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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/2018/0264 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරය සඳහා 

 රිවර්තනය කරන ලද කන්පේනර් 

ස යා  භාරදීම 

2018   
ඔක්යතෝම්බර්  

25 
 ප.ව. 02.00  

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය , ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

යනොමියල් 
http://www
.ceb.lk/ten

ders/ 
යවතින් 

යනොමියල් 
බාගත 
කරගත 
හැක 

රුපියල් 
40,000/= 

(රුපියල් හතළිස් 
දාහයි) 

 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය  , ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 

විදුලි 
බලාගාරය) 

LV/T/2018/0173 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරය සඳහා ද්රව 
කාබන්ඩයයොක්සයිඩ් සැපයීම 

2018   
ඔක්යතෝම්බර්  

17  
ප.ව. 02.00 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුව
න් යමම 

මුදල 
සාමානයාධි
කාරී ලංවිම 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
071100123

320705 
යවත බැර 
කර රිසිට් 

පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 

දන්වමු 

40,000.00 
(රුපියල් හතළිස් 

දාහයි) 
 

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/6hi3m7jl7j5cwuo/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-264.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6hi3m7jl7j5cwuo/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-264.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2m03ee3m4bq6a1b/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0173.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2m03ee3m4bq6a1b/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0173.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/10
5 
 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(පකොළඹ නගර) අනියුක්ත ඇමතුම් 

මධ්යස්ථානය සදහා රරක්කක 

කැමරා  ද්ධ්තියක් (CCTV) ස යා 

සව්කිරිම 

2018 
ඔක්යතෝමිබර්  

31  
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(යකොළ
ඹ නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල, 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03 මගින් 
2018-10-30 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

3,000.00 
(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 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/030 
 

Supply & Delivery of 
 

i) Under Ground Fiber  Optic Cables 
-10,000 Mtrs. 

 
ii) LIU (Line Interface Unit) – 25 Nos. 

 

2018 
ඔක්යතෝමිබර්  

31  
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

40,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB click here 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/086 
 

Supply & Delivery of 
 
 

Steel Box  for Housing Direct 
Connected 3 Phase Meters  -1,000 

Nos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
ඔක්යතෝමිබර්  

31  
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

75,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB click here 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/109 
 

Supply & Delivery of 
 

LED Lamp Equivalent to 1000W  
Halogen Lamp -160 Nos. 

 
 
 
 
 
 
 

2018 
ඔක්යතෝමිබර්  

31  
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

14,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB click here 
 

https://www.dropbox.com/s/k41f5vn6foiqsim/ENG-DD1-CC-2018-105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k8mwdwsq8qnfa5c/ENG-DD1-CC-2018-030.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y8587qugk49gk1d/ENG-DD1-CC-2018-086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e1t1mz7lec3pswg/ENG-DD1-CC-2018-109.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/110 
 
 

i) End Termination Kit H.S. Outdoor 
33kV/ 185Sqmm/ 3C/PILC/SWA UG 

Cable (Without Socket) -15 Nos. 
 

ii) Jointing Kit St. Thro H.S Out door 
33kV/ 185Sqmm/ 3C/PILC/SWA 

Cable (Without Socket) – 10 Nos. 
 

2018 
ඔක්යතෝමිබර්  

31  
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

16,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB click here 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/111 
 

i)   Fittings Fluorescent 4ft.40W – 
200 Nos. 

ii)  Ceiling Fan 56’’- 40 Nos. 
iii) Sunk Plug & Switch 5A – 1,500 

Nos. 
iv) Halogen Lamps 1000W – 1,200 

Nos. 
v)  Lamp Candle 40W (B27) – 350 

Nos. 
 

2018 
ඔක්යතෝමිබර්  

31  
යප.ව. 10.00 

 

 ළාත් 

මිලදී 

ගැනුම් 

කමිටුව 

එම 1,000.00 

(මුදලින්) 

23,000.00 

(මුදලින් පහෝ 

බැංකු 

අණකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB click here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/QD/2018/025 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම 
පළාත සදහා මිලිමිටර් 12 මැනිලා  
කඹ (මැනිලා යරෝේ) මීටර් 3000 

සපයා භාරදිම. 
 

2018   
ඔක්යතෝම්බර්  

25 
 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 

200.00 5,000.00 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 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/QD/2018/026 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම 
පළාත සදහා මිලිමිටර් 16 මැනිලා  
කඹ (මැනිලා යරෝේ) මීටර් 2000 

සපයා භාරදිම. 
 
 

2018   
ඔක්යතෝම්බර්  

25 
 ප.ව. 02.00  

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 200.00 5,500.00 එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

ඉදිකිරීම් 

ජනන අංශය 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2017/26 

කපුගල ගම්මානය 
DA-02 යන්වාසිකාගාරය 

අලුත්වැඩියා කිරීම සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
 

2018   
ඔක්යතෝම්බර්  

25 
 ප.ව. 02.00  

පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 

දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය 

නිපයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්ණ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

පනො.158/5, නව 

නගරය, රත්නපුර. 

