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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 

(ලක්ෂපාන  

සංකීර්යය) 

LC/LAX/QTN/2018/167 
 

ලක්ෂපාන විදුලි බලාගාරය සඳහා 
සල්ෆර් යහක්සා-ෆ්යලෝරයිඩ් (SF6) 

වායු සිලින්ඩර සැපයීම සහ 
යගනවිත් භාර දීම 

 
7 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

18 
ප.ව. 02.00 

 
 
 
 

ජනන 
කණිෂ්ඨ  
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

(ලක්ෂපාන  
සංකීර්යය ) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(ලක්ෂපාන  

සංකීර්යය), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන 
 

දුරකථන: 

051-2232255 

051-2232085 

 
Email.: 

dgmlc@ceb.lk 

 

1,000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ඇති 

ලං.වි.ම. 
ජනන 

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

 

යහෝ 

 

නි ්යයෝජය 

සාමානයාධිකා

කාරී 

(ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය) 

කාර්යාලයට 

යගවිය 

හැක. 

 

 

 

 

 

30,000.00 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ලක්ෂපාන  සංකීර්යය), 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන 

. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(ලක්ෂපාන  

සංකීර්යය), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන 
 

ලංවිම යවබ් 

අඩවියයන් 

යනොමියල් 

ලබාගත 

හැක. 

www.ceb.lk 

 

NCB 

 

Click 

Here. 

 

mailto:dgmlc@ceb.lk
http://www.ceb.lk/
https://www.dropbox.com/s/st5s5kdjmj1aaq0/LC-LAX-QTN-2018-167.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/st5s5kdjmj1aaq0/LC-LAX-QTN-2018-167.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(ලක්ෂපාන  

සංකීර්යය) 

LC/LAX/QTN/2018/101 
 

ලක්ෂපාන විදුලි බලාගාරය සඳහා 
වැඩහල උපකරය හා  අයුධ  

සැපයීම 
 
 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

25 
ප.ව. 02.00 

 
 
 

 

ජනන 
කණිෂ්ඨ  
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

(ලක්ෂපාන ) 

එම 

 

2,000.00 
 
එම 

 

 

 

100,000.00 
 

එම 

 

එම 

 

එම 

 

NCB 

 

Click 
Here 

 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/61 
කණු -  වැ.යකො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 

500 (Poles R.C. 8.3m 500kg) සාදා, 
සපයා යගනවිත් භාරදීම 

300   එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉක්මවන්යන් නම් ලංසු භාරගන්නා 
අවසාන දිනයට යපර PCAIII 

අවශයයේ.) 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 71,000.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/62 
කණු - යකොන්ක්රීට් ප යප රැඳි මීටර් 11 

කි.ග්රෑ. 500 (Poles Concrete Pre 

Stressed 11m 500kg) සාදා, සපයා 
යගනවිත් භාරදීම 

150 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 

ඉක්මවන්යන් නම් ලංසු භාරගන්නා 
අවසාන දිනයට යපර PCAIII 

අවශයයේ.) 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 

 

1,500.00 52,000.00 එම 

 

එම 

 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2017/0165 
 

යතල්  යපරහන් ඒකකය සඳහා 
ගරාජයක් ඉදිකිරීම 

 
යපර ලංසු හමුව : 2018-10-10 දින  

10.00 පැයට 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

17 
ප.ව. 02.00 

 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

TP : 032 226 8977 

Fax: 032 226 8966 

3,500.00 
– 
 

අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්
හ යමම මුදල 
සාමානයා 
ධිකාකාරී ලංවිම 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
071100123

320705 
යවත බැර 
කර රිසිට් ප 

85,000 .00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
සංකීර්යය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/b8506gulugvit2x/LC-LAX-QTN-2018-101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b8506gulugvit2x/LC-LAX-QTN-2018-101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/56pf0q1qo7lnnhz/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/56pf0q1qo7lnnhz/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r2ac6ad5vt4lqmx/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r2ac6ad5vt4lqmx/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_62.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/55vwc7j9agiv8jh/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-165.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/55vwc7j9agiv8jh/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-165.pdf?dl=0


