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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 යපොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 

වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 

භාරදිය යුතු කාර්යාලය 
ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 

යතොරතුරු 

පිටපතක 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 

පිටපත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන අංශය  
(ව.ක.ජ.වි.යා

) 

AMHM / DGM / PROC / DL / 18 / 01 
 

Purchasing of a Data Logger with 
the Accessories 

 

 

 

23. 01. 2019 

දින 10.30 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්ණ 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

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

අම්පිටිය පාර,මහනුවර 
081-2200242 
081-2200243 

1,000.00 
(මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
අංක  071-
1-001-2-
3320705 
දරන ජනක 
අංශයේ රැස් 
කි යම් 
ගිණුමට 
මුදල් 

තැන්පත් 
කර ලබා 
ගත් ලදු 
පතක් ) 

30,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකා  
වත්කම් කළමනාකරණ 
ජල විදුලි (යාන්ත්රික), 
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 40/20 ඒ, 
අම්පිටිය පාර,මහනුවර 

 

23.01.2019 දින 

10.30 පැයට 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකා  
වත්කම් 

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

පාර,මහනුවර 

නි. සා. 
වත්කම් 

කළමනාකර
ණ ජල විදුලි 
(යාන්ත්රික) 
කාර්යාලයේදී 
යනොමියල් 
කියවිය 
හැකිය 

NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/5lftepglks2o2wy/Eng-Gen-AMHM-AMHM_DGM_PROC_DL_18_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5lftepglks2o2wy/Eng-Gen-AMHM-AMHM_DGM_PROC_DL_18_01.pdf?dl=0
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ජනන අංශය  
(සමනළ 

සංකීර්ණය) 

SC/DGM/BID/SC/2018/09 

ආරක්ෂක නිලයන්ට ඇන්කල් බූට්ස ්
සහ සපත්තු සැපයීම, සමනළ 

සංකීර්ණය 
 

2019-01-31 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්ණය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(සමනළ සංකීර්ණ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, නව 

නගරය, රත්නපුර. 

045-2225002 
ෆැක්ස් 

045-2225005 
 

500.00 

(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 

රැස්කි ම්   
ගිණුම් අංක 

071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය) 

20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකා  
(සමනළ සංකීර්ණ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(සමනළ සංකීර්ණ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, නව 

නගරය, රත්නපුර. 
 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 

ජනන අංශය  
(සමනළ 

සංකීර්ණය) 

SC/DGM/BID/SC/2018/08 

ආරක්ෂක නිලයන්ට නිළ ඇදුම් 
සැපයීම, සමනළ සංකීර්ණය 

 

2019-01-31 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්ණය 

එම 
 

500.00 

 

එම 
 

20,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&S)/PPC/2018/167 
 

Disposal of unserviceable cable 
drum stands and drum covers at 

Pamankada Stores. 
 
 

2019 ජනවාරි 
මස 23  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 
2019-01-22 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1000.00 
(මුදලින්) 

යලොට් අංක 01-
32,000.00 

යලොට් අංක 02-
3,500.00 

යලොට් අංක 03-
1,500.00 

 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අණකරයක් 
මඟින්) 

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 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 
 

- NCB click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/p2lficcnri22jp1/Sin-GEN-SC-SC-2018-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p2lficcnri22jp1/Sin-GEN-SC-SC-2018-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/52eza1tqedjjerw/Sin-GEN-SC-SC-2018-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/52eza1tqedjjerw/Sin-GEN-SC-SC-2018-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2u5pbveasskcwb/ENG-DD1-CC-2018-167.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2u5pbveasskcwb/ENG-DD1-CC-2018-167.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/292 
ලං.වි.ම.මධ්යම පළාත සහහා 

ඇම්පියර් 300 ඩිජිටල් මයියරො ඕම් 
මීටර් (300A Digital Micro-Ohm 

Meters) 05ක් සපයා භාරදීම. 
 

2019-01-23 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= 135,000/= ප්ර.ඉ. (වාිජජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/310 
ලං.වි.ම.මධ්යම පළාත සහහා 

Monkey Jack (TIRFOR) 07ක් 
සපයා භාරදීම. 

 

2019-01-23 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 19,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැ  යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/ICB/2018/10 
Bid for Supply & Delivery of, Brand 
New Crane Mounted Lorries 2MT 
Crane, Payload 2MT - 03 Nos. 

 

2019-02-13 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්ු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

3,500.00 600,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්ු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්ු 
(වාිජජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

 ICB  

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැ  යම් 
අංශය 02 
(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

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

2018/48 
යවල්යහන ගැන්ට්රිය සිට 

මිණුවන්යගොඩ ගැන්ට්රිය දක්වා 
යදසැරි කුළුණු රැහැන් මාර්ග ( දුර 

කි.මි. 2.75)   -යකොන්ත්රාත්කුවන් 

ඉක්ටාඩ් C7 යරේිජය යහෝ  ට වැඩි 
යරේිජයක විය යුතුයි. 

