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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 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/KGPS/2018/09 

කුකුයළේ ගඟ බලාගාරය සඳහා තාප 
සංයේදී කැමරාවක් (Thermal 

Imaging Camera)  මිල දී ගැනීම 
 

2018-11-28 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී 
(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, නව 

නගරය, රත්නපුර. 

දු. ක. : 045-2225002 

ෆැක්ස් : 045-

2225005 

 
 

1000.00 

(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 

රැස්කිීම්   
ගිණුම් අංක 

071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 
රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය) 

 

 

 

 

 

 

 

80,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලය 
(කුකුයළේ ගඟ විදුලි බලාගාරය 

) 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 

කලුවලතැන්න, 
යකළින් කන්ද 
අගලවත්ත 

දු. ක. : 034 224 3743 

ෆැක්ස් : 034 224 3743 
වි.තැ. 

cekgpssc.gen@ceb.lk 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(කුකුයළේ ගඟ විදුලි 
බලාගාරය) 

ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය 

කලුවලතැන්න, 
යකළින් කන්ද 
අගලවත්ත 

 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 

mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/d3mzr70s1ay4r7s/Eng-GEN-SC-KGPS-2018-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d3mzr70s1ay4r7s/Eng-GEN-SC-KGPS-2018-09.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(වත්කම් 
කළමනාකර
ය ජලවිදුලි 

(යාන්ත්රික)  
අංශය) 

         AMHM/DGM/PROC/VBA/18/01 
 

Supply and delivery of a Portable 
Vibration Monitoring System with 

Accessories for the AMHM Branch, 
CEB 

සඳහා වන ලංසුව 
 

2018 
දෙසැම්බර් 13 
වැනි දින 14.00 

පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී 

වත්කම් කළමනාකරය 
ජල විදුලි (යාන්ත්රික), 
ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
40/20 ඒ, 

අම්පිටිය පාර,මහනුවර 
081-2200242 
081-2200243 

රු.1000.00 
 

එම 

රු50,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාී 
වත්කම් කළමනාකරය 
ජල විදුලි (යාන්ත්රික), 
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 40/20 ඒ, 
අම්පිටිය පාර,මහනුවර 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාී 

වත්කම් 

කළමනාකරය ජල 

විදුලි (යාන්ත්රික), 

ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 40/20 ඒ, 

අම්පිටිය 

පාර,මහනුවර 

2018 දෙසැම්බර් 
13වැනි දින 1430 

පැයට 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකා
කාී වත්කම් 
කළමනාකර
ය ජල විදුලි 
(යාන්ත්රික), 
කාර්යාලයේ 
දී යනොමියේ 
කියවිය හැක. 

ICB 

 
Click 
here 

 

යබදාහැී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/LP/2018/41 
මැනිලා කඹ මටර් 3000 ක් පමය 

සපයා ප්රවාහනය කිීම. 
12 mm – මීටර් 2000 
20 mm -- මීටර් 1000 

2018-11-01 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

1,000.00 6,000.00 නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09,                        

නව නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.,            
යනො. 09.                             
නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

ජනන අංශය 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/UPS/2018/03 

උඩවලව විදුලි බලාගාරයට අයත් 

යගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කිීම 

2018-11-23 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, 
නව නගරය, රත්නපුර. 
දු. ක. : 045-2225002 
ෆැක්ස් : 045-2225005 

යහෝ 
විදුලි ඉංජියන්රු 
උඩවලව විදුලි 
බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
උඩවලව 

දු. ක.   : 047-
3629243 

ෆැක්ස් : 047-3489243 

1000.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 

රැස්කිීම්   
ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 
රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

55,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාී 
(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, 
නව නගරය, 
රත්නපුර. 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, 
නව නගරය, 
රත්නපුර. 

 
 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 
 

https://www.dropbox.com/s/z7uuff0dkowhhrj/Eng-Gen-AMHM-DGM-PROC-VBA-18-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z7uuff0dkowhhrj/Eng-Gen-AMHM-DGM-PROC-VBA-18-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9sn4koreod7mxo/SAB_CE%28COM%29_LP_2018_41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9sn4koreod7mxo/SAB_CE%28COM%29_LP_2018_41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1cv41ah73jlz5m/Eng-GEN-SC-UPS-2018-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1cv41ah73jlz5m/Eng-GEN-SC-UPS-2018-03.pdf?dl=0


 3 

 යුතුය) 
 

ජනන අංශය 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2017/27 

කපුගල ගම්මානය 

D-24, D-25, D-27 සහ 

D-28 යන්වාසිකාගාර අලුත්වැඩියා 

කිීම සමනළවැව විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

2018-11-23 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, 
නව නගරය, රත්නපුර. 
දු. ක. : 045-2225002 
ෆැක්ස් : 045-2225005 

යහෝ 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ, 
දු. ක. : 045-2222554 
ෆැක්ස් : 045-2222501 

 

500.00 
 

එම 

50,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාී 
(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, 
නව නගරය, 
රත්නපුර. 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, 
නව නගරය, 
රත්නපුර. 

