
 1 

   

             

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 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 

යකොළඹ නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/127 

 

Black Adhesive Insulating Cloth 
Tape (3/4’’) 19mm   – 2,500 Rolls 

 
 
 

 

 

2018 
යදසැම්බර් 

12 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03මගින් 
2018- 12-11 දිනට යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

21,000.00 
(මුදලින් යහෝ බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 

යමල් මාවත, යකොළඹ 03 හි තබා 
ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
click here 

 

පෙදා හැරිම් 
කලා  01 

පකොළඹ නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/136 

 
Supply & Delivery of 

 

i) HRC Fuse Cartridge Knife Edge 
Type 63A-Size 00 -100 Nos. 

 

ii) Cut-Out SP & N 30A for Loop 
Services (Without Fuse)    - 450 Nos. 

 

iii) Neutral Link 400A – 150 Nos. 

2018 

පදසැම්ෙර් 

12 
ප .ව.10.00 

 ළාත් 

මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකාරි 

(පකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිව්වන ාහල,  ලක්ෂ්ාන් 

පගොඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද පාල් ාාවත, 
පකොළඹ 03ාගින් 

2018- 12-11 දිනට ප ර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 

(මුදලින්) 

10,000.00 

(මුදලින් පහෝ ෙැංකු 

අණකරයක් 
ාඟින්) 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකාරි 
(පකොළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

සිව් වන ාහල,  ලක්ෂ්ාන් 

පගොඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
පාල් ාාවත, පකොළඹ 03 හි 

තො ඇති ලංසු ප ට්ටිය 

සමුළු කාාරය, 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකාරි 

(පකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- පේශීය 
click here 

 

 
 

 
 

 
යබදාහැරිම් 

අංශය 3 (ඌව) 

 
 

DGM (Uva)/CE (Com)/C1/2K18/094 
 

ඌව පළාත් ඇමතුම් මධ්යස්ාානය සහහා 
සීසීටීවී කැමරා මිලදී ගැනීම හා සවිකිරීම 

 
 
 
 

2018 යදසැම්බර් 
12  ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 
 
 
 
 

 
500.00 

 
15,000/- 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

 
Click Here 

https://www.dropbox.com/s/m5ekbd90la7u012/ENG-DD1-CC-2018-127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/olc13grharytt8s/ENG-DD1-CC-2018-136.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zjjgjpfaejfxiiu/C1%202K18%20094.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM (Uva)/CE (Com)/C1/2K18/102 
 

KIOSK යන්ත්ර 0කක් මිලදීගැීමා සහ 
සැ යීා 

 

 
 
 
 

2018 යදසැම්බර් 
12  ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 
 
 

 
500.00 

 
67,500/- 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, සප්්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
 

SAB/CE(COM)/ICB/2018/05 
කෘ කැබ් රා (Short Wheel Base) 05 ක් 

සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 
 

2018-12-12 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර 

3,500.00 400,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

නගරය, රත්නපුර. 

 ICB 

 
 

Click Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
 
 

SAB/CE(COM)/ICB/2018/06 
කෘ කැබ් රා (Long Wheel Base) 02 ක් 

සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 
 

2018-12-12 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර 

3,500.00 200,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව 

නගරය, රත්නපුර. 

 ICB 

 
 

Click Here 

යබදාහැරී යම් 

අංශය -03 

නි.සා 
(සබර) 

 
 

 

SAB/CE(COM)/LP/2018/43 

ටැබ්ලට් පරිගයක යන්ත් ර 27 ක් සපයා 

ප රවාහනය කිරීම 
9.7 inch Display  - 05 ක් 

8 inch Display     - 22 ක් 

2018-12-12 

 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජ ය සාමාන් යාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, ප රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 

නගරය, රත්නපුර 

1,500.00 20,000.00 

නියයෝජ ය  සාමාන් යාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, ප රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 

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

නියයෝජ ය සාමාන් යාධිකාකාරි 

(සබරගමුව)ශාඛාව,  
ප රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,            යනො. 09.                             

නව නගරය, රත්නපුර. 

-- යේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/xoxqv7elo0g5eyt/C1%202k18%20102.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i0iugsvh5yqiz6g/SAB_CE%28COM%29_ICB_2018_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k15gl5kufzsffzt/SAB_CE%28COM%29_ICB_2018_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gsmu9wzvf9bffmk/SAB-CE%28COM%29-LP-2018-43.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 

අංශය -03 

නි.සා 
(සබර) 

 
 

 
 

SAB/CE(COM)/LP/2018/44 

Bill Payment Kiosk Machines 02 ක් 

සපයා ප රවාහනය කිරීම. 

2018-12-12 

 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජ ය සාමාන් යාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, ප රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 

නගරය, රත්නපුර 

1,500.00 30,000.00 

නියයෝජ ය  සාමාන් යාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, ප රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.,යනො.09,නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජ ය සාමාන් යාධිකාකාරි 

(සබරගමුව)ශාඛාව, 
ප රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         

නව නගරය, රත්නපුර. 

-- යේශීය Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/79 

ස්ාාට් ජ්ංගා දුරකථන ( Smart Phones) 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

45 එකු 
 

2018.12.13 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

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

රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 9,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (වාණිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, ගාලුපාර, 

රත්මලාන. 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (වාණිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click here 
 

 

ඉදිකිරීම් 

 

 

 

 
යබදාහැරිම් 

අංශය 3 (ඌව) 

 
 

CW&B/DGM/UVA /24/2018 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි (ඌව 
පළාත) යගොඩනැගිල්යල් යසේදුම් කාමර 
අලුත්වැඩියාව, වුහාත්මක පිසකසකර 

කිරීම හා පරිශ්රය යමෝටර් රා අංගනයක් 
බවට පරිවර්තනය කිරීම. 

 
2018-12-12 

දින 14.00 පැයට 
අවසන් කරනු 

ලැයබ්. 

 
2018-12-13 

දින 14.00 පැය 
දක්වා ප්රසම්පාදන 
පත් නිකුත් කරනු 

ලැයබ් 

 

 

 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව (ඌව 

පළාත) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් 

මාවත, යකොළඹ 02 
 

011 244 7567 
011 244 7568 

 
3,500/- 

 
120,000/- 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, යකොළඹ 02 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් 

මාවත, යකොළඹ 02 

 

- 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 
යසේවා 

 
ලක්විජ්ය 

විදුලි 
බලාගාරය 

 

LV/T2018/0390 
 

ලක්විජ්ය බලාගාරය සහහා ගල්අඟුරු 
පරවාහන යසේවාවක් සැපයීම 

 
2018   යදසැම්බර් 

මස 19  වන දින 
14.00 පැයට. 

 
 

 
ලක්විජ්ය විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 

සංකීර්යය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342. 

TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 
TP : 032 226 8977 

Fax: 032 226 8966 

 
යනොමියල් 
ලබා ගත 

හැක. පහත 
යවබ් 

අඩවියයන් 
බාගත කරගත 

හැක. 
https://www.ce

b.lk/tender-

notice/en 

 

 

අදාළ යනොයේ 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
සංකීර්යය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

 
http://www.ce
b.lk/tenders/ 

යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/t18574l1qcnlsb0/Bill%20pyament%20Kiokes%20Machine%20final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5q8tusph4mublsg/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wtbxgvuc7gfca20/renovation%20tender%20modi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wtbxgvuc7gfca20/renovation%20tender%20modi.pdf?dl=0
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/v1bohehfmetwa5y/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0390.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v1bohehfmetwa5y/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0390.pdf?dl=0
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ජ්නන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

 

MC/RND/PT/2018/14 

රංටැපේ විදුලි ෙලස්ථානපේ පිවිසුම් 

ාාර්ග වලට හා නිවාස ප පදපසේ ප්රධාාන 

පදොරටුවට ආරක්ෂක පසේවය ලො 

ගැීමා - 2019 
 
 

 
2018.12.12 

14:00 පැය 

ජ්නන කණිෂ්ඨ  
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ාානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

දුරකාන : 055-4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

රු.500.00 
මහජ්න 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ ඇති 

ලං.වි.ම. 
ජ්නන 

මුලස්ාාන 
 

ගිණුම් අංක: 
071-1-001-2-

3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

රු.20,000.00 ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ාානය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ාානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

- NCB 

 

Click here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 

යකොළඹ නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/11
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Bid for Checking, Pressure testing, 
Refilling, Servicing & Revalidating of 
Fire Extinguishers in Grid & Primary 

Substations in Colombo City 
 

ලංසු අවසන් වීමට යපර සාකච්ජ්ාව සදහා 
පැමීණිය යුතු දිනය යනොවැම්බර් 

29  දින යප.ව.10.00 ට නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, සිේ වන මහල, ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, යකොළඹ 03 දී. 

