TC-GPDGMTECH10Fr%20V0785.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wtdeulyk9nv12qw/ENG-DD1-CC-2019-117.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/02
9 
 

Disposal of Unserviceable Energy 
Meters of Colombo East Area Office 

and Scrap Items at Kolonnawa 
Provincial Stores of Colombo City 

 

2020 
මාර්තු 
18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 1- 
5,000.00 

යලොට් අංක 2- 
3,000.00 

යලොට් අංක 3- 
500.00 

(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB 
 

Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/03

1 
 

Supply & Delivery of 125 pairs of 
Gum boots to Colombo City 

2020 
මාර්තු 
18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

10,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB 
 

Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/03
5 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  

(පකොළඹ නගරයට) අනියුක්ත 

අනියුක්ත ප්ර.ඉ (සැලසුම්හා 

සංවර්දන)ඒකකයසදහාආරක්ෂිත 

 ාවහන් සැ යිා (යුගල 73ක්). 

2020 
මාර්තු 
18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

3,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB 
 

Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020

/55 

 

විදුලි ඉංිනයන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලය සඳහා වායු සමීකරය 

යන්ත්ර සපයා සවි කිරීම. 
Split Type Non Inverter Ceiling 

Mounted  60,000 BTU - 03 Nos 

Split Type Non Inverter Wall 

Mounted     24,000 BTU  - 02 

Nos 

Split Type Non Inverter Wall 

Mounted  9,000 BTU       - 01 

Nos 

Split Type Non Inverter Ceiling 

Mounted 36,000 BTU - 01 Nos 

2020 මාර්තු 18 
ප.ව 02.0 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය 

 NCB Click 
Here 

 

ඉදිකිරීම් 

https://www.dropbox.com/s/nl26wds7rjotgo9/ENG-DD1-CC-2020-029.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bwfjnnqu5vcvght/ENG-DD1-CC-2020-031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2rh2q7wfw1504xz/ENG-DD1-CC-2020-035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ax6ctvkfu42imw/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ax6ctvkfu42imw/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-55.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

KCCPS/ME (GT)/LS/2019/03 
කැළණිතිස්ස සංයුක්ත  ක්රීය 
බලාගාරයහි වායු තලබමන 

යන්ත්රයේ වියමෝ ක වායු මාර්ගයේ 
[EXHAUST DUCT] එයකහි 

අලුත්වැඩියාව 

2020.03.19 
10.00 පැයට 

අමතයන්ීය
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

නිපයෝජ්ය 

සාාානයාධිකාකාරී 

(තා බල සංකීර්ණය)  

ලංවිා 

ජ්නන මූලස්ථානය, 

නව කැළණි  ාලා, 

10600 

පකොපලොන්නාව 

දුරකතන අංකය 

2437426, 2423897 
 

රු. 

20,000/= 

රු. 

1,800,000/= 
නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකාරී 

(ආයතනික කතයුතු)  

ලංවිා 

ජ්නන මූලස්ථානය, නව 

කැළණි  ාලා, 

10600 පකොපලොන්නාව 

දුරකතන අංකය 

2147232, 2327027 

නිපයෝජ්ය 

සාාානයාධිකාකාරී 

(ආයතනික කතයුතු)  

ලංවිා 

ජ්නන මූලස්ථානය, 

නව කැළණි  ාලා, 

10600 

පකොපලොන්නාව 

දුරකතන අංකය 

2147232, 
2327027 

අදාල නැත 

(ලං.වි.ම  
යවබ් පිටුව 

බලන්න) 

NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/02
5 
 

Rectification of Water Proofing 
Defects and Cracks for office 
complex for Chief Engineer 

(Colombo North), CEB at No. 83, 
Mahakumarage Mawatha, Colombo 

14. 
 