 
 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 

ජනන අංශය 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2018/15 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
සමනළවැව යේේල නිීක්ෂය 
ඒකකයට අයත් ‘යේ. වී. එස්’ 
යගොඩනැගිේයේ තීන්ත ආයේප 

කිීයම් යකොන්ත්රාත්තුව 

2018-11-27 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ, 
දු. ක. : 045-2222554 
ෆැක්ස් : 045-2222501 

 

500.00 
 

එම 

15,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ 

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ 

 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 

යසේවා 
ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

ආසන 12 කින් සමන්විත වෑන්  
රථහතරක් (04)රියදුරු සහ ඉන්ධන 
සමඟ කුලියට ලබා ගැනිම සඳහා 

වන ලංසුව 
 

වාහන මුේ ලියාපදිංචියේ සිට වසර 
10 කට වඩා පැරණි යනොවිය යුතය. 

 

මිළ ගයන් ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාව වන විට ලියාපදිංචි 

යනොකළ වාහන, යතෝරා ගැනීයමන් 
සති 02 ක් ඇතුලත ලියාපදිංචි 
කරඉදිරිපත් කල යුතුය. 
MC/RND/PT/2018/16 

2018/11/21 
14:00 පැය 

ජනන 
කණිෂ්ඨ  
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

1. ප්රධාන ඉංජියන්රු, 

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

 
දුරකථන : 055-

4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

රු.500.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

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

රු.10,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 
 

- NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/z4aw7m70y89w24q/Eng-GEN-SC-SWPS-2017-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z4aw7m70y89w24q/Eng-GEN-SC-SWPS-2017-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/72m374rmo4rz7sr/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/72m374rmo4rz7sr/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-15.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/yusu6l6fwnwmof7/SIN-GEN-MC-RND-PT-2018-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yusu6l6fwnwmof7/SIN-GEN-MC-RND-PT-2018-16.pdf?dl=0
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ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM 
(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/123 

 
Execution of Disconnection & 

Reconnection orders in Colombo 
West  Area 

2018 
යනොවැම්බර් 

28 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිේල, 340, 
ආර්. ඒ. ද යමේ 
මාවත, යකොළඹ 

03මගින් 
2018-11-27දිනටයපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

30,000.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකුඅයකරයක්
/ බැංකු 

ඇපකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 
 

- NCB click here 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/12
4 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකාි 

(පකොළඹ නගරය) ට අනුයුක්ත 

ප්රධාාන ඉංිනපරරු (සැ .හා.සං) 

ඒකකය සඳහා කූලි වැර රථයක් 

ලබා ගැනීා 

(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 
 
 

2018 
යනොවැම්බර් 

28 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB click 
here 

 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

Registration of Chartered Electrical 
Engineers for  issuance of 

completion & inspection Certificates 
for internal wiring of installations in 

the city of Colombo - year 2018 

2018යදසැම්බර් 
12 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම  
 

මගින් 
2018-12-11දිනටයපර 

 

500.00 
(මුදලින්) 

 

නැත එම එම - NCB click 
here 

 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/456 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (හලාවත) 
සඳහා කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2018. 
යනොවැම්බර් 21 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 25,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

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

 NCB Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/r9cyvzxsyg6ysuo/ENG-DD1-CC-2018-123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g3xr8grlklwols0/ENG-DD1-CC-2018-124.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g3xr8grlklwols0/ENG-DD1-CC-2018-124.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/whqv7m88v0gn5i1/Registration%20of%20Charted%20Electrical%20Engineers%20for%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/whqv7m88v0gn5i1/Registration%20of%20Charted%20Electrical%20Engineers%20for%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ispyt429zm8a88c/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-456.pdf?dl=0
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යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/457 

හලාවත පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 
මත කෲ කැේ රථයක් ලබා ගැනීම. 