045-2225002 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

50,000.00 ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ, 

 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ, 

 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/v2infaxs5svblyo/ENG-DD1-CC-2018-110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7pk9ygg7jdttxes/ENG-DD1-CC-2018-111.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n5q5labbc9489dt/Eng-DD2-CP-QD-2018-025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n5q5labbc9489dt/Eng-DD2-CP-QD-2018-025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mlkh6qzrenku1w3/Eng-DD2-CP-QD-2018-026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mlkh6qzrenku1w3/Eng-DD2-CP-QD-2018-026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9viet0c64jn778r/Eng-GEN-SC-SWPS-2017-26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9viet0c64jn778r/Eng-GEN-SC-SWPS-2017-26.pdf?dl=0
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 ෆැක්ස් 

045-2225005 

සහ 

ප්රධ්ාන ඉංජිපන්රු 

කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

කපුගල, බලංපගොඩ, 
Tel: 045-2222554 
Fax:045-2222501 

 

ශාඛායේ  
ජනන 

අංශයේ 

රැස්කිරීම්   
ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය) 
 

ජනන අංශය 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2018/06 

කපුගල ගම්මානය 
DD-01 සහ DD-02 

යන්වාසිකාගාරය අලුත්වැඩියා 
කිරීම සමනළවැව විදුලි බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

2018   
ඔක්යතෝම්බර්  

25 
 ප.ව. 02.00  

පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 

දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය 

එම 500.00 

 
එම 

70,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 

සම්යප්රේෂය 
අංශය 

(සම්.යම.හා.
න-නු.ක) 

TR/O&M/NCB/2018/065/D 
 
 

රන්ටැයේ - බදුල්ල 132KV 
සම්ප්රේෂණ ම ර්ගයේප්ක ළුණු අ ක   
44 හි නව බැම්රක් ඉදි කිරීර. 

(2018/09/06 දින ඵල වූ දැන්වීයමහි 
ලංසු කැදවීම බාර ගන්නා අවසාන 

දිනය දීර්ඝ කිරීමකි) 
 
 

2018 
ඔක්යතෝමිබර්  

26  
යප.ව. 10.00 

 

සම්. 
ප්රසම්පාදන 
යටන්ඩර් 
මණ්ඩලය 

ප්ර.ඉ(සම්.යම.හා.න-
නු.ක) කාර්යාලය 

 ලං.වි.ම, 
පල්යලකැයල් ග්රිඩ් 

උපයපොල. බලයගොල්ල 
, යකන්ගල්ල.    

 දු.අ. 081 2050960 / 
081 2215669 

250.00 20,000.00 ප්ර.ඉ(සම්.යම.හා.න-නු.ක) 
, ලං.වි.ම, පල්යලකැයල් 

ග්රිඩ් උපයපොල. 
බලයගොල්ල , 
යකන්ගල්ල. 

ප්ර.ඉ(සම්.යම.හා.න-
නු.ක) , ලං.වි.ම, 

පල්යලකැයල් ග්රිඩ් 
උපයපොල. 

බලයගොල්ල , 
යකන්ගල්ල. 

N/A NCB Click 
Here 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

 
 

PRO & 
HM/DD2/DPC/CE(LC&M)/ 

2018/31 
බැලුම්මහර වහරු අංගනය  සිට 

යදකටන  ද.යවෝ. 33 කුළුණු රැහැන් 
මාර්ගය  ඉදිකිරීම සඳහා 

යකොන්ත්රාත්තුව 

2018 
ඔක්යතෝමිබර්  

31  
ප.ව. 02.00 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.

හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

 
 

2,000.00 170,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

081-2222286 
081-2204298 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/nj2amu7o6y5t5d4/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nj2amu7o6y5t5d4/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/trophjjvur3brch/Eng-TRA-OnM%20TR%20O%26M%20NCB%202018%20065%20D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/trophjjvur3brch/Eng-TRA-OnM%20TR%20O%26M%20NCB%202018%20065%20D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wm42f3pfle6nt07/BID%20NO_PRO%20%26%20HM_DD2_DP_CE%20%28LC%26M%292018_31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wm42f3pfle6nt07/BID%20NO_PRO%20%26%20HM_DD2_DP_CE%20%28LC%26M%292018_31.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/180 
ලංවිම මාතයල් පළාත් ගබඩා 
භූමියේ පිවිසුම් මාර්ගයේ සිට 

ඇතුළත භූමිය මීටර් 50.0 දක්වා 

A.B.C. අතුරා තාරදමා  සකස් කිරීම 
සහ කාණු පද්ධ්තිය යකොන්ක්රිට් 

අතුරා සකස් කිරිම. 
 

සුදුසුකම් 

ICTAD යරේණියේ M8/C9 යහෝ ඉන් 
ඉහළ යරේණියේ විය යුතුය. 

Pre-Bid Meeting 

2018-10-22 වන දින යප.ව.10.00ට 
ලංවිම පළාත් ගබඩාව, 

යකොයහොඹිලියවළ, මාතයල් 
ස්ථානයේදී පැවැත්යේ. 