ලංසුඅවසන්වීාටප රසාකච්ජ්ාවසද

හා ැමීණියයුතුදිනය- 2020ාාර්තු 

ාස 10 වැනිදා ප ව10.30 

ටප්රධාානඉංිනපන්රු(පකොලබතතුර) 

කාර්යාලය,පනො.83, ාහකුාාරපේ 

ාාවත, පකොළඹ 14තුළදි 

 ැවැත්පේ. 

2020 
මාර්තු 
18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020- 03-17 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

120,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යසේවා 
ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

නිල්ලඹ විදුලි බලස්ථානයේ 

සනීපාරක්ෂක කටයුතු, බලස්ථාන 
යගොඩනැගිල්ල පිරිසිදු කිරීයම් 
කටයුතු සහ උදයාන  නඩත්තු 
කටයුතු පවත්වා යගන යාම. 

එම්සි/නිල්/බිඩ්ස්/2019/007 
 

2020.03.19   
දින  ප.ව. 2.30 

ට 
 

මහවැලි 
සංකිර්යය  
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

ෆැක්ස් : 081-
7429330 
විදුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 

රු.1000/- ක 
මුදලක් 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ලංවිම ජනන 
මුලස්ථාන

රු.11000/- ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් 

විදුලි 

බලස්ථානය, 

ලංකා 

විදුලිබල  

මණ්ඩලය, 

මාවතුර, 

කාර්යාලයේදී 

කියවීම සදහා 

යනොමියල් 

ලබා ගත 

NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/r9y3140fjlsh5bl/ENG-GEN-TC-KCCPS-ME%28GT%29-LS201903.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kcn9rx1zp1sxzkh/ENG-DD1-CC-2020-025.pdf?dl=0
mailto:cekotmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/0ewz5nda1d3dt9p/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2019-007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ewz5nda1d3dt9p/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2019-007.pdf?dl=0
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 යේ 
ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ට බැර වන 
යසේ යගවා 
බැංකු  
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

හැක. 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2020/01 

රන්ටැපේ විදුලි බලස්ථානයටඅයත් 

CECB නිවාස ප පදපසේ තදයාන 

අලංකරණ කටයුතු, සනී ාරක්ෂක 

කටයුතු, පි සිදු කිරීා සහ පසසු 

පසේවාවන් ලබා ගැනීා-2020 
 

2020/03/19 

 
14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

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

 
දුරකථන : 055-

2245758/9 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

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

යුතුය. 
 

රු.30,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 
 

- NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/54 

විදුලි ඉංිනයන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලය හා එයට අයත් 

නාරම්මල, ගිරිඋල්ල, අලේව, 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථාන 
පිරිසිදුකිරීම හා නඩත්තු යසේවා 

පවත්වායගන යාම. 

2020 මාර්තු 18 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 30,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/56 

විදුලි ඉංිනයන්රු (නාරම්මල) සඳහා 
කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 18 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/bzw6ykjehezneon/SIN-GEN-MC-RND-PT-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bzw6ykjehezneon/SIN-GEN-MC-RND-PT-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0nyh4emhpfhuz5k/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0nyh4emhpfhuz5k/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gm6rjbgzy9jqb0y/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gm6rjbgzy9jqb0y/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-56.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/57 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාරියායපොල) කාර්යාලයට අයත්  
විදුලි ඉංිනයන්රු (නඩත්තු) සඳහා 
කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 18 
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/2020
/58 

විදුලි ඉංිනයන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාරී 
(වාණිජ) II  සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 18 
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/2020
/59 

විදුලි අධිකාරී(ආයමඩුව) 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 18 
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/2020
/60 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කුරුයෑගල) කාර්යාලයට අයත් 
විදුලි අධිකාරී(කාර්යාලය) සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2020 මාර්තු 18 
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/2020
/61 

විදුලි අධිකාරී(රිදීගම) පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2020 මාර්තු 18 
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/2020
/62 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත්  විදුලි 
ඉංිනයන්රු - I සඳහා කුලී පදනම 
මත යමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 18 
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/2020
/63 

