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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 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

එම්සී/වික්/2017/03 වික්ය ෝරියා 
විදුලි බලාගාරය සදහා 

Programmable Logic Controllers 

and Accessories    ලබාගැනීම. 
 

2019 /01/30  
02.00 පැය  

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ksයයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(මහවැලි සංකීර්යය) 
40/20, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර, ශ්රී ලංකාව 

ය ලි: 

+94-81-2235431 

+94-81-2224568 

පැක්ස්: 

+94-81-2232802 

රු.1,000/= 
එක 

,xiqjla 
සදහා 

 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 
ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදම යගොඩ 
ශාඛායේ 
ලංවි.ම . 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-
3320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 
බැංකු 
ලදුපත 
ඉදිරිපත් 
කල යුතුය. 

රු.30000/= 
එක ,xiqjක් 

සදහා 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකා  
(මහවැලි සංකීර්යය) 
40/20, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර, ශ්රී ලංකාව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(මහවැලි සංකීර්යය) 
40/20, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර, ශ්රී ලංකාව 

N/A NCB 
 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/dedkltjgk6y2zb5/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2017-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dedkltjgk6y2zb5/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2017-03.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
අංශය 01  
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/12
9 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  

(පකොළඹ නගරයට) අනියුක්ත ප්ර.ඉ 

(බලශක්ති කළාණාකරණ හා 

රජ්පේ පිහිටුම්) යන 

ඒකකවලටආරක්ෂිත 

 ාවහන්(Safety Shoes)සැ යිා හා 

පබදාහැ ා. 

2019 
ජනවාරි 
මස 09 
වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 

2019-01-08දින  යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

5,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් 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)/EE(MM)/PPC/2018/141 
 

i)   Socket Cable Crimp Type Cu –
LV/  500Sqmm – 200 Nos. 

 
ii)   Fuse HRC Cartridge Knife Edge 

Type 250A –Size 02  - 600 Nos. 
 

iii) Fuse HRC Cartridge Knife Edge 
Type 400A –Size 02  - 600 Nos. 

 

2019 
ජනවා  
09 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

10,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB 
 

click here 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01  
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/146 
 

G.I. Pipes for Service Connections 
5.8m/76.1mm – 300 Nos. 

2019 
ජනවා  

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

26,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB 
 

click here 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01  
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/147 
 

i) End Termination Kit H.S. Indoor 
LV/ 70Sqmm/4C/XLPE/SWA UG 

Cable (Without Sockets) -250 Nos. 
 

ii) Jointing Kit Straight  Through. HS 
–LV/ 70Sqmm/ 4C/XLPE/SWA 

Cable (Without Ferrules) – 250 Nos. 
 

iii) Jointing kit Straight Through. HS-
LV/ 150Sqmm/ 4C/XLPE/SWA 

Cable  (Without Ferrules)  – 75 Nos. 
. 
 

iv) Jointing Kit Transition HS-LV/ 
16Sqmm/ 

2C/PILC-XLPE/SWA (Without 
Ferrules) 
-50 Nos. 

2019 
ජනවා  

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

33,500.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB 
 

click here 
 

https://www.dropbox.com/s/q9j2recdcw53xge/ENG-DD1-CC-2018-129.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/le1e5k7gkcptx23/ENG-DD1-CC-2018-141.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pss04b0set8qs3n/ENG-DD1-CC-2018-146.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sl32g9z51x9qlbs/ENG-DD1-CC-2018-147.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
අංශය 01  
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/151 
 

i)   Reduce Ferrules Cu. Crimp Type 
(10kV- 

30kV) with Blind Hole, HV/95-
70Sqmm (For Transition Joints) - 

550 Nos. 
 

ii)   Ferrule Cu Crimp Type HV 
240Sqmm 
– 65 Nos. 

 
iii) Reduction Sleeve for 11kV 

Copper Ferrule, 95Sqmm –70Sqmm 
– 06 Nos. 

 

2019 
ජනවා  

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

8,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB 
 

click here 
 

යබදා හැරිම් 
අංශය 01  
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/152 
 

PVC Pipe 6’’ PNT 7 (6m Lengths) – 
750 Nos. 