 3 

පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2017/0270 
 

ප්රධාන යගොඩනැගිල්යල් ජල 
ප්රවාහන ප්ධධතිය පිරිසිදු කිරීම 

 
යපර ලංසු හමුව : 2018-10-10 දින  

10.00 පැයට 
 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

17 
ප.ව. 02.00 

 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 

 

1,000.00 
 
එම 

 

42,000 .00 එම 

 

එම 

 

එම 

 

NCB Click 
Here 

 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2017/0285 
 

සීමා පවුර ඉදිකිරීම අදියර 2 
 

යපර ලංසු හමුව : 2018-10-10 දින  
10.00 පැයට 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

17 
ප.ව. 02.00 

 
 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 

එම 

 

10,000.00 
(රුපියල් 
යදදාහයි) – 

 
එම 

 

675,000.00 එම 

 

එම 

 

එම 

 

NCB Click 
Here 

 

යසේවා 
ජනන අංශය 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SC/2018/06 

සමනළ සංකීර්ය කාර්යාලයේ 

විධායක නිලධාරීන් සඳහා මාසික 

කුලී පදනම මත නිවසක් 

ලබාගැනීම. 

(රත්නපුර නවනගරයේ සිට 7km 

දුරක් තුළ) 

 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

18 
ප.ව. 02.00 

 
 
 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 
නගරය, රත්නපුර. 
දු. ක. : 045-2225002 
ෆැක්ස් : 045-2225005 

E mail: 
dgmsc.gen@ceb.lk 

 

ලංසු 
යපොත 

යනොමිළයේ 
ලබාගත 
හැක. 

5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (සමනළ 
සංකීර්යය) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 158/5, 
නව නගරය, රත්නපුර 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 158/5, 
නව නගරය, රත්නපුර 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
18/52 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු(බලශක්ති 
කළමනාකරය) යටයත් 

පාරියභෝගික අධයාපන සහකාර ය  
රාජකාරී කටයුතු සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

11 
ප.ව. 03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 
මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත, 
අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධපුර. 
දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධපුර. 

අදාළ නැත NCB click here 

https://www.dropbox.com/s/gyg9fin4ltfj2bx/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-270.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gyg9fin4ltfj2bx/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-270.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/glohnsj55yl3hcv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-%202018-285.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/glohnsj55yl3hcv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-%202018-285.pdf?dl=0
mailto:dgmsc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/fyg3m81v3a7u9qs/Eng-GEN-SC-SC-2018-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fyg3m81v3a7u9qs/Eng-GEN-SC-SC-2018-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/flitcyphi4f3njy/Sin-DD1-NCP--HV-2018-52.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/229 
 

කෑගල්ල ප්රාය්ධය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
බල ප්රය්ධශයට අයත් කෑගල්ල විදුලි 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානයේ 
කණු අංගනය සඳහා කෑගල්ල 

නගරය අවටින් කුළී/බඳු පදනම මත 
පහත සඳහන් පහසුකම් සහිතව 

වසර 02ක කාලයකට ඉඩමක් ලබා 
ගැනිම. 

1. භූමි ප්රමායය අවම 
වශයයන් පර්චස් 30ක 
පමය විය යුතුය. 

2. ඉඩම තුළට යරේන් රථයක් 
ගතහැකි විය යුතුය. 

3. ආරක්ෂිත වැටක් සහ 
පිවිසුම් යදොරටුවක් තිබිය 

යුතුය. 
4. තැනිතලා ඉඩම් 
යකොටසක් විය යුතුය. 