විදුලි ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකයට 
අයත් විදුලි අධිකාරී (වාණිජ) - II 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 18 
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/g40gtzx4q3ypl9m/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g40gtzx4q3ypl9m/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2nc0qfbokjxp4j/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2nc0qfbokjxp4j/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88guy6bvf0dk0dv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88guy6bvf0dk0dv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/okmm9og59gm9rkb/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/okmm9og59gm9rkb/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c46toaif8f0k42f/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c46toaif8f0k42f/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6726nfsn6sfvsae/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6726nfsn6sfvsae/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wx7q8e0dv5b2j6b/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wx7q8e0dv5b2j6b/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-63.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/64 

කීරියන්කල්ලිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 
මත කෲ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 18 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම   Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/65 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත්  

කුලියාපිටිය නඩත්තු උප ඒකකය 
සඳහා කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 18 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම   Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/66 

රිදීගම පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය  සදහා රිදීගම නගර 

සීමාව තුළින්  
ජලය,විදුලිය,දුරකථන,මාර්ග 
පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 2,500 
යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත 
පර් ස් 40 ක ට යනොඅඩු ඉඩමක් 
කුලී යහෝ බදු පදනම මත ලබා 

ගැනීම 

2020 මාර්තු 18 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020
/67 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කලමයාකරය) ඒකකය සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2020 මාර්තු 18 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/02
7 
 

පකොළඹ බටහිර  ා පභෝගික පසේවා 

ාධායස්ථානය I සදහා කුළියට පහෝ 

බද්දට පගොඩනැගිල්ලක් ස යා 

ගැනිා. (වසර 02 ක කාලයක් 

සදහා) 

පකොළඹ 02 සහ 03  අවටින් 

අවා වශපයන් වාහන 03 ක් 

නැවැත්විය හැකි විය යුතුය. 

පගොඩනැගිල්පල්/ නිවපසේ බිම් 

ප්රාාණය - දළ වශපයන් වර්ග අඩි 

1,500  ාණ 

පිවිසුම් ාාර්ගපේ  ළල අඩි 12 පහෝ 

2020 
මාර්තු 
18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

- - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි     
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය , 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ 

නගරය)කාර්යාලය 
 

- NCB - 

https://www.dropbox.com/s/m2pqlw36c0cidjm/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m2pqlw36c0cidjm/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/crd8lwoh3sbq863/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/crd8lwoh3sbq863/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z2skqrnqozvxzux/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z2skqrnqozvxzux/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h0tt8o4uusof72j/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h0tt8o4uusof72j/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-67.pdf?dl=0
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ඊට  වැඩි 

 හසු පිවිසුා ,විදුලිය, දුරකථන හා 

ජ්ල  හසුකම් තිබිය යුතු පේ. 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/02
8 
 

නිපයෝජ්ය සාානයාධිකාකා  (පකොළඹ 

නගරය) ටඅනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංිනපන්රු (පකොළඹ තතුර) 

ප්රාපද්ය ය කාර්යාලය සදහා  කුළි 

වැන් රථයක් ලබා ගැනිා (වාහන 

අංකiv/iv) 

(වසරක් සදහා) 

2020 
මාර්තු 
18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020- 03-17 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කුළි වැන් 
රථයක් සදහා 
15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/03
0 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා (පකොළඹ 

නගරයට)අනුයුක්ත ප්රධාාන 

ඉංිනපන්රු (පකොළඹ තතුර) 

ප්රාපද්ය ය කාර්යාලය සදහා  කුළි 

කෘ කැබ් රථයක් ලබා ගැනිා 

(වාහනඅංක iii/iv) 

(වසරක් සදහා) 

 

2020 
මාර්තු 
18 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කෘ කැබ් 
රථයක් සදහා 
15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය  02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/034 
 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනපන්රු(අම් ාර) 

පේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා කාර් 

රථයක්   වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීා 

2020-03-11 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(අම්පාර )කාර්යාලය 
063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/bxe5efnsqfvsxmj/ENG-DD1-CC-2020-028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qrb9m871u25jpen/ENG-DD1-CC-2020-030.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k7g1vxhuoql6lgs/Eng-DD2-EP-034%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ACE%20Ampara.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
අංශය  02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/035 

 

විදුලි අධිකාකාරී පදහිඅත්තකණ්ඩිය  

 ා පභෝගික පසේවා ාධායස්ථානය ( 

අමි ාර) පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සඳහා වෑන්  රථයක්  පහෝ ඩබල් 

කැබ් රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා 

කුලියට ලබා ගැනීා. 

2020-03-11 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය  02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/036 

 

විදුලි අධිකාරී කාත්තන්කුඩි 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
(මඩකලපුව) යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා වෑන් රථයක් යහෝ ඩබල් 
කැබ් රථයක්    වසර 02 ක් සඳහා 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-03-11 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු   
(මඩකලපුව) 
කාර්යාලය 

065-2222639 
යහෝ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය  02 

(නැයගනහිර) 

මඩකලපුව  පළාත්  උප ගබඩාව 
සඳහා විදුලි කණු අංගනයක්  යලස 
භාවිතා  කිරීම සඳහා ඉඩමක් වසර  
02 ක කාලයක් සඳහා කුළියට  

ගැනීම. 

2020-03-11 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V172/2020/12 

යතත් බදු කුලී පදනම මත කෘකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  යබදාහැරීම් 
හා නඩත්තු කාර්යාලය - බපඋ 

2020-03-11 
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. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

- NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/2020/22 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(බස්නාහිර පළාත - උතුර) මීගමුව 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ 
මිනුවන්යගොඩ පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා ඉඩමක් මිලදී 
ගැනීම යවනුයවන් මිල ගයන් 

කැඳවීම 
 

2020-03-11 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 50,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/9ho6i7mosg9uosb/Eng-DD2-EP-035Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Dehiyattakandiya%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c71d4pcwxjww5ic/Eng-DD2-EP-036%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Kattankudy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7n1mmcpj4uyywxx/Eng-DD2-EP-037%20Rent%20a%20land%20for%20PSS%20pole%20store%20at%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ntw9ux3mnxtawts/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2020-12%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ntw9ux3mnxtawts/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2020-12%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v6gm9jjavo02q43/Sin%20-DD2-WPN-NCB-2020-22-Minuwangoda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v6gm9jjavo02q43/Sin%20-DD2-WPN-NCB-2020-22-Minuwangoda.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(වයාපෘති හා 
අධිසැර 
නඩත්තු) 

PHM 
DD2/CE(SC&M)/DPC/2020/04 

 
ප්ර ධාාන ඉංිනයන්රු (උපයපොල තැනීම් 
හා නඩත්තු) වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.02 කාර්යාලය 
සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් යකොළඹ 
නුවර මාර්ගයට ආසන්නව 

නිට්ටඹුව, මිරිස්වත්ත ගම්පහ සහ 
මිනුවන්යගොඩ අතර ප්රයද්ශයක යහෝ 
සුදුසු ප්රයද්ශයක  බද්දට ගැනීම. 

2020/03/18   
ප.ව. 2.00 

 

යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222286 

0812222287 
ෆැක්ස්. 0812222286 

 

500/- 
 
 
 

15,000/- 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයාපෘති 
හා අධිසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 කාර්යාලය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක.     0812222286 
0812222287 

ෆැක්ස්. 0812222286 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222286 

0812222287 
ෆැක්ස්. 0812222286 

 

අදාල නැත 
 
 
 
 
 

NCB click 

here 

 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/013 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 

ඒකකය-ම.ප. සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට 4WD 
ඩබල් කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2020-03-18  
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/= 20,000/- 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 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/030 
 

නාවලපිටිය ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයේ මුදල් කවුළුව 
නාවලපිටිය නගරය තුළ  ස්ථාපිත 
කිරිම සඳහා බදු / කුලී පදනම මත 
පහත සඳහන් පහසුකම් සහිත 
යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 නාවලපිටිය නගරය මධායයේ 
පාරියභෝගිකයන්ට පහසුයවන් 

ළඟා විය හැකි 
යගොඩනැඟිල්ලක් විය යුතුය. 