2019 
ජනවා  

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

66,500.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB 
 

click here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/DSP/2018/94 
අබලි තාරාපැවි 131ක්  විකිණීම- 
පළාත් ගබඩාව -බස්නාහිර පළාත 

උතුර(කිරිබත්යගොඩ) 

2019-01-09 
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 

500.00 300,000.00 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 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/2K18/
097 

 
ත’ර්මල් කැමරා (Thermal 

Camera) 05ක් මිල  ගැනීම සහ 
සැපයීම 

2019 ජනවාරි 
09  ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

500.00 240,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැ  යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

SAB/CE(COM)/ICB/2018/09 
Bid for Supply & Delivery of, Brand 
New Crane Mounted Lorries (Long 
Wheel Base) 3MT Crane, Payload 

6MT, 
03 Nos. 

2019-01-30 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

3,500.00 375,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

 ICB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/bwe2rpghex4qb3b/ENG-DD1-CC-2018-151.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n7cu82kptub8kfs/ENG-DD1-CC-2018-152.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/igz8zlxtmla393u/SIN-DD2-WPN-DSP-2018-94%20Disposabal%20Transforms.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/igz8zlxtmla393u/SIN-DD2-WPN-DSP-2018-94%20Disposabal%20Transforms.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1f8fxsueucvov8/2K18.097.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1f8fxsueucvov8/2K18.097.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ojcf7t5li0izjwn/SAB_CE%28COM%29_ICB_2018_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ojcf7t5li0izjwn/SAB_CE%28COM%29_ICB_2018_09.pdf?dl=0
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ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/242 
කෑගල්ල ප්රායිය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය සඳහා  විදුලි යමෝ ර් රථ 
ආයරෝපය මධායස්ථානයක් ඉදි 
කිරිම සඳහා මිල ගයන් කැඳවීම. 

 
 

2019-01-09 
දින 

ප.ව. 2.00  

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

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

1000/= 28,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර 

. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/267 
නුවරඑළිය විදුලි ඉංජියන්රු නිල 

නිවස අළුත්වැඩියා කිරිම සඳහා මිල 
ගයන් කැඳවීම. 

 
 

2019-01-09 
දින 

ප.ව. 2.00  

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 15,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/272 
දඹුල්ල ප්රායිය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
බල ප්රයිශය  අයත් නාඋල 

නඩත්තු උපඒකක යගොඩනැඟිල්ල 
අළුත්වැඩියා කිරිම සඳහා මිල 

ගයන් කැඳවීම. 
 
 

2019-01-09 
දින 

ප.ව. 2.00  

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 21,000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

මුලය අංශය 

(අර්ථසාධක 

අරමුදල් 

ඒකකය) 

CEB/FM/AFM-

HQ/PROVIDENT 

FUND/2018/01 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයයහි 2 
වැනි මහයලහි පිහිටි ලංවිම 

අර්ථසාධාක අරමුදල් ඒකකයයහි 
ලිපියගොනු ගබඩා කි ම සඳහා 
ඇලුමිනියම් රාක්ක ඉදිකර සවි 

කී ම. 
 

සුදුසුකම් : 
CIDA(ICTAD) යරේණියේ SP5 

යහෝ ඊ  වැඩි යගොඩනැගිලි ඉදිකි ම් 

2019 ජනවාරි 
10 වැනි 
දින 14.00 

පැය  අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 
2019 ජනවාරි 
08 වැනි 

දින 12.00 පැය 
දක්වා 

ප්රසම්පාදන පත් 
නිකුත් කරනු 

ලැයේ 

මුලය අංශය - 
සුළු ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

අතියර්ක මුදල් 
කළමනාකරු 
(මුලස්ථාන) 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

2 වන මහල, 

අංක: 50, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 

යකොළඹ 02 

 

දුක:     011 2328234 

ෆැක්ස්: 011 2324477 
විදුත් තැපෑල: 
afmhq@ceb.lk 

 

1,500/- 12,500/- අතියර්ක මුදල් 
කළමනාකරු (මුලස්ථාන) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

2 වන මහල, 

අංක: 50, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් 

මාවත, යකොළඹ 02 

 

අතියර්ක මුදල් 
කළමනාකරු 
(මුලස්ථාන) 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

2 වන මහල, 

අංක: 50, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 

යකොළඹ 02 

 

- NCB Click 

Here 

විදුලිය 
සැපයීයම් 
ගුයාත්මක
භාවය 

වැඩිදියුණු 

PD(SESRIP)DD1/T/LB/2018/11 

 

SESRIP කළමයාකරය ඒකකය  
අදාලව වයාපිති වැඩම්ම් 

කාර්යාලයක් පවත්වායගන යාම 

2019 ජනවාරි  
මස 10 වැනිදා 
ප.ව.2.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව) 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපිති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

500.00 රු.6,000.00 
 

SESRIP  වයාපිති 
කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මල්කඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු 