 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

17 
ප.ව. 02.00 

 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සඳහන් කර එවන්න. 
දු.අ. 035-2222466 

 

- - 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 - 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/230 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු (බල ශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකය සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට 4WD ඩබල් කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

17 
ප.ව. 02.00 

 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

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

1,000.00 20,000.00 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 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/DM-V172/T/2018/02 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. යබදාහැරීම් 

නඩත්තු ඒකකය - බපඋ 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

10 
ප.ව. 02.00 

 
 

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 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/DM-V142/T/2018/33 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෲ 
කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු(යබදාහැරීම් හා නඩත්තු) 
කාර්යාලය- ආඬිඅම්බලම වැඩබිම 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

10 
ප.ව. 02.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 

 

500.00 20,000.00 එම 

 

එම 

 

 
- 

NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/sv4tr3zuaf0lmky/Sin-DD2-CP-%20PPC-2018-230.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sv4tr3zuaf0lmky/Sin-DD2-CP-%20PPC-2018-230.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jbweb9chtbthojj/Eng-DD2-WPN-T-2018-02%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jbweb9chtbthojj/Eng-DD2-WPN-T-2018-02%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hgf9nj1hwc4p352/Eng-DD2-WPN-T-2018-33%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hgf9nj1hwc4p352/Eng-DD2-WPN-T-2018-33%20Crew%20Cab.pdf?dl=0


 5 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/Con-V174/T/2018/48 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෲ 
කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු(තැනීම්) කාර්යාලය- 

වරායගොඩ වැඩබිම 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

10 
ප.ව. 02.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 

 

500.00 20,000.00 එම 

 

එම 

 

 
- 

NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/G-V150/T/2018/83 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෲ 
කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය - 
ගයන්මුල්ල 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

10 
ප.ව. 02.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 

 

500.00 20,000.00 එම 

 

එම 

 

 
- 

NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V89/2018/63 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම(රියදුරු සමග) 
විදුලි ඉංිනයන්රු - සංවර්ධන 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

10 
ප.ව. 02.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 

 

500.00 20,000.00 එම 

 

එම 

 

 
- 

NCB Click Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(COM)/BUILDING/201
8/02 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(සබරගමුව) ය  නිල නිවස සඳහා 
වසර 02ක කාලයකට නිවසක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

17 
ප.ව. 02.00 

 
 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී(සබර
ගමුව) කාර්යාලය 

ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු(වාණිජ) 

ඒකකය 
නව නගරය 
රත්නපුර 

 

045- 222 5891-5 

 

 250.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී(සබරගමු

ව) කාර්යාලය 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු(වාණිජ) 

ඒකකය 
නව නගරය 
රත්නපුර 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී(සබර
ගමුව) කාර්යාලය 

ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු(වාණිජ) 

ඒකකය 
නව නගරය 
රත්නපුර 

 
 

-- NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/EE(EH)/CL 2018-2019/ (AREA 
OFFICE) 

ඇහැලියයගොඩ ප්රාය්ධය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලයට එක් වසරක 

(01) කාලයකට පවිත්රතා යසේවාවක් 
ලබා ගැනීම. 

 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

17 
ප.ව. 02.00 

 
 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 
තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

 250.00 5,000.00 විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.03, තලාවිටිය, 
ඇහැලියයගොඩ. 

 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 
තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

- NCB Click 

Here 
 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

WPSII/T/2018/058 

Chartered Electrical Engineers are 

invited for Registration to issue the 

Completion & Inspection Certificates 

for Internal Wiring & Installations of 

building within the Western Province 

South II for year 2019 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

31 
යප.ව.10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට් පයට් ප. 

 

500.00 - නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට් පයට් ප. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට් පයට් ප. 

 

- NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/5n6efvixats68dx/Eng-DD2-WPN-T-2018-48Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5n6efvixats68dx/Eng-DD2-WPN-T-2018-48Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y4yxaindsbs18wy/Eng-DD2-WPN-T-2018-83%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kzbw5gviw503fqt/Eng-DD2-NCB-2018-63Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8orjtz41ef49w1c/2018_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8orjtz41ef49w1c/2018_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/23zlzulw7wik1y6/SABEE%28EH%29CL%202018-2019%20%28AREA%20OFFICE%29%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/23zlzulw7wik1y6/SABEE%28EH%29CL%202018-2019%20%28AREA%20OFFICE%29%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3mie88d69z6qngq/WPSII.T.2018.058.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3mie88d69z6qngq/WPSII.T.2018.058.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-87/BD-12/2K18/04 