 යගොඩනැඟිල්යල් ප්රමායය 
ව.අ. 400ට යනොඅඩු විය යුතුය. 

 සැහැල්ලු වාහන 02ක් නවතා 
තැබීමට හැකි ස්ථානයක් විම. 

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 
අයනකුත් සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

  

2020-03-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ.   054-2222363 

- - එම එම - NCB - 

https://www.dropbox.com/s/g0xpgqbi17dhz6e/ENG-DD2-PHM-PHM%20DD2-CE%28SC%26M%29-DPC-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g0xpgqbi17dhz6e/ENG-DD2-PHM-PHM%20DD2-CE%28SC%26M%29-DPC-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fp2ijevk1ohhgtq/Sin-DD2-CP-PPC-2020-013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fp2ijevk1ohhgtq/Sin-DD2-CP-PPC-2020-013.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/034 
 

ගලයගදර  ප්රායද්ීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් 

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

වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2020-03-18  
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 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/036 
 

මහනුවර නගර කාර්යාලයට අයත් 
යමයහයුම් උප ඒකකය සඳහා  කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2020-03-18  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබර) 

SAB/RUW-V60/HV/2020/15 
යකොටියාකුඹුර පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා  2WD වෑන් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-03-18 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර දුරකථන 

අංක  045-2225891-
5 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබර) 

SAB/CON-V91/HV/2020/16 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු -තැනීම් 

ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා  

4WD ඩබල් කැබ් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-03-18 

 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

(සබර) 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබර) 

SAB/P&D-V53/HV/2020/17 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු - සැලසුම් 
සංවර්ධාන ඒකකයේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා  2WD වෑන් රථ 1 
ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2020-03-18 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

(සබර) 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

WPSII/T/2020/015 

පන්නිපිටිය පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය පවත්වා යගන යාම 

සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් 

කුලියට යහෝ බද්දට ගැනීම වසර 

02ක් සඳහා (පන්නිපිටිය නගර 

ආසන්නයේ ජලය, විදුලිය හා 

2020.03.18 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

- - නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/pa1wwgghz918404/Sin-DD2-CP-PPC-2020-034.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pa1wwgghz918404/Sin-DD2-CP-PPC-2020-034.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y5zro8cm4d7wpnz/Sin-DD2-CP-PPC-2020-036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y5zro8cm4d7wpnz/Sin-DD2-CP-PPC-2020-036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aklsa0cpkp4djq3/SAB_RUW_-V60_HV_2020_15-2WD%20Van.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aklsa0cpkp4djq3/SAB_RUW_-V60_HV_2020_15-2WD%20Van.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k4bjgfkuc7g8thm/SAB_CON_-V91_HV_2020_16-4WD%20Double%20Cab.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k4bjgfkuc7g8thm/SAB_CON_-V91_HV_2020_16-4WD%20Double%20Cab.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/49vn0pydm7s8cnt/SAB-P%26D-V53-HV-2020-17-2WD%20Van.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/49vn0pydm7s8cnt/SAB-P%26D-V53-HV-2020-17-2WD%20Van.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1dzth1uwm0ilv68/WPSII.T.2020.015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1dzth1uwm0ilv68/WPSII.T.2020.015.pdf?dl=0
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දුරකථන සහිතව සම්පූර්ය 

වර්ගඵලය වර්ග අඩි 2000 – 2500 

අතර වාහන කිහිපයක් ගාල් කිරීමට 

ඉඩකඩ ඇති) 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/016 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (ශ්රී ජයවර්ධානපුර) 

- මාලයබ් පා.යසේ.මධායස්ථානය 

සඳහා 

2020.03.18 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

එම රු. 500.00 රු. 