SESRIP  වයාපිති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අදාල නැත NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/31g9xzzrpn8ynj0/Eng-DD2-CP-PPC-2018-242.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/31g9xzzrpn8ynj0/Eng-DD2-CP-PPC-2018-242.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bo0s0dojlvzwuc1/Eng-DD2-CP-PPC-2018-267.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bo0s0dojlvzwuc1/Eng-DD2-CP-PPC-2018-267.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9clt9jeihpx4b3r/Eng-DD2-CP-PPC-2018-272.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9clt9jeihpx4b3r/Eng-DD2-CP-PPC-2018-272.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6m2t4hz1z4er1ff/AADqHq3deAjspg3F58L98lYua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6m2t4hz1z4er1ff/AADqHq3deAjspg3F58L98lYua?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjv2vppds3uh2io/PD%28SESRIP%29DD1-T-LB-2018-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjv2vppds3uh2io/PD%28SESRIP%29DD1-T-LB-2018-11.pdf?dl=0
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කි යම් 
උපකාරක 
වයාපිතිය 
(SESRIP) 
වයාපිතිය 

සඳහා ඉමදූව අවටින් වසරක 
කාලයක  යගොඩනැඟිල්ලක් බිද  

ලබා ගැනීම 
 
 

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

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

පාර, බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

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

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

දු.ක.: 037- 2224550                  
ෆැක්ස් 037- 

2224550 

යසේවා 
ජනන අංශය 
(ව.ක.ජ.වි.යා

) 

AMHM/DGM/PROC/QTR/2018

/01 

ඉංජියන්රුවරයයකු  පදිංචිය සදහා 
නිවසක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම  මිල ගයන් කැදවිම. 
වත්කම් කළමනාකරය 

ජල විදුලි (යාන්ත්රික) 
කාර්යාලය,මහනුවර 

 

 

 

10. 01. 2019 
දින 10.30 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්ණ 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

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

අම්පිටිය පාර,මහනුවර 
081-2200242 
081-2200243 

100.00 
(මහජන 
බැංකුයේ 

යදම යගොඩ 
ශාඛායේ 

අංක  071-1-
001-2-
3320705 
දරන ජනක 
අංශයේ රැස් 
කි යම් 
ගිණුම  
මුදල් 

තැන්පත් කර 
ලබා ගත් ලදු 
පතක් ) 

 

- නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  වත්කම් 
කළමනාකරය ජල විදුලි 
(යාන්ත්රික), ලංකා විදුලි 
බල මණ්ඩලය, 40/20 ඒ, 
අම්පිටිය පාර,මහනුවර 

 

10.01.2019 දින 

10.30 පැය  
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකා  
වත්කම් 

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

පාර,මහනුවර 

නි. සා. 
වත්කම් 

කළමනාකර
ය ජල විදුලි 
(යාන්ත්රික) 
කාර්යාලයේදී 
යනොමියල් 
කියවිය 
හැකිය 

NCB Click 
here 

 

ජනන අංශය 
( මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/UKPS/2018/40 

පසු පස ආවරයයක් සහිත සිංගල් 
කැේ රථයක් තලවකැයල් යේල්ල 
ප්රයිශයේ හමුදා මුරසංාාර ක යුතු 

සදහා 
කුලිය  ලබා ගැනීම 

2019-01-02 වන 
දින ප.ව.14.30 

hrs. 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු,ඉහළ 
යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 

 

දුරකථන 

0512233211 
0777253216 
0777253098 

ෆැක්ස් : 
0512233168 

 

1000.00 

සියලුම 
යගවීම් 
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කි යම් 
ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදම යගොඩ 
ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 
071-1001-
23320-705 
ගිණුම  බැර 
කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කි යමන් 

5,000.00 ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල් 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් 
විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල් 

2019.01.02දින 
පැය 14.30hrs. 

අදාල නැත. NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/1jcsdbtib5nloyg/Eng-Gen-AMHM-AMHM_DGM_PROC_QTR_18_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1jcsdbtib5nloyg/Eng-Gen-AMHM-AMHM_DGM_PROC_QTR_18_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zxee4yh3m083f3e/SIN-GEN-MC-UKPS-2018-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zxee4yh3m083f3e/SIN-GEN-MC-UKPS-2018-40.pdf?dl=0
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2019.01.

01දිනදක්වා
සි  9:00 
පැය සි  
15:00 පැය 
දක්වා 

සතියේ වැඩ 
කරන 
දිනයකදී 

ලබා ගැනීම. 
 