 

2018   
ඔක්යතෝම්බර්  

25 
 ප.ව. 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-4949193 

1,000.00 32,000.00 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 

 

යසේවා 
ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

එම්සි/යකොත්/බිඩ්ස්/ 
2018/014 

 
යකොත්මයල් වහරු අංගනයේ 

පාලන මැදිරි යගොඩනැගිල්ල අවට 

ප්රයද්ශය, 220 KV වහරු අංගන 

යකොටස, 132 KV වහරු අංගන 

යකොටස, ඉහල යකොත්මයල් වහරු 

අංගන යකොටස, කැළඹුම් ළිඳ 
ප්රයද්ශය හා පිවිසුම් මාර්ග එලි 

යපයහලි කර නඩත්තු කිරිම, 
උදයාන කටයුතු කිරිම සහ 
වඩු/යම්සන් කාර්මික ආදී වූ 

යසේවාවන් සැපයීම 
 

2018   
ඔක්යතෝම්බර්  

25 
 ප.ව. 02.30 

මහවැලි 
සංකිර්යය  
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

ෆැක්ස් : 081-7429330 
විදුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 

 

1,000.00 
 

 ක මුදලක් 
ඕනැම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 

මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශඛායේ 

ලංවිම ජනන 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-

1001-
23320-705 
ට බැර වන 
යසේ යගවා 

බැංකු  
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

 

35,000.00 ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 

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 

හැක. 

NCB 

 

Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/kajnqdd9wcn83lf/Eng-DD2-CP-PPC-2018-180.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kajnqdd9wcn83lf/Eng-DD2-CP-PPC-2018-180.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3jratbojixts58w/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2018-014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3jratbojixts58w/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2018-014.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/UKPS/2018/22 
 

ඉහල පකොත්මපේ විදුලි බලාගාරය 

සඳහා පබයාරිස් ඔයිේ වල ඇති 

ජලය හා අ ද්රවය ඉවත් කිරීපම් 

 ද්ධ්තියක් සැ යීම 
 

2018   
ඔක්යතෝම්බර්  

25 
 ප.ව. 02.30 

මහවැලි 
සංකීර්යප්රස

ම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු,ඉහළ 
යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 

 
දුරකථන 

0512233211 

0777253096 

0777253098 
ෆැක්ස් : 

0512233168 

 

1,000.00 
සියලුම 
යගවීම් 
ජනක 

අංශයේ 
රැස්කිරීයම් 

ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 
071-1001-
23320-705 
ගිණුමට බැර 

කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන් 

2018/10/23
දින දක්වා 
9:00 පැය 
සිට 15:00 
පැය දක්වා 

සතියේ වැඩ 
කරන දින 
වලදී ලබා 
ගත හැක. 

50,000.00 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල් 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් 
විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
නියම්ගම්යදොර, 

යකොත්මයල් 
2018/10/25 දින පැය 

14.30hrs. 

අදාළ නැත. NCB 

 

Click 

here 

 

ජනන අංශය 

(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/KGPS/2018/07 

කුකුයළේ ගඟ විදුලි බලාගාරයේ 
කරේව ලං.වි.ම. නිවාස සංකීර්යය 

පිරිසිදු කිරීයම් යකොන්ත්රාත්තුව 
2018/2019 

 

2018   
ඔක්යතෝම්බර්  

25 
 ප.ව. 02.00 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 

දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය 

ප්රධ්ාන ඉංජිපන්රු 

කුකුපළේ ගඟ විදුලි 

බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය 

කලුවලතැන්න 

පකලින්කන්ද 

අගලවත්ත 
 

දු.ක.   : 034 2243743 

ෆැක්ස් : 034 2243743 

වි. තැ.: 
cekgpssc.gen@ceb.l

k 
 
 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ  
ජනන 

අංශයේ 
රැස්කිරීම්   

ගිණුම් අංක 

071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 

7,500.00 ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
කුකුයළේ ගඟ විදුලි 

බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

කලුවලතැන්න 
යකලින්කන්ද 

අගලවත්ත 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
කුකුයළේ ගඟ විදුලි 

බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
කලුවලතැන්න 
යකලින්කන්ද 

අගලවත්ත 
 

අදාළ නැත NCB 

 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/m7d4l96ma23n8jr/ENG-GEN-MC-UKPS-2018-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m7d4l96ma23n8jr/ENG-GEN-MC-UKPS-2018-22.pdf?dl=0
mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/d7vsfvpz6ywj428/Sin-GEN-SC-KGPS-2018-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d7vsfvpz6ywj428/Sin-GEN-SC-KGPS-2018-07.pdf?dl=0
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ලබාගත් 
රිසිට් පතක් 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය) 

ජනන අංශය 

(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/UPS/2018/09 

උඩවලව විදුලි බලාගාරයයහි 
පාවිච්චි කරන ලද අයිතම විකිණීම 

සඳහා යටන්ඩරය 

2018   
ඔක්යතෝම්බර්  

18 
 ප.ව. 02.00 

 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

උඩවලව 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 

දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

උඩවලව විදුලි 
බලාගාරය, 
උඩවලව. 