5000.00 

එම එම අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

WPSII/T/2020/017 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (ශ්රී ජයවර්ධානපුර) 

- වැලිවිට පා.යසේ.මධායස්ථානය 

සඳහා 

 

2020.03.18 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

එම රු. 500.00 රු. 

5000.00 

එම එම අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

WPSII/T/2020/018 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (ශ්රී ජයවර්ධානපුර) 

- තලංගම පා.යසේ.මධායස්ථානය 

සඳහා 

 

2020.03.18 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

එම රු. 500.00 රු. 

5000.00 

එම එම අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

WPSII/T/2020/019 

හංවැල්ල පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය පවත්වා යගන යාම 

සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් 

කුලියට යහෝ බද්දට ගැනීම වසර 

02ක් සඳහා (හංවැල්ල නගර 

ආසන්නයේ ජලය, විදුලිය හා 

දුරකථන සහිතව සම්පූර්ය 

වර්ගඵලය වර්ග අඩි 2000 – 2500 

කට යනොඅඩු විය යුතු අතර බර  

වාහන සහ සැහැල්ලු වාහන නවතා 

තැබිය හැකි හංවැල්ල/ කළුඅේගල 

නගරය තුළ ප්රධාාන මාර්ගයට 

2020.03.18 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

එම  

- 

 

- 

එම එම අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/ngyfvr3tzac24qx/WPSII.T.2020.016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ngyfvr3tzac24qx/WPSII.T.2020.016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9w2rljy2huga5tb/WPSII.T.2020.017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9w2rljy2huga5tb/WPSII.T.2020.017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/voddbznkx133ysa/WPSII.T.2020.018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/voddbznkx133ysa/WPSII.T.2020.018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/krfaepijopaktqx/WPSII.T.2020.019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/krfaepijopaktqx/WPSII.T.2020.019.pdf?dl=0
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ආසන්නව පිහිටා තිබිය යුතුය) 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

WPSII/T/2020/020 
යහෝමාගම පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාරී නිල 
නිවස සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් 

වසර 02 ක කාලයක් සඳහා  
කුලියට යහෝ බද්දට සපයා ගැනීම. 

(වර්ග අඩි 1500 ට යනොවැඩි ජලය, 
විදුලිය හා දුරකථන හා එක් 
වාහනයක් නවතා තැබීමට 
පහසුකම් සහිතව  යහෝමාගම 

නගරයේ සිට 5km ඇතුළත පිහිටා 
තිබිය යුතුය) 

2020.03.18 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

එම  
- 

 
- 

එම එම අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/12 
කණු - යකොන්ක්රීට් යප රැඳි බමන ලද 

මීටර් 6 කි.ග්රෑ. 50 (Poles Concrete 

Pre-Stressed Spun type 6m 50kg) 
සාදා, සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

150 එකු 

2020.03.19 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 15,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(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/2020/15 
කණු -  වැ.යකො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 
100 (Poles - R.C. 8.3m 100kg) 
සාදා, සපයා, යගනවිත් භාරදීම. 

1,000 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉක්මවන්යන් නම් ලංසු භාරගන්නා 
අවසාන දිනයට යපර PCAIII 

අවශයයේ.) 
 