ජනන අංශය 
( මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/UKPS/2018/39 
යප රල්/යදමහුම් කාර් රථයක් 

ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි බලාගාරය 
සදහා කුලිය  ගැනීම. 

2019-01-02 වන 
දින 14.30 

hrs. 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 1000/= 
එම 

5,000/= 
 

එම එම අදාළ නැත. NCB Click 

here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
18/75 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (පළාත් 

යබදාහැ ම් නඩත්තු)  ය යත් විදුලි 
අධිකාකා  (පළාත් යබදාහැ ම් 

නඩත්තු) රාජකා  ක යුතු සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම 

2019.01.03 
ප.ව.15.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 
මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත, 
අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

500.00 5000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 525/26, පළමු 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධාපුර. 

අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය  01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
18/76 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (අනුරාධාපුර)  
ය යත් විදුලි අධිකාකා  (වාණිජ) 

රාජකා  ක යුතු සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

 

2019.01.03 
ප.ව.15.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 5000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය  01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
18/77 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (කැකිරාව)  ය යත් 

විදුලි අධිකාකා  (කාර්යාල) යේ  
රාජකා  ක යුතු සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

2019.01.03 
ප.ව.15.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 5000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

https://www.dropbox.com/s/2sscog505osaykn/SIN-GEN-MC-UKPS-2018-39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2sscog505osaykn/SIN-GEN-MC-UKPS-2018-39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r5afybb21qaq470/Sin-DD1-NCP--HV-2018-75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pyts2ldqr3a9tme/Sin-DD1-NCP--HV-2018-76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gqx0kpyu35peypa/Sin-DD1-NCP--HV-2018-77.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය  01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
18/78 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (කැකිරාව)  ය යත් 
විදුලි අධිකාකා  (තඹුත්යත්ගම) යේ 
රාජකා  ක යුතු සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

 

2019.01.03 
ප.ව.15.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 5000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය  01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
18/79 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (කැකිරාව)  ය යත් 

විදුලි අධිකාකා  (බලශක්ති 
කළමනාකරය) යේ රාජකා  
ක යුතු සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම රථයක් 

ලබා ගැනීම 

2019.01.03 
ප.ව.15.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 5000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය  01 
(උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
18/80 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (මින්යන්රිය)  

ය යත් විදුලි අධිකාකා (හබරය) යේ 
රාජකා  ක යුතු සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

 

2019.01.03 
ප.ව.15.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 5000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/492 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකා  (වයඹ) 
කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019. ජනවාරි 
09 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැිදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැිදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැිදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/493 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැ ම් 
නඩත්තු ) ඒකකය  අයත් විදුලි 
අධිකාකා (වාරියයපොල) නඩත්තු 

වැඩකණ්ඩායම සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019. ජනවාරි 
09 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/494 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(කුරුයෑගල) කාර්යාලය  අයත් 
ප්රායිය ය නඩත්තු ඒකකය  සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019. ජනවාරි 
09 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/hmv7fg3bz7269rh/Sin-DD1-NCP--HV-2018-78.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cyfqkholepha4oj/Sin-DD1-NCP--HV-2018-79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h9blrx3gtddikfj/Sin-DD1-NCP--HV-2018-80.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/evzyrg5qdye9jij/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-492.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/evzyrg5qdye9jij/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-492.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4grvqzvzjk7v13/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-493.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4grvqzvzjk7v13/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-493.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/14on8asm35u9h73/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-494.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/14on8asm35u9h73/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-494.pdf?dl=0
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යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/495 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(කුරුයෑගල ) කාර්යාලය  අයත් 
විදුලි අධිකාකා  වාණිජ II සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019. ජනවාරි 
09 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/496 

විදුලි ඉංජියන්රු (කුලියාපිටිය) 
කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019. ජනවාරි 
09 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/497 

විදුලි අධිකාකා  (යබෝලවත්ත) 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019. ජනවාරි 
09 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/498 

යනොයරොච්යාෝ යල් පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය සඳහා කුලී 
පදනම මත ත්රී යරෝද රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019. ජනවාරි 
09 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/499 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (හලාවත) 
සඳහා කුලී පදනම මත යමෝ ර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019. ජනවාරි 
09 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/500 

විදුලි ඉංජියන්රු (කුලියාපිටිය) 
සඳහා කුලී පදනම මත යමෝ ර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019. ජනවාරි 
09 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
( යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/15
6 
 