දූ. ක. 047-3629243 

500.00 
 

(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ  
ජනන 

අංශයේ 

රැස්කිරීම්   
ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය) 
 

2,000.00 විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
උඩවලව විදුලි බලාගාරය, 

උඩවලව. 
 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

උඩවලව විදුලි 
බලාගාරය, 
උඩවලව. 

 

අදාළ නැත NCB 

 

Click 
Here 

 
 

ජනන අංශය 

( තාපබල 
සංකීර්යය) 

SPS/C3/15-8/ 18-01 
 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානයේ 
සිට   කුලී පදනම මත මගී 

ප්රවාහනය සඳහා ආසන 07 ක වෑන් 
රථ යක් ලබා ගැනීම. 

 
 
 
 

2018   
ඔක්යතෝම්බර්  

18 
යප.ව. 10.00 

 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 
තාපබල 

සංකීර්යය 

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

10600 
යකොයලොන්නාව 
දුරකතන අංකය 

2437426, 2423897 
 

500.00 

 
5,000.00 නිපයෝජය සාමානය 

අධිකාකාරී ( තා බල 

සංකීර්ණය)  ලංවිම 

ජනන මූලස්ථානය, නව 

කැළණි  ාලම, 

10600 පකොපලොන්නාව 

දුරකතන අංකය 
2437426, 2423897 

 

නිපයෝජය සාමානය 

අධිකාකාරී ( තා බල 

සංකීර්ණය)  ලංවිම 

ජනන මූලස්ථානය, 

නව කැළණි  ාලම, 

10600 

පකොපලොන්නාව 

දුරකතන අංකය 
2437426, 2423897 

අදාල නැත NCB 

 

Click 
Here 

ජනකඅංශ

ය 

(තාපබල 

සංකීර්ණ

ය) 

කේපීඑස්/එල්එස්/ඊඊ(ඊ

එම්)/2018/02 

කැළණිතිස්සවිදුලි 

බලාගාරයසඳහා 

“විවාහකඉංජිනේරු”නිලනිව

සක් 

කුලී පදනම මත ලබාගැනීම. 

2018   
ඔක්යතෝම්බර්  

18 
 ප.ව. 02.00 

 

නිනයෝජය 

සාමානයා

ධිකාරි 

(තාපබල 

සංකීර්ණ

ය) 

එම 100.00 අදාලනැත එම එම අදාලනැත NCB 

 

Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/8xunk2tqoimqs4b/Sin-GEN-SC-UPS-2018-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8xunk2tqoimqs4b/Sin-GEN-SC-UPS-2018-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0lcxfjwnhwokx61/Eng-GEN-SPS-SPS_C3_15-8_17-06_Passenger%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0lcxfjwnhwokx61/Eng-GEN-SPS-SPS_C3_15-8_17-06_Passenger%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e1yyqd53d41fbs2/KPS-LS-EE%28EM%29-2018-10.05%20house%20rent.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e1yyqd53d41fbs2/KPS-LS-EE%28EM%29-2018-10.05%20house%20rent.pdf?dl=0
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ජනන 
(තාපබල 

සංකීර්යය) 

එස්පීඑස්/සීඊ/කිේයූඒ /01/2018/05 
 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය 
සඳහා තනිකඩ නිල නිවාස යදකක් 

වසරක කාලයක් සඳහා බද්දට 
ගැනීම 

2018   
ඔක්යතෝම්බර්  

18 
 ප.ව. 02.00 

 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

(තාපබල 
සංකීර්යය) 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

 

යනොමියල් අදාල නැත ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

අදාල නැත NCB 

 

Click 

Here 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/10
1 
 

Registration of Pont Rate Wiring 
Contractors for Colombo City for 

Year 2018-2019 
 

2018 
ඔක්යතෝමිබර්  

31 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(යකො

ළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල, 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2018-10-30 
දුක.011-2575923 

011-2575930 
 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

200,000.00 
(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 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/376 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(කුරුයෑගල) කාර්යාලය සඳහා 

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 25,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/403 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු (හලාවත) 
කාර්යාලයට අයත්  ශක්තිහානි 

අවමකිරීයම් ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 25,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/404 

හලාවත පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 

මත කෲ කැේ රථයක් ලබා ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 25,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/pnojbcxbwuqeyv4/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2018-05%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pnojbcxbwuqeyv4/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2018-05%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t2xcl7goirxt5sp/ENG-DD1-CC-2018-101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/raf6s3qmdvjt283/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-376.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/raf6s3qmdvjt283/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-376.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wjvki2ub8s6ls1d/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-403.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wjvki2ub8s6ls1d/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-403.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g3p54reclcq2w1r/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-404.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g3p54reclcq2w1r/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-404.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/405 

මල්ලවපිටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 
මත ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/406 

යබෝලවත්ත පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 
මත ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/407 

විදුලි ඉංජියන්රු(යවන්නේපුව) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රායද්යය 