2020.03.19 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 1,500.00 112,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/16 
නියදඬු ගැබ ( Bus Bar Chamber 

LV / 60A )  සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම 

250 එකු 

2020.03.19 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 1,500.00 25,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/y59ad5v6pjm60pk/WPSII.T.2020.020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y59ad5v6pjm60pk/WPSII.T.2020.020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/79w50zzcrlzjbc3/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/79w50zzcrlzjbc3/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xbuzkfdlzrpqenq/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xbuzkfdlzrpqenq/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kkbvamt9ktmc49m/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kkbvamt9ktmc49m/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_16.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/19 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය 1) නිළ 
නිවස සඳහා කුලී/ බදු පදනම මත 
යගොඩනැගිල්ලක් ලබාගැනීම සඳහා 

වූ යටන්ඩරය 
මාස 24 ක් 

 

2020.03.12 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 00.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2020/01 
යබොරලැස්ගමුව පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය යගොඩනැීමම හා 
අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය 

CIDA Grade C-8 යහෝ වැඩි 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉක්ාවන්පන් නම් ලංසු භාරගන්නා 

අවසාන දිනයට ප ර PCAIII 

අවශයපේ.) 

2020.03.12 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 1,000.00 53,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/07 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකාරී 

කාර්යාලය  (සැලසුම් හා සංවර්ධාන 

ඒකකය) සඳහා කුලී  දනා ාත 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය 

 

2020.03.19 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 26,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

විදුලිය 
සැපයීයම් 
ගුයාත්මක
භාවය 

වැඩිදියුණු 
කිරීයම් 
උපකාරක 
වයාපෘතිය 
(SESRIP) 
වයාපෘතිය 

PD(SESRIP)DD1/T/LB/2020/0 

SESRIP  
කළමයාකරය ඒකකයට අදාලව 
වැඩබිම් කාර්යාලයක් පවත්වායගන 
යාම සඳහා යාපනය අවටින් වසරක 
කාලයකට යගොඩනැඟිල්ලක් බද්දට 

ලබා ගැනීම 
 
 

2020 මාර්තු 
මස 19 වැනිදා 
ප.ව.2.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව) 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.218, 
අලුත් මල්කඩුවාව, 

බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2227595                 
ෆැක්ස් 037- 2227595 

500.00 රු.13,000.00 
 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.218, අලුත් 
මල්කඩුවාව, බමුයාවල, 

කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 2227595                 
ෆැක්ස් 037- 2227595 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.218, 
අලුත් මල්කඩුවාව, 

බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2227595                 
ෆැක්ස් 037- 

2227595 
 

අදාල නැත NCB Click 

here 

 

විදුලිය 
සැපයීයම් 
ගුයාත්මක
භාවය 

වැඩිදියුණු 
කිරීයම් 
උපකාරක 

PD(SESRIP)DD1/T/SSe/2020/0

1 

මල්කඩුවාව පිහිටි SESRIP 
වයා ෘති කළාණාකරණ 

කාර්යාලය සඳහා සහ පබ.අ.3 

බණ්ඩාරගා පිහිටි වයා ෘති 

කාර්යාලය සඳහා වසරක කාල 

2020 මාර්තු 
මස 19 වැනිදා 
ප.ව.2.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව) 
යබ.අ.1 

එම 500.00 රු.38,000.00 
 

එම එම අදාල නැත NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/5f72peujuyn9ezb/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5f72peujuyn9ezb/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2020_19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zsdlu5vdv9jpbho/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zsdlu5vdv9jpbho/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hcat1df28ik0mhi/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hcat1df28ik0mhi/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/40ksyinnmstpv76/PD%28SESRIP%29DD1-T-LB-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/40ksyinnmstpv76/PD%28SESRIP%29DD1-T-LB-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oszlfepsmvz2ohf/PD%28SESRIP%29DD1-T-SSe-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oszlfepsmvz2ohf/PD%28SESRIP%29DD1-T-SSe-2020-01.pdf?dl=0
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වයාපෘතිය 
(SESRIP) 
වයාපෘතිය 

සීාාවකට ආරක්ෂක පසේවාව ලබා 

ගැනීා සඳහා වූ පටන්ඩරය 
 
 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් උපයයෝීම කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව 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 සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සිට 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්ීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

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

 

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