2018 යදසැම්බර් 
මස 12  වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

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

යකොළඹ 03 මගින් 
2018-12-11 දිනට යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

5,000.00 
(මුදලින් යහෝ බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

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

තබා ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
click here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 

යකොළඹ නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/13

0 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි යකොළඹ නගරයට 
අනුයුක්ත ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යකොළඹ 
නැයගනහිර) ඒකකය සහහා කූලි වැන්  

රායක් ලබා ගැනීම 
(වසර 02ක කාලයක් සහහා) 

 
 

2018 යදසැම්බර් 
මස 12  වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

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

යකොළඹ 03 මගින් 
2018-12-11 දිනට යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රායක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

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

තබා ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
click here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 

යකොළඹ නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/13
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නියයෝජ්ය සාමනයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරයට) අනියුක්ක ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(යකොළඹ උතුර) ප්රායේය ය කාර්යාලය සදහා  
කුසක වැන් රායක් ලබා ගැනිම (වසරක 

කාලයක් සදහා) 

2018 යදසැම්බර් 
මස 12  වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

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

යකොළඹ 03 මගින් 
2018-12-11 දිනට යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රායක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

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

තබා ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
click here 

 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/zpu5eqixvnnq8dq/SIN-GEN-MC-RND-PT-2018-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k4fy58yhz3588o6/ENG-DD1-CC-2018-117.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e06uzzt1azkiw5c/ENG-DD1-CC-2018-130.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fk3fufo4gf3f0nr/ENG-DD1-CC-2018-131.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 

යකොළඹ නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/13

2 
 

විදුලි අධිකාකාරි (තැනීම් ඩියපෝ IV) සදහා 
කුලියට යහෝ බේදට වසර 02 ක කාලයකට 

නිල නිවාසයක් යකොළඹ යහෝ ඒ අවටින් 
සපයා ගැනිම 

(විදුලිය දුරකාන හා ජ්ල පහසුකම් තිබිය යුතු 
යේ, යගොඩනැගිල්යල්/ නිවයසේ බිම් ප්රමායය 

වර්ග අඩි 1,500 ට වැඩ් විය යුතුය) 
 

2018 යදසැම්බර් 
මස 12  වැනිදා 
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 

- - 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

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

තබා ඇති ලංසු යපට්ටිය 

 
සමුළු කාමරය, 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය  

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 

යකොළඹ නගරය 
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නියයෝජ්ය සාමනයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරයට) අනියුක්ක ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු ( සැ. 

හා.සං) ඒකකය සදහා  කුසක වැන් රායක් 
ලබා ගැනිම (වසර 02 ක කාලයක් සදහා) 

2018 යදසැම්බර් 
මස 12  වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

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

යකොළඹ 03 මගින් 
2018-12-11 දිනට යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රායක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

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

තබා ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
click here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 

යකොළඹ නගරය 
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නියයෝජ්ය සාමනයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරයට) අනියුක්ක ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(බලශක්ති කළමයාකරය) ඒකකය සදහා  
කුසක වැන් රායක් ලබා ගැනිම (කුසක වැන් 

I/II) (වසර 02 ක කාලයක් සදහා) 

2018 යදසැම්බර් 
මස 12  වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

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

යකොළඹ 03 මගින් 
2018-12-11 දිනට යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රායක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

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

තබා ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
click here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 

යකොළඹ නගරය 
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Bid for Supply, Delivery & Installation 
of 04 Nos. of Self Bill Payment 

Machines (KIOSK) to Colombo City 
 

2018 යදසැම්බර් 
මස 12  වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

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

යකොළඹ 03 මගින් 
2018-12-11 දිනට යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

90,000.00 
(මුදලින් යහෝ බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

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

තබා ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
click here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 

යකොළඹ නගරය 
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Rehabilitating, Testing & 
Commissioning Of Sprinkler fire 

Protection Systems for Transformers at 
Primary Substation “E & F” 

 
ලංසු අවසන් වීමට යපර සාකච්ජ්ාව සදහා 

පැමීණිය යුතු දිනය යනොවැම්බර් 
29  දින යප.ව.10.00 ට නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, සිේ වන මහල, ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, 