නඩත්තු ඒකකය සඳහා 
යවන්නේපුව නගර සීමාව තුලින්  

ජලය, විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග 

පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 1000 
යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් සහිත 
ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/408 

කුරුයැගල නගර පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානයේ විදුලි අධිකාරී 
නිළ නිවස සඳහා කුරුයෑගල නගර 

සීමාව තුලින්  ජලය, විදුලිය, 

දුරකථන, මාර්ග පහසුකම් සහිත 

වර්ග අඩි 1500 යනොඅඩු නිවසක් 
සහිත ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු පදනම 

මත ලබා ගැනීම 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/409 

ගල්ගමුව පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානයේ විදුලි අධිකාරී නිළ 
නිවස සඳහා ගල්ගමුව නගර සීමාව 

තුලින්  ජලය, විදුලිය, දුරකථන, 
මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 

1500 යනොඅඩු නිවසක් සහිත පර්චස් 
15 කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ 

බදු පදනම මත ලබා ගැනීම 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/mvzdlaefmb2pnn5/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-405.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mvzdlaefmb2pnn5/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-405.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6o94biku5z5e9mx/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-406.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6o94biku5z5e9mx/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-406.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1i3hn7out3osrgw/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-407.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1i3hn7out3osrgw/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-407.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/chh10n6ibuncjng/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-408.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/chh10n6ibuncjng/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-408.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gto3lygjuhnr072/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-409.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gto3lygjuhnr072/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-409.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/266 

 
මඩකලපුව, ප්රාපද්ය ය ප්රධ්ාන විදුලි 

ඉංජිපන්රුපේ රාජකාරී කටයුතු 

සදහා කාර් රථයක් / ඩබේ කැබ් 

රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 
නියයෝජය 

සමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/267 

 
ත්රිකුණාමලය, විදුලි අධිකාකාරී 
(ප්රාපද්ය ය නඩත්තු අං)ය)පේ 

රාජකාරී කටයුතු සදහා වෑන් 

රථයක් / ඩබේ කැබ් රථයක් 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(ත්රිකුයාමලය) 
026-2222301 
026-2220060           

යහෝ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/268 

 
අම් ාර, විදුලි අධිකාකාරී 

(පදහිඅත්තකණ්ඩිය  ාරිපභෝගික 

පසේවා මධ්යස්ථානය)පේ රාජකාරී 

කටයුතු සදහා වෑන් රථයක් / ඩබේ 

කැබ් රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078            

යහෝ 
නියයෝජය 

සමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 5,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/269 

 
අම් ාර, අක්කපර් ත්තුව 

 ාරිපභෝගික පසේවා මධ්යස්ථානය 

සදහා පගොඩනැගිේලක් කුලියට 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/ua4gum1ijy4duwz/Eng-DD2-EP-266%20Car%20or%20Double%20cab%20for%20CE%20%28Batticaloa%29%2C%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xsmq4z5h6jwznbl/Eng-DD2-EP-267%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28AMU%29%2C%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/54jieab7ocdviy4/Eng-DD2-EP-268%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Dehiattakandiya%29%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jaxpapwr3al5ynu/Eng-DD2-EP-269%20Rent%20a%20building%20for%20Akkaraipattuwa%20CSC%2C%20Ampara.pdf?dl=0
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ලබා ගැනීම. 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/270 

 
අම් ාර, මහඔය  ාරිපභෝගික පසේවා 

මධ්යස්ථානය සදහා 

පගොඩනැගිේලක් කුලියට ලබා 

ගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/271 

 
කේමුපණ්, විදුලි අධිකාකාරී 

(නින්තාවූර්  ාරිපභෝගික පසේවා 

මධ්යස්ථානය)පේ රාජකාරී කටයුතු 

සදහා වෑන් රථයක් / ඩබේ කැබ් 

රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 31 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(කල්මුයණ්) 
067-2229276 

යහෝ 

නියයෝජය 
සමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 
 (මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/243 

ප්රාපද්ය ය විදුලි ඉංජිපන්රු 

(නාවලපිටිය) සඳහා  කුලී/බඳු 

 දනම මත වසර 02ක කාලයකට 

නිවසක් ලබා ගැනීම. 

1.නිවපසේ ප්රමාණය වර්ග අඩි 

1750කට රසන්න වීම සහ නිදන 

කාමර 03කට පනොඅඩු වීම. 
 

2.සැහැේලු වාහනයක් නවතා 

තැබිය හැකි ගරාජයක් සහිත වීම. 

 

3.නාවලපිටිය ප්රාපද්ය ය විදුලි 

ඉංජිපන්රු කාර්යාලයට  හසුපවන් 

ළඟාවිය හැකි මාර්ග සහිත වීම. 