2018. 
යනොවැම්බර් 21 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/458 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් නිකවැරටිය හා 

වාරියයපොල ඡන්ද යකොට්ඨාස සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2018. 
යනොවැම්බර් 21 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/ඊඊපුත්/සීඑේකියු
යු/ඒෆ්එේ20 

යනොයරොච්ය ෝයේ පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාී 
නිළ නිවස සඳහා යනොයරොච්ය ෝයේ 
නගර සීමාව තුලින්  ජලය, විදුලිය, 
දුරකථන, මාර්ග පහසුකම් සහිත 
වර්ග අඩි 1,200 යනොඅඩු නිවසක් 
සහිත පර් ස් 15කට යනොඅඩු 

ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු පදනම මත 
ලබා ගැනීම 

2018. 
යනොවැම්බර් 21 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු(පුත්තලම)  

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 171/1, 

කුරුයෑගල පාර, 
පුත්තලම. 

 
032 - 2265995 

1,000.00 10,000.00 ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු(පුත්තලම)  

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 171/1, 
කුරුයෑගල පාර, 

පුත්තලම. 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු(පුත්තලම)  

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 171/1, 

කුරුයෑගල පාර, 
පුත්තලම. 

 NCB Click Here 
 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/ඊඊපුත්/සීඑේබීඑේ
/ඒෆ්එේ21 

ආයමඩුව පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා ආයමඩුව 

නගර සීමාව තුලින්  ජලය, විදුලිය, 
දුරකථන, මාර්ග පහසුකම් සහිත 

වර්ග අඩි 2,500 යනොඅඩු 
යගොඩනැගිේලක් සහිත පර් ස් 
40කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ 
බදු පදනම මත ලබා ගැනීම 

2018. 
යනොවැම්බර් 21 
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/0asaismykd846v6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-457.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8x9533d6m0e746a/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-458.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iq89wqxve226tm3/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-EEPUTH-CLQU-FL20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ne8zwi17l4v8bc/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-EEPUTH-CLBL-FL21.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

WPN/T/2018/07 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

(බස්නාහිර පළාත - උතුර) මීගමුව 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ 
මිනුවන්යගොඩ පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා ඉඩමක් මිලදී 
ගැනීම යවනුයවන් මිල ගයන් 

කැඳවීම 

2018-11-14 
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 50,000.00 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 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/231 
මහනුවර නගර කාර්යාලය සඳහා 

භූගත විදුලි රැහැන් මාර්ග 
නිරික්ෂයය කිරියම් උපකරය 

සපයා භාරදීම. 
 
 

2018-11-21 
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/= 200,000/= 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 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/259 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන) ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
යමෝටර්  රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2018-11-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 20,000/= එම එම අදාල 
නැත. 

NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/260 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරිම් 
නඩත්තු) ඒකකය සඳහා කුලී 

පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
වෑන්  රථයක් ලබා ගැනීම. 

2018-11-21 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 16,000/= එම එම අදාල 
නැත. 

NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/292 

 
අම්පාර, විදුලි අධිකාකාී (හිඟුරාන 

පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය)යේ රාජකාී කටයුතු 

සදහා වෑන් රථයක් / ඩබේ කැේ 
රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම. 

2018.11.14    

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්යය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078            

යහෝ 
නියයෝජය 

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

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/xl19ck6icc2woar/Sin%20-DD2-WPN-T-2018-07-Minuwangoda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xl19ck6icc2woar/Sin%20-DD2-WPN-T-2018-07-Minuwangoda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m3i3u2bt2r8zfmg/Eng-DD2-CP-PPC-2018-231.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m3i3u2bt2r8zfmg/Eng-DD2-CP-PPC-2018-231.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bc7bsxg431y3dnd/Sin-DD2-CP-PPC-2018-259.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bc7bsxg431y3dnd/Sin-DD2-CP-PPC-2018-259.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cdv70zkrm78mf63/SIn-DD2-CP-PPC-2018-260.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cdv70zkrm78mf63/SIn-DD2-CP-PPC-2018-260.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ri38c6ovtzq1x1z/Eng-DD2-EP-292%20Van%20or%20double%20cab%20for%20the%20use%20of%20ES%20%28Hingurana%20CSC%29%2C%20Ampara.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/293 

 
ාඩකලපුව, විදුලි අධිකාකාරී 

(පබදාහැරීම් නඩත්තු)පේ රාජ්කාරී 

කටයුතු සදහා වෑර රථයක් / ඩබල් 

කැබ් රථයක් කුලියට ලබා ගැනීා. 

2018.11.14    

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

යබදාහැීම් නඩත්තු 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(මඩකලපුව) 
065-2227761 

යහෝ 
නියයෝජය 

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

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/18/294 

 
ාඩකලපුව, පබදාහැරීම් නඩත්තු 

ඉංිනපරරු ාධායස්ථානය පලස 

භාවිතා කිරීා සදහා 

පගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ලබා 

ගැනීා. 
 