2018 යදසැම්බර් 
මස 12  වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

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

යකොළඹ 03 මගින් 
2018-12-11 දිනට යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

100,000.00 
(මුදලින් යහෝ බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

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

තබා ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
click here 

 

https://www.dropbox.com/s/y9ejdscjqppkt7g/ENG-DD1-CC-2018-133.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m4p7vd1p7gavkcz/ENG-DD1-CC-2018-134.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zrxlo5yt3ae7odo/ENG-DD1-CC-2018-137.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oolaegqkl47hf5f/ENG-DD1-CC-2018-139.pdf?dl=0
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ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, යකොළඹ 03 දී. 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 

යකොළඹ නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/14

0 
 

නියයෝජ්ය සාමනයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරයට) අනියුක්ක ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(බලශක්ති කළමයාකරය) ඒකකය සදහා  
කුසක වැන් රායක් ලබා ගැනිම (කුසක වැන් 

II/II)  (වසර 02 ක කාලයක් සදහා) 

2018 යදසැම්බර් 
මස 12  වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

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

යකොළඹ 03 මගින් 
2018-12-11 දිනට යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රායක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

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

තබා ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
click here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය- 2/  

මධ්යම 
 
 

 
CP/CE(COM)/PPC/2018/275 

මාවනැල්ල  ප්රායේශීය  විදුලි ඉංජියන්රු බල 
ප්රයේශයට අයත් මාවනැල්ල විදුලි 

පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ාානය සහහා 
කුළී/බදු  පදනම මත පහත සහහන් පහසුකම් 

සහිතව වසර 02ක කාලයකට 
යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනීම. 

 
1. යගොඩනැගිල්ල අවම වශයයන් වර්ග අඩි 

2000ක් විය යුතුය. 
 

2.වටතාපපයක්/ ආරක්ෂිත වැටක් තිබිය 
යුතුය. 

 
3.නළ ජ්ලය, විදුලිය, සා්ාවර දුරකාන තිබිය 

යුතුය. 
 

4.සනීපාරක්ෂක  පහසුකම් 30 යදයනකුට 
පමය ප්රමායවත් පරිදි: 

 
* පිරිමි වැසිකිසක - 2, * කාන්තා වැසිකිසක - 1 

 
5. මාවනැල්ල නගරයට යහෝ එම  ප්රයේශයට 

ආසන්නව පිහිටා තීබීම. 
 

6. ප්රධ්ාන මාර්ගයට ඉතා ආසන්නව පිහිටීම. 
 

7. වාහන නවතා තැබීයම් පහසුකම් : 
 

*සැහැල්ලු වාහන 01ක් නැවැත්වීයම්  
හැකියාව. 

* යරේන් රා 01ක් නැවැත්වීයම් හැකියාව. 

2018-12-12 දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

තමා විසින් සකස ්කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන මාසික 
කුසකය සහ ඉඩයම් සියලු 

විස්තර සහහන් කර එවන්න. 
 

දු.අ.. 035-2249025 
035-4928951 

- - 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

 

DD2 
(PRO&HM) PRO&HM/DD2/DPC/CE(SC&M)/2018/

44 

 
ප්ර ධ්ාන ඉංජියන්රු (උපයපොල තැනීම් හා 

නඩත්තු) වයාපෘති හා අධිකාසැර නඩත්තු - යබ.අ. 
02 කාර්යාල සංකීර්යය හා යගවත්ත 

දදනිකව පිරිසිදු කිරීම හා නඩත්තු කිරීම 
සහහා සනීපාරක්ෂක යසේවාවන් සැපයීම. 

 
2018-12-12    

ප.ව.2.00 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව - 
යබ.අ. 02 

 

 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (උපයපොල 

ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු) 
වයාපෘති හා අධිකාසැර නඩත්තු 
- යබ.අ.02) බටහිර කලාප 
කාර්යාලය. ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය. අංක 21,  පල්ලිය 
පාර, ගම්පහ. 

 

 
500/- 

 
 
 

 
12,000/- 

 

 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (උපයපොල 

ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු) වයාපෘති 
හා අධිකාසැර නඩත්තු - යබ.අ.02) 
බටහිර කලාප කාර්යාලය. ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය. අංක 21,  
පල්ලිය පාර, ගම්පහ. 