විදුලි අධිකාකාරි (තැනීම් ඩියපෝ IV) 
සදහා කුලිය  යහෝ බිද  වසර 02 
ක කාලයක  නිල නිවාසයක් 
යකොළඹ යහෝ ඒ අවටින් සපයා 

ගැනිම 
(විදුලිය දුරකථන හා ජල පහසුකම් 
තිම්ය යුතු යේ, යගොඩනැගිල්යල්/ 

2019ජනවාරි 
මස 09වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

- - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි(යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

 
සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹනගරය)කාර්

යාලය 

- NCB  

https://www.dropbox.com/s/pllgl84ky0vwd12/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-495.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pllgl84ky0vwd12/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-495.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9sirgs4nk6r4hpy/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-496.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9sirgs4nk6r4hpy/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-496.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e310v29qf8yued1/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-497.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e310v29qf8yued1/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-497.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/27eaqj79x85969n/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-498.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/27eaqj79x85969n/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-498.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tmmt8silz9y57mh/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-499.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tmmt8silz9y57mh/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-499.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1g5m6p5nroctcut/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-500.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1g5m6p5nroctcut/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2018-500.pdf?dl=0
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නිවයසේ ම්ම් ප්රමායය වර්ග අඩි 
1,500   වැඩ් විය යුතුය) 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
( යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/15
7 
 

නියයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය ) අනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (බලශක්ති 

කළමයාකරය) ඒකකය සදහා  

කුළි වැන් රථයක් ලබා ගැනිම (කුළි 

වැන් I/II) (වසර 02 ක කාලයක් 
සදහා) 

2019ජනවාරි 
මස 09වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019-01-08දින  
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB click 
here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
( යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/15
8 
 

නියයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය ) අනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (බලශක්ති 

කළමයාකරය) ඒකකය සදහා  

කුළි වැන් රථයක් ලබා ගැනිම (කුළි 

වැන් II/II)  (වසර 02 ක කාලයක් 
සදහා) 

 

2019ජනවාරි 
මස 09වැනිදා 
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 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය 01 
( යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/15
9 
 

නියයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය ) අනියුක්ක ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (යකොළඹ උතුර) 

ප්රායිය ය කාර්යාලය සදහා  කුළි 

වැන් රථයක් ලබා ගැනිම  (කුළි 

වැන් IV/IV) (වසර 01 ක කාලයක් 
සදහා) 

 

2019ජනවාරි 
මස 09වැනිදා 
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 

 

https://www.dropbox.com/s/rp9ih0dg5bpiur8/ENG-DD1-CC-2018-157.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rp9ih0dg5bpiur8/ENG-DD1-CC-2018-157.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5zho9l8rl23uy6u/ENG-DD1-CC-2018-158.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5zho9l8rl23uy6u/ENG-DD1-CC-2018-158.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zk0hyen859gmvzy/ENG-DD1-CC-2018-159.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zk0hyen859gmvzy/ENG-DD1-CC-2018-159.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය 02 

(බපඋ) 

බපඋ/මීග/ඊසි02/යගොඩනැගිලි/         

ප ර.වි.ඉ. කාර්යාලය/2018/02                                                                                                                   
මිනුවන්යගොඩ පාරියභෝගික යසේවා 

මධ යස්ථානය සඳහා 

යගොඩනැගිල්ලක් සහිත පර්ාස් 40 
පමය ඉඩමක් 

 

2019-01-02 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

ප්ර.වි.ඉ. 
කාර්යාලය 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය යනො.87, 

කිඹුලාපිටිය පාර, 
මීගමුව                                                                   

031-2224286 

200.00 2500.00 ප රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය යනො.87, 

කිඹුලාපිටිය පාර, මීගමුව                                                         

031-2224286 

ප රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

යනො.87, කිඹුලාපිටිය 

පාර, මීගමුව 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැ  යම් 
අංශය 03 
 (සබර) 

SAB/PND-V44/HV/2019/01 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධාන) සබරගමුව ඒකකයේ 
රාජකා  ක යුතු සඳහා වෑන් රථ  
01ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම 

2019-01-09 

 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

1000.00 5000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

යබදාහැ  යම් 
අංශය 03 
 (සබර) 

SAB/RUW-V74/HV/2019/02 

 
රුවන්වැල්ල ප්රායිය ය නඩත්තු 
ඒකකයේ රාජකා  ක යුතු සඳහා 
වෑන් රථ  01ක් කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම 