2018.11.14    

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C5/2K18/
01 
 

විදුලි කණු ගබඩා කිීම සඳහා 
බදුේල යහෝ හාලිඇල අවටින් 
ඉඩමක් කුලියට යහෝ බද්දට 

ලබාගැනීම 

2018 
යනොවැම්බර් 14 
ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුේල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

100.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුේල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුේල. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/2018/75 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු 
පළාත් ගබඩායේ ඇති භාවිතයයන් 
ඉවත් කරන ලද අබලි තාරාපැවි 18 

ක් විකිණීම 

2018-11-28 
ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතර පාර,ගාේල. 

 

1,000.00 ලංසුයවන් 10% 
ක මුදල 

නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතර පාර,ගාේල. 

 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතර පාර,ගාේල. 

 

අදාළ  
යනොයේ. 

NCB Click 
Here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/1wfoa2al3eur9wh/Eng-DD2-EP-293%20Van%20or%20double%20cab%20for%20the%20use%20of%20ES%20%28DM%29%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e5dzs77i3r5b31y/Eng-DD2-EP-294%20Rent%20a%20building%20for%20use%20as%20DME%20Office%2C%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kdvfmzsp8xw8574/C5-2K18-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kdvfmzsp8xw8574/C5-2K18-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nr2sjefn57g1o8b/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2018-75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nr2sjefn57g1o8b/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2018-75.pdf?dl=0
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යබදාහැීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/2018/76 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු 
පළාත් ගබඩායේ ඇති භාවිතයයන් 
ඉවත් කරන ලද අබලි තාරාපැවි 53 

ක් විකිණීම 

2018-11-28 
ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

එම 1,000.00 ලංසුයවන් 10% 
ක මුදල 

එම එම අදාළ  
යනොයේ. 

NCB Click 
Here 

 
 

විදුලිය 
සැපයීයම් 

විශ්වසනීයත්
වය 

වැඩිදියුණු 
කිීයම් 
උපකාරක 
වයාපිතිය 
(SESRIP) 

PD(SESRIP) 

DD1/T/LB/2018/07 

SESRIP  වයා ෘයටයට  

අනුබද්ධිකාතව බිබිල ප්රපද්යප   

වයා ෘයට  වැඩබිම් කාර්යාලයක් 

 වත්වාපගන යාා සඳහා වසරක 

කාලසීාාවකට බදු  දනා ාත 

පගොඩනැගිල්ලක් ලබාගැනීා 

 
 

2018 
යනොවැම්බර්  
මස  23    වන 

දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

යබදාහැරිම් 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව - 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපිති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මේකඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 
පාර, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

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

රු. 
500.00 

රු. 7,500.00 SESRIP  වයාපිති 
කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මේකඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, 
මීගමු පාර, 

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

SESRIP  වයාපිති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මේකඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 
පාර, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2224550                  
ෆැක්ස් 037- 

2224550 

අදාල නැත NCB Click 
here 

 

විදුලිය 
සැපයීයම් 

විශ්වසනීයත්
වය 

වැඩිදියුණු 
කිීයම් 
උපකාරක 
වයාපිතිය 
(SESRIP) 

PD(SESRIP) 

DD1/T/LB/2018/09 

SESRIP  වයා ෘයටයට  

අනුබද්ධිකාතව වැල්ලවාය ප්රපද්යප   

වයා ෘයට  වැඩබිම් කාර්යාලයක් 

 වත්වාපගන යාා සඳහා වසරක 

කාලසීාාවකට බදු  දනා ාත 

පගොඩනැගිල්ලක් ලබාගැනීා 

2018 
යනොවැම්බර්  
මස  23    වන 

දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

යබදාහැරිම් 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව - 
යබ.අ.1 

එම රු. 
500.00 

රු. 6,000.00 එම එම අදාල නැත NCB Click 
here 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/m8klp00w2hx0hm7/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2018-76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m8klp00w2hx0hm7/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2018-76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ductvz7n08gs90c/PD%28SESRIP%29DD1-T-LB-2018-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ductvz7n08gs90c/PD%28SESRIP%29DD1-T-LB-2018-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rerwd2t6tys8opn/PD%28SESRIP%29DD1-T-LB-2018-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rerwd2t6tys8opn/PD%28SESRIP%29DD1-T-LB-2018-09.pdf?dl=0
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ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාී ලංසු ඉදිරිපත් කිීයම් 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. 

 
 

අයප්ක්ෂිත 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 සාමානයාධිකාකාී/ප රධාන ඉංජියන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සිට 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදේ ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්යය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියේ ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියේ පීක්ෂා 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 කිීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාී/ ප රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 
 
 

        සාාානයාධිකාකාරී                         
                                     
 