 
033-2223179 

 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(උපයපොල ඉදිකිරීම් හා 
නඩත්තු) වයාපෘති හා 

අධිකාසැර නඩත්තු - 
යබ.අ.02) බටහිර කලාප 

කාර්යාලය. ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. අංක 21,  
පල්ලිය පාර, ගම්පහ. 

 
අදාල නැත 

 

 
NCB 

 

click here 
 

https://www.dropbox.com/s/4u5rehnevt8rr0v/ENG-DD1-CC-2018-140.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lp3hc7y4gwqtmt3/SIN-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-CE%28SC%26M%29-2018-44.pdf?dl=0
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 033-2223179 
033-2231769 

033-2231769  
033-2223179 
033-2231769 

 
DD2 

(PRO&HM) 

 

PRO&HM/DD2/DPC/CE(LC&M)
/2018/34 

 

ප්රධාාන ඉංි පන්රු (රැහැන් ාාර්ග තැීමම් හා 
නඩත්තු) කාර්යාලය, වයා ෘති හා අධිකාසැර 

නඩත්තු - පෙ.අ.02   සඳහා වසරක  

කාලයකට රියදුපරකු සහිත කාරයක් කුලියට 
ගැීමා. 

 
2018/12/12 
 
14.00 පැය 

 
DPC 
 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
 
0812222286 

 
 

500.00 

 
 

15,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
 
081-2222286 
081-2204298 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
click here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-

87/BD-12/2K18/18 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (බදුල්ල) 
ඒකකයට අයත් කන්දකැටිය පාරියභෝගික 

යසේවා මධ්යස්ාානය  සහහා කුලි පදනම මත 
වසර යදකක කාලයකට කෘ කැබ්  රායක් 

ලබාගැනීම 

2018 යදසැම්බර් 
12  ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
- 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-

90/MON-09/2K18/19 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (යමොයරාගල) 
ඒකකයට අයත් දඹගල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ාානය  සහහා කුලි පදනම මත වසර 

යදකක කාලයකට යලොරි  රායක් 
ලබාගැනීම 

 
 
 
 
 
 
 

2018 යදසැම්බර් 
12  ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

 
500.00 

 
- 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-

97/DM-11/2K18/20 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු -
 ඌව) ඒකකයේ බදුල්ල ප්රයේශය  සහහා කුලි 

පදනම මත මාස 03  කාලයකට කෘ කැබ්  
රායක් ලබාගැනීම 

 
 
 
 
 
 

2018 යදසැම්බර් 
12  ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
- 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

NCB 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-

98/DM-12/2K18/21 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු -
 ඌව) ඒකකයේ යමොයරාගල  ප්රයේශය  

සහහා කුලි පදනම මත මාස 03  කාලයකට 

 
 
 
 
 
 

2018 යදසැම්බර් 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 

 
500.00 

 
- 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 

 
- 

NCB 

Click Here 

https://www.dropbox.com/s/2r7sgwp48d2jh1u/ENG-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-CE%28LC%26M%29-2018-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3wwlbj86w412tp/18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v35hu4bjrky9mtb/19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iflfj37qv6ntfrd/20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p7nuse3cqy3joqm/21.pdf?dl=0
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කෘ කැබ්  රායක් ලබාගැනීම 12  ප.ව 15.00 බදුල්ල. 
 

දු.ක. : 0552222474 
 
 
 

බදුල්ල. බදුල්ල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-

99/DM-13/2K18/22 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු -
 ඌව) ඒකකයේ දියතලාව ප්රයේශය  සහහා 
කුලි පදනම මත මාස 03  කාලයකට කෘ 

කැබ්  රායක් ලබාගැනීම 

 
 
 

2018 යදසැම්බර් 
12  ප.ව 15.00 

 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 
 

 
500.00 

 
- 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-

78/DGM-17/2K18/23 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා සංවර්ධ්න - 
ඌව) විදුලි ඉංජියන්රු (සැලසුම්)  සහහා කුලි 
පදනම මත වසර යදකක කාලයකට යමෝටර් 

රායක් ලබාගැනීම 

 
 
 
 
 

2018 යදසැම්බර් 
12  ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
- 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-

45/DGM-09/2K18/24 
 

විදුලි ඉංජියනරු (යමොයරාගල) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාකාරි II  සහහා කුලි පදනම මත 
අවුරුදු යදකක කාලයකට වෑන් රායක් 