4.ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා 

සනී ාරක්ෂක  හසුකම් සහිත වීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 

ප.ව 02.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මුදල සහ ඉඩයම් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.  054-2222363 

- - එම එම අදාල නැත. NCB - 

https://www.dropbox.com/s/46qfon54f6tue6y/Eng-DD2-EP-270%20Rent%20a%20building%20for%20Mahaoya%20CSC%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/brv6x0avgessy8s/Eng-DD2-EP-271%20Van%20or%20Double%20cab%20for%20ES%20%28Ninthavur%20CSC%29%2C%20Kalmunai.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(වයාපිති හා 
අධිසැර 

නඩත්තු)  
 

PRO&HM/DD2/DPC/STORES/2
018/36 

 
යටිබහන් වැසුම් 25000 ක් - 

වැඩිසැර (Tile Cable HT) සැපයීම. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 17 

ප.ව 02.00 

යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව -
යබදාහැරීම් 

අංශ 02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

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

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298 

500.00 152,000.00 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයාපිති 

හා අධිසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 කාර්යාලය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

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

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

0812222286 
0812204298 

 

අදාල නැත 
 
 
 
 

NCB 
 

click 
here 

 
 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/Con-V173/T/2018/18 
යතත් බදු කුලී පදනම මත පිටුපස 

අඩි 14 ½ දිග(3.5T)  යලොරි රථයක්   
ලබා ගැනීම. තැනීම් කාර්යාලය 

2018 
ඔක්යතෝබර් 17 

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 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V32/2018/49 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෲ 

කැේ රථයක් ලබා ගැනීම. 
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථානය - 

යදල්යගොඩ 

2018 
ඔක්යතෝබර් 17 

ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB 
 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM -V 114/2018/52 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. බලශක්ති 

කලමයාකරය ඒකකය 

2018 
ඔක්යතෝබර් 17 

ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB 
 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V49/2018/57 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම(රියදුරු සමග) 

විදුලි ඉංජියන්රු - යමයහයුම් 

2018 
ඔක්යතෝබර් 17 

ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB 
 

Click 

Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V46//2018/60 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැේ 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 

යසේවා මධ්යස්ථානය- මිනුවන්යගොඩ 

2018 
ඔක්යතෝබර් 17 

ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB 
 

Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V74/2018/67 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම පාරියභෝගික 

යසේවා මධ්යස්ථානය - රාගම 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 17 

ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB 
 

Click Here 

https://www.dropbox.com/s/nwp8jy25jh1k3zk/ENG-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-Stores-2018-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwp8jy25jh1k3zk/ENG-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-Stores-2018-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p66crw04tvx0pg3/Eng-%20DD2-WPN-T-18%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p66crw04tvx0pg3/Eng-%20DD2-WPN-T-18%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/atyjqbcrh966hak/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-49%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/atyjqbcrh966hak/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-49%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kxrngg01jdv3fvo/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-52%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kxrngg01jdv3fvo/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-52%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6itlbd3nugan6jm/Eng-DD2-NCB-2018-57%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6itlbd3nugan6jm/Eng-DD2-NCB-2018-57%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1qzg4pzemmdrva/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-60%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6df72yhdugk4v1/Eng-DD2-WPN-NCB-2018-67%20Van.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/Con-V21/T/2018/82 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (තැනීම්) කාර්යාලය - 

නිට්ටම්බුව වැඩබිම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 17 

ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB 
 

Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/T/2017/147 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(බස්නාහිර පළාත - උතුර) ගම්පහ 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ 

යක්කල පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සඳහා ඉඩමක් මිලදී 

ගැනීම යවනුයවන් මිල ගයන් 
කැඳවීම 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 17 

ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 75,000.00 එම එම - NCB 
 

Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM/CLEANNING/2018/
68 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී(බපඋ) 
කාර්යාලය දදනිකව පිරිසිදු කිරීම 
හා නඩත්තු කිරීම -කිරිබත්යගොඩ 

2018 
ඔක්යතෝබර් 17 

ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 20,000.00 එම එම - NCB 
 

Click Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය 03 

(සබරගමුව) 

SAB/RUW/EE/BUILDING/RU
WANWELLA  AREA OFFICE 

/2018 
රුවන්වැල්ල විදුලි ඉංජි යන්රු 
කාර්යාලය සඳහා වසර තුනක 

කාලයකට යදහිඕවිට නගරයේ සිට 
කි.මී 03 ක් ඇතුලත 

යගොඩනැගිල්ලක් කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

 
වර්ග අඩි 5000 ක ට වැඩි ජලය, 

විදුලිය, දුරකථන හා සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් සහිත කෑගල්ල 

අවිස්සායේල්ල ප්රධ්ාන මාර්ගයට 
යාබද,හා අවම වශයයන් වාහන 

පහක් (05) ගාල් කිරීම සඳහා ඉඩ 
පහසුකම් සහිත විය යුතුය. 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 18 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ල)       
යනො. ඊ 184/1, 

අටුලුගම, යදහිඕවිට. 
 

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

යදහිඕවිට. 
 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ල) යනො. 
ඊ 184/1, අටුලුගම, 

යදහිඕවිට. 
 