 
ප්රාය්ධය ය විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) 
ඒකකයට අයත් කන්දකැටිය 

පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය  
සඳහා කුලි පදනම මත වසර යදකක 
කාලයකට කෘ කැබ්  රථයක් 

ලබාගැනීම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 17  
ප.ව. 03.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(වානිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-90/MON-09/2K18/05 

 
ප්රාය්ධය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

(යමොයරාගල) ඒකකයට අයත් 
දඹගල්ල පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානය  සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක කාලයකට යලොරි  

රථයක් ලබාගැනීම 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 17  
ප.ව. 03.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 

 

500.00 - එම 

 

එම 

 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

 

දප/ප්රඉ/අකු/ලි3/පවිත්රතා/2018/07 
 

අකුරැස්ස ප්රාය්ධය ය ප්රධාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය සහ වැලිගම, 
අකුරැස්ස, යදනියාය පා.යසේ.ම. හා 

යමොරවක, පස්යගොඩ උප 
පා.යසේ.මධයස්ථානයන් සඳහා 
පවිත්රතා කටයුතු යසේවා සපයා 

ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 11 
ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
ප්රාය්ධය ය ප්රධාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක.08, යාකබැ්ධද 
පාර, 

අකුරැස්ස. 
 

දු.ක.    041 - 
2250344 

ෆැක්ස් 041 – 
2250285 

 

500.00 5,000.00 ප්රධාන  ඉංිනයන්රු, 
ප්රාය්ධය ය ප්රධාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක.08, යාකබැ්ධද පාර, 

අකුරැස්ස. 
 
 

ප්රධාන  ඉංිනයන්රු, 
ප්රාය්ධය ය ප්රධාන විදුලි 

ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක.08, 
යාකබැ්ධද පාර, 
අකුරැස්ස. 

 
 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB Click 
Here 

 

වයාපෘති 
(විදුලිය 
සැපයීයම් 
විශ්වසනීයත්

වය 
වැඩිදියුණු 
කිරීයම් 
උපකාරක 

PD(SESRIP) 

DD1/T/LB/2018/17 

වයාපෘති ඉංිනයන්රු - පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති (SESRIP) ය  රාජකාරි 

කටයුතු සඳහා වසරක 

කාලසීමාවකට ඩබල් කැබ් රථයක්/ 

2018 
ඔක්යතෝම්බර් 

18 
ප.ව. 02.00 

 
 
 

යබදාහැරිම් 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව - 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 
ඒකකය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මල්කඩුවාව එස්යට් පට් ප, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 
පාර, බමුයාවල, 

500.00 10,000.00 SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මල්කඩුවාව එස්යට් පට් ප, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 

පාර, 
බමුයාවල, කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 2224550                  

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 
ඒකකය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මල්කඩුවාව එස්යට් පට් ප, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 
පාර, බමුයාවල, 

අදාල නැත NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/jgtrn01u1o86phy/deo-2k18-4-2018.09.27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jgtrn01u1o86phy/deo-2k18-4-2018.09.27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4n2l0l9q35dn68d/deo-2k18-5-2018.09.27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4n2l0l9q35dn68d/deo-2k18-5-2018.09.27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ln0c24cz2yzuspk/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2018-07.
https://www.dropbox.com/s/ln0c24cz2yzuspk/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2018-07.
https://www.dropbox.com/s/gg0g8fb520jg1kp/PD%28SESRIP%29DD1-T-SV-2018-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gg0g8fb520jg1kp/PD%28SESRIP%29DD1-T-SV-2018-17.pdf?dl=0
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වයාපෘතිය 
(SESRIP)) 

යමෝටර් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා 

වූ යටන්ඩරය 

 

 කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 2224550                  
ෆැක්ස් 037- 2224550 

ෆැක්ස් 037- 2224550 කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 2224550                  

ෆැක්ස් 037- 

2224550 

 

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

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්ය  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 සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන 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 සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

විය්ධය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්ය  නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්ය  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 සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) ය්ධය ය තර`ගකාරී ලංසු 
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