ලබාගැනීම 

 
 
 
 
 

2018 යදසැම්බර් 
12  ප.ව 15.00 

 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

දු.ක. : 0552222474 
 
 

 
500.00 

 
- 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-

63/Con-13/2K18/25 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (තැනිම් - ඌව) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාකාරි VI  සහහා කුලි පදනම මත 
අවුරුදු යදකක  කාලයකට වෑන් රායක් 

ලබාගැනීම 

 
 
 
 

2018 යදසැම්බර් 
12  ප.ව 15.00 

 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
- 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click Here 

https://www.dropbox.com/s/og179xfx31rdeor/22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7u3rylklgts2lhs/23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gaihdvod2l41heq/24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hx2o29lk9hp7dfs/25.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV-

101/BD-16/2K18/26 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (බදුල්ල) පස්සර 
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ාානය  සහහා කුලි 

පදනම මත අවුරුදු යදකක  කාලයකට කෘ 
කැබ් රායක් ලබාගැනීම 

 
 
 
 

2018 යදසැම්බර් 
12  ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
- 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/ 

HV-76/Con-15/2K18/27 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියනරු (තැනීම් - ඌව) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාකාරි VI වැඩ කණ්ඩායම  සහහා 

කුලි පදනම මත අවුරුදු යදකක කාලයකට 
කෘ කැබ් රායක් ලබාගැනීම 

 
 
 
 
 

2018 යදසැම්බර් 
12  ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
- 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/ 

HV-96/BD-15/2K18/28 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ විදුලි 
අධිකාකාරි (වාණිජ්)  සහහා කුලි පදනම මත 
අවුරුදු යදකක  කාලයකට වෑන් රායක් 

ලබාගැනීම 

 
 
 
 
 

2018 යදසැම්බර් 
12  ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
- 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/ 

HV-86/BD-11/2K18/29 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
කන්දකැටිය පාරියභෝගික යසේවා 

මධ්යස්ාානය  සහහා කුලි පදනම මත අවුරුදු 
යදකක  කාලයකට යලොරි රායක් 

ලබාගැනීම 

 
 
 
 
 

2018 යදසැම්බර් 
12  ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 

 
500.00 

 
- 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/ 

HV-96/BD-15/2K18/30 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ පස්සර 
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ාානය  සහහා කුලි 

පදනම මත අවුරුදු යදකක  කාලයකට ත්රී 
යරෝද රායක් ලබාගැනීම 

 
 
 
 

2018 යදසැම්බර් 
12  ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 
 

 
500.00 

 
- 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click Here 

https://www.dropbox.com/s/xm7m4psd20rso4w/26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/szcbiznx4b16tun/27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/098uyix8waf8rve/28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/23motb35wa6pst2/29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1gjz0ab4atu1vdm/30.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

 (සබර) 

SAB/EE(EMB)/Building/2018/05 

 
 

උඩවලව පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ාානය 
පවත්වායගන යාම සහහා  සහහා වසර 03 ක 

කාලයක් සහහා කුලී පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක්  
ලබා ගැනීම. 

 

2018.12.07 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, නවනගරය, 
ඇඹිලිපිටිය 

රු. 500.00 - 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඇඹිලිපිටිය කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, නවනගරය, 
ඇඹිලිපිටිය 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඇඹිලිපිටිය කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නවනගරය, ඇඹිලිපිටිය 

-- යේශීය Click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2018/46 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි පෙොරලැස්ගමුව 

 ාරිපභෝගික පසේවා ාධායසථ්ාන කාර්යාලය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රායක් 
ලබාගැනීම සහහා වූ යටන්ඩරය 

2018.12.13 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

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

රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (වාණිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, ගාලුපාර, 

රත්මලාන. 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (වාණිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, ගාලුපාර, 

රත්මලාන. 

 

NCB 

Click here 
 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික 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. 

 
 

අයපක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 

 
 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංජියන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සිට 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයපක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/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 ස්ාානයන්හිදී 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 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධ්ාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජ්ාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු 

 
 
 

        සාාානයාධිකාකාරී                         
                                     

https://www.dropbox.com/s/kv3h65tinul3mn6/Tender%20Book%20-Udawalawa%20CSC%20-%202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wndbbglotoaq2q9/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_46.pdf?dl=0
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