- NCB 
 

CLICK 
HERE 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/DGM/CE(DM)/C1/Buildin
g/2018/T/09 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(සබරගමුව) පලාත් 

කාර්යාලයට අයත්, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු-යබදාහැරීම් 

නඩත්තු(සබරගමුව) ඒකකයේ 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීයම් 
කමිටුව 
(සබර.) 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරිම් 

නඩත්තු(සබරගමුව)කා
ර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක 502/3බී, 02වන 
මහල, යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 

රු.250.00 - ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරිම් 

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

රත්නපුර. 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරිම් 

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

-- NCB 
 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/itjv6g2ajj9makm/Eng-DD2-WPN-T-2018-82%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vszstbdxbijiwqq/Sin-DD2-WPN-T-2017-147%20-Yakkala%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lu6udk5kqhogeie/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-CLEANNING2018-68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9c1bculi3i3xq9h/SABRUWEEBUILDINGRUWANWELLA%20AREA%20OFFICE%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9c1bculi3i3xq9h/SABRUWEEBUILDINGRUWANWELLA%20AREA%20OFFICE%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ncfclszfy37gu7i/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2018_T_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ncfclszfy37gu7i/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2018_T_09.pdf?dl=0
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කාර්යාලය පවත්වා යගන යාම 
සඳහා යගොඩනැගිල්ලක්  වසර 02ක 
කාලයකට, කුලි පදනම මත ලබා 

ගැනිම. 
1..ජලය, යතකළා විදුලිය, දුරකථන 

පහසුකම් හා සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් තිබිය යුතු අතර, රත්නපුර 
නව නගරයේ සිට දුර කි.මී. 05 කට 

යනොවැඩි ස්ථානයක් විය යුතුයි. 
2. වර්ග අඩි 2500 - 3000ක 

යගොඩනැගිල්ල තුල අවම  වශයයන් 
අනුබද්ධ් වැසිකිළි 03ක්වත් තිබිය 

යුතුය. 
 

3.වාහන 06ක්වත් නවතා තැබීය 
හැකි ඉඩකඩ සහිත ස්ථානයක් විය 

යුතුය. 
 

 
දු.ක.:    045 222 1511 

ෆැක්ස් : 045 222 
1512 

 
 

  

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-97/DM-11/2K18/06 

 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු - ඌව) ඒකකයේ බදුල්ල 
ප්රයද්ශය  සඳහා කුලි පදනම මත 

මාස 03  කාලයකට කි කැේ  
රථයක් ලබාගැනීම 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 

ප.ව 03.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක. : 0552222474 
 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (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-98/DM-12/2K18/07 

 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු - ඌව) ඒකකයේ 
යමොයරාගල  ප්රයද්ශය  සඳහා කුලි 
පදනම මත මාස 03  කාලයකට කි 

කැේ  රථයක් ලබාගැනීම 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 

ප.ව 03.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-99/DM-13/2K18/08 

 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු - ඌව) ඒකකයේ දියතලාව 
ප්රයද්ශය  සඳහා කුලි පදනම මත 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 

ප.ව 03.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/2b3vh1lt4czq3pl/deo-2K18-6-2018.10.04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2b3vh1lt4czq3pl/deo-2K18-6-2018.10.04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/itszvzjjpvxg90t/deo-2K18-7-2018.10.04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/itszvzjjpvxg90t/deo-2K18-7-2018.10.04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/06fa3uivqsofll9/deo-2K18-8-2018.10.04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/06fa3uivqsofll9/deo-2K18-8-2018.10.04.pdf?dl=0
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මාස 03  කාලයකට කි කැේ  
රථයක් ලබාගැනීම 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-93/MON-12/2K18/09 

 
ප්රායද්යය විදුලි ඉංජියන්රු 

(යමොයරාගල) ඒකකයට අයත් 
දඹගල්ල පාරියභෝගික යසේවා 

මධ්යස්ථානය  සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක කාලයකට ත්රී 

යරෝද රථයක් ලබාගැනීම 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 

ප.ව 03.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-78/DGM-17/2K18/10 

 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 

සංවර්ධ්න - ඌව) විදුලි ඉංජියන්රු 
(සැලසුම්)  සඳහා කුලි පදනම මත 
වසර යදකක කාලයකට යමෝටර් 

රථයක් ලබාගැනීම 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 

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/කුලී 
යගොඩනැගිලි/2018/08 

 
පමොරවක   ාරිපභෝගික පසේවා 

මධ්යස්ථානය සඳහා 

පගොඩනැගිේලක් කුලියට ලබා 

ගැනීම . 

 
අකුරැස්ස ප්රායද්යය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලයට අයත් යමොරවක  
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථානය 
සඳහා යමොරවක නගර සීමායේ 

කි.මී. 01 ක් ඇතුළත ව.අ. 1500 ක් 
යහෝ ඊට වැඩි, අවම වශයයන් 

වාහන 02 ක් යහෝ ඊට වැඩි 
ප්රමායයක් නවතා තැබිය හැකි, 

ජලය, විදුලිය, දුරකතන සහ මාර්ග 
පහසුකම් වලින් යුතු ඉඩම වටා 
යේට්ටුවක් සහිත තාේපයක්/ 

වැටකින් සමන්විත 
යගොඩනැගිල්ලක් යහෝ නිවසක් විය 

යුතුය. 