2019-01-09 

 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1000.00 5000.00 එම එම -- NCB Click 
Here 

යබදාහැ  යම් 
අංශය 03 
 (සබර) 

SAB/DM-V66/HV/2019/03 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැ ම් 
නඩත්තු) සබරගමුව ඒකකයේ 
ඇඹිලිපිටිය වැඩ කණ්ඩායයම් 
රාජකා  ක යුතු සඳහා වෑන් රථ  
01ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම 

 

2019-01-09 

 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1000.00 5000.00 එම එම -- NCB Click 
Here 

යබදාහැ  යම් 
අංශය 03 
 (සබර) 

SAB/EH/C3/KURUWITA 
CSC/2018/2019 

 
කුරුවි  පාරි යභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 
මත යගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම. 

 

2019-01-09 
ප.ව. 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 
තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

500.00 - විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

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

 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 
තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 

- NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/zfa30n04a8enab4/Eng-DD2-WPN-T-2018-83%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zfa30n04a8enab4/Eng-DD2-WPN-T-2018-83%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sdn3v2r2v685s9k/SAB_PND_-V44_HV_2019_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sdn3v2r2v685s9k/SAB_PND_-V44_HV_2019_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nxi9bvlypdpxb65/SAB_RUW_-V74_HV_2019_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nxi9bvlypdpxb65/SAB_RUW_-V74_HV_2019_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lot1zubtqo4mdsb/SAB_DM_-V66_HV_2019_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lot1zubtqo4mdsb/SAB_DM_-V66_HV_2019_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dtcjqldu60s7x8e/Bidd%20Doc.Kuruwita%20CSC-2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dtcjqldu60s7x8e/Bidd%20Doc.Kuruwita%20CSC-2018.pdf?dl=0
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යබදාහැ  යම් 
අංශය 03 
 (සබර) 

   
SAB/DGM/CE(CON)/Building/

2018/08 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු තැනීම්  ඒකකය  
අයත් රුවන්වැල්ල අංක VIII  වැඩ 
කණ්ඩා යයම්  භාණ්ඩ ගබඩා කිරිම 
සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් සහිත 

ඉඩමක් වසර 02ක කාලයක , කුලි 
පදනම මත ලබා ගැනිම. 
1.. ජලය,විදුලිය ඇතුලුව 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

තිම්ය යුතුය. 
 

2. රුවන්වැල්ල නගරය  සමීපව, 
වර්ග අඩි 1000ක 

යගොඩනැගිල්ල තුල අවම වශයයන් 
කාමර 03ක් තිම්ය 

යුතු අතර,වාහන 02ක්(යලොරි 
රථයක්,යරේන් රථයක්) 

නවතා  තැබීය හැකි විය යුතුය. 

2019-01-09 
ප.ව. 2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො.09, 
නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-80/DGM-10/2K18/35 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරිම් 

නඩත්තු - ඌව) - තරාපැවි නඩත්තු 
(02) සඳහා කුලි පදනම මත වසර 
යදකක කාලයක  කැේ රථයක් 
(Single Cab) ලබාගැනීම 

2019 ජනවාරි 
09  ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

500.00 46,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැ ම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

DGM(SP)/C2/2018/93 

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

විකිණීම 

2019-01-09 
ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතර පාර,ගාල්ල. 

 

1,000.00 ලංසුයවන් 10% 
ක මුදල 

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

 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතර පාර,ගාල්ල. 

 

අදාළ  
යනොයේ. 

NCB Click 
Here 

 
 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකා  ලංසු ඉදිරිපත් කි යම් 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 කරන්නන්  යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්  පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු වි ක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනත  අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 

https://www.dropbox.com/s/ie4q8oacxy8sdqr/SAB_DGM_CE%28CON%29_Building_2018_08%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ie4q8oacxy8sdqr/SAB_DGM_CE%28CON%29_Building_2018_08%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pzbl2283l8spxod/35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pzbl2283l8spxod/35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r2sj7j0vftjemvg/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2018-93.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r2sj7j0vftjemvg/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2018-93.pdf?dl=0
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ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනය  කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකා /ප රධාාන ඉංජියන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සි  
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකා  නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියිය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වල , ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පි පත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කි යමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකා /ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයපක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්  අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකා /ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ප ක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපි දී 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. 
 
මී  අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කි ම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකා / ප රධාාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකා  ලංසු “  NCB ) යිය ය තර`ගකා  ලංසු 

 
 
 

        සාාානයාධිකාකාරී                         
                                     
 