2018 
ඔක්යතෝබර් 18  

ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජියන්රු, 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.8, 

යාකබැද්ද පාර, 
අකුරැස්ස. 

 
දු.ක.  041 - 2250344 
ෆැක්ස් 041 - 2250285 

- - ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු, 
ප්රායද්යය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.8, 
යාකබැද්ද පාර, 

අකුරැස්ස. 
 

ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංජියන්රු, 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

යනො.8, 
යාකබැද්ද පාර, 

අකුරැස්ස. 
 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/h91gmdih09w83qo/deo-2K18-9-2018.10.04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h91gmdih09w83qo/deo-2K18-9-2018.10.04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/amwfuvjsw8wa8ee/deo-2k18-10%202018.10.04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/amwfuvjsw8wa8ee/deo-2k18-10%202018.10.04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ivgju7xurjexk7/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%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C
https://www.dropbox.com/s/3ivgju7xurjexk7/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%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C
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යබදාහැරිම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

 

නිසා (ද )/ලි6/2018/54 - 62 

 

පුද්ගලික රරක්ෂක පසේවාව ලබා 

ගැනීම 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (දප) ට 

අයත්, මාතර 
/හම්බන්යතොට/තංගල්ල/ගාල්ල/අකු

රැස්ස/බද්යද්ගම/අම්බලන්යගොඩ 
ප්රායද්යය ඒකකයන්හි සහ එයට 

අනුබද්ධ් ප්රාථමික උපයපොල/ 
පා.යසේ.ම. හා ප්ර.ඉ.යබදා නඩත්තු / 

ප්ර.ඉ.තැනීම් ඒකකයේ වැඩ 
කණ්ඩායම් සඳහාද පුද්ගලික 

ආරක්ෂක යසේවාව ලබා ගැනීම. 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 26 

ප.ව 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ල 
 

දු.අං. 091-
2232095,091-

2232058 

1,000.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ල 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ල 
 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/64 
කළුයබෝවිල දකුණු යකොළඹ 

ශික්ෂය යරෝහයලහි විදුලි නඩත්තු 
කටයුතු වලට අදාල යටන්ඩරය 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

 
 

500.00 40,000.00 ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/65 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු යදහිවල 

කාර්යාලය සහ ඊට අයත් 
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථාන, 
උපයපොල සඳහා පිරිසිදු කිරීයම් 

යසේවා ලබා ගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 500.00 25,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2018/41 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි විදුලි 

ඉංජියන්රු -II (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) සඳහා කුලී පදනම මත 
යමෝටර් කාර් රථයක් ලබාගැනීම 

සඳහා වූ යටන්ඩරය 
 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/crcfaabzprrcni6/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F%20-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2018-54-62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/crcfaabzprrcni6/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F%20-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2018-54-62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6knt721bwwnkn5a/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2018_64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6knt721bwwnkn5a/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2018_64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w9pkxcr4qf8hzj4/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2018_65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w9pkxcr4qf8hzj4/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2018_65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p43bllr1dl9av9r/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p43bllr1dl9av9r/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_41.pdf?dl=0
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වයාපිති 

 (වයාපිති 

කළමනාකර

ය ඒකකය - 

විදුලක්පාය) 

PD(Vidul )/Security/2018-19 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 

නාරායහේන්පිට විදුලක්පාය වයාපිති  

වැඩබිම  සදහා ආරක්ෂක යසේවා 

සැපයීම. 

 

සුදුසුකම් : 

 

ලංසු යපොයතහි සදහන් යකොන්යද්සි 

පරිදි යේ. 

 

2018 
ඔක්යතෝබර් 25 

ප.ව. 02.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 
2018-10-23 

දින 12.00 පැය 
දක්වා 

ප්රසම්පාදන පත් 
නිකුත් කරනු 

ලැයේ. 
 
 
 
 
 

ප්රායද්ශිය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

වයාපිති අධ්යක්ෂ 
(වයාපිති 

කළමනාකරය 
ඒකකය - විදුලක්පාය), 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

2 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක 90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 5893 

011 244 5894 

 

500.00 15,000.00 වයාපිති අධ්යක්ෂ 
(වයාපිති කළමනාකරය 
ඒකකය - විදුලක්පාය), 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
2 වන මහල, 

රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක 90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩිනර් මාවත, යකොළඹ 
02. 

 
 

දු.අ. 011 244 5893 
011 244 5894 

 

වයාපිති අධ්යක්ෂ 
(වයාපිති 

කළමනාකරය 
ඒකකය - 

විදුලක්පාය), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
2 වන මහල, 

රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 
අංක 90, 

සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත, 

යකොළඹ 02. 
 
 
 

දු.අ. 011 244 5893 
011 244 5894 

 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB Click Here 

 

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 ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. 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 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 සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

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

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

 

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

 
 
 

        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     

https://www.dropbox.com/s/i3bi7kbvh3cjhbi/Eng-AM-VID-PD%28Vidul%29-Security-2018-19.pdf?dl=0


 18 

 