 

 කුළුණු පාදම ඉදිකි ම. 
 

2019/01/23 

 

14.00 පැය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකා
කාරි(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 
යබදාහැ ම් 
අංශය 2 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.

හා 
අ.සැ.න.)යබදාහැ ම් 

අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

 
 
 
 
 
 

2000.00 110,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැ ම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැ ම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222286 
081-2204298 

NA NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/4sjzogtfhj074fx/Eng-DD2-CP-PPC-2018-292.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4sjzogtfhj074fx/Eng-DD2-CP-PPC-2018-292.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vgqmafaa7j03kx9/Eng-DD2-CP-PPC-2018-310.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vgqmafaa7j03kx9/Eng-DD2-CP-PPC-2018-310.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lgdpeedq8wzykqa/PRO%26HM_DD2_DPC_CE%28LC%26M%29.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lgdpeedq8wzykqa/PRO%26HM_DD2_DPC_CE%28LC%26M%29.TextMark.pdf?dl=0
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යසේවා 
 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්ණය) 

එම්සි/නිල්/බිඩ්ස්/ 

2018/003 

 
නිල්ලඹ විදුලි බලාගාරයේ 

සනීපාරක්ෂක කටයුතු සහ උදයාන 
නඩත්තු කිරිමට අදාළ  කටයුතු 

පවත්වා යගන යාම. 
 

2019.01.24   
දින  ප.ව. 2.30 

ට 
 

මහවැලි 
සංකිර්ණය 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්ු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

ෆැක්ස් : 081-
7429330 
විදුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 

 

ු.1000/- ක 
මුදලක් 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ලංවිම ජනන 
මුලස්ථාන

යේ 
ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ට බැර වන 
යසේ යගවා 
බැංකු  
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

 

ු.7.000.00 ප්රධ්ාන ඉංජියන්ු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් 

විදුලි 

බලස්ථානය, 

ලංකා 

විදුලිබල  

මණ්ඩලය, 

මාවතුර, 

කාර්යාලයේදී 

කියවීම සදහා 

යනොමියල් 

ලබා ගත 

හැක. 

NCB Click 

here 

 

mailto:cekotmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/9jtdlcpwu6rfjsp/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2018-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9jtdlcpwu6rfjsp/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2018-003.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 
(සමනළ 

සංකීර්ණය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2018/08 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරයයහි 
ඇති 

Generator Air Coolers 
අලුත්වැඩියා කර යථා තත්වයට 

පත්කිරිම. 
 
 

2019-01-31 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්ණය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(සමනළ සංකීර්ණ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, නව 

නගරය, රත්නපුර. 

045-2225002 
ෆැක්ස් 

045-2225005 
සහ 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්ු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ, 
Tel: 045-2222554 
Fax:045-2222501 

 

500.00 

(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 

රැස්කි ම්   
ගිණුම් අංක 

071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය) 

45,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  (සමනළ 
සංකීර්ණ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(සමනළ සංකීර්ණ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, නව 

නගරය, රත්නපුර. 
 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 

ජනන අංශය 
(මහවැලි 

සංකීර්ණය) 

MC/UKPS/2018/11 
ඉහල යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරයේකාර්යය මණ්ඩලය 
ප්රවාහනය සහහා ආසන 12 යුත් 

වෑන් රථයක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම 

2019/01/30ව

න දින 14.30 

hrs. 

මහවැලි 
සංකීර්ණ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්ු,ඉහළ 
යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 

 
දුරකථන 

0512233211 

0777253096 

0777253098 
ෆැක්ස් : 

0512233168 

 

1000/= 
සියලුම 
යගවීම් 
ජනක 
අංශයේ 

රැස්කි යම් 
ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ගිණුම් අංක 
071-1001-
23320-705 
ගිණුමට බැර 
කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කි යමන් 

2019/01/29
දින දක්වා 
9:00 පැය 
සිට 15:00 
පැය දක්වා 

5,000/= 

 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්ු, 
ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල් 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්ු, 
ඉහළ යකොත්මයල් 
විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල් 

2019/01/30 දින පැය 

14.30hrs. 

අදාළ නැත. NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/381lbrsv5s7bx1r/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/381lbrsv5s7bx1r/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vye7gh4xj76cnvf/SIN-GEN-MC-UKPS-2018-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vye7gh4xj76cnvf/SIN-GEN-MC-UKPS-2018-11.pdf?dl=0
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සතියේ වැඩ 
කරන දින 
වලදී ලබා 
ගත හැක. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/16
8 
 

Registration of Pont Rate Wiring 
Contractors for Colombo City for 

Year 2018-2019. 
 

2019 
ජනවාරි 23 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි(යකො

ළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල, 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019-01-22 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

200,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අණකරයක් 
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 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/17
0 
 

Bid for the execution of 
Disconnection & Reconnection 
orders in Colombo South Area. 

2019 
ජනවාරි 23 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 
 

1000.00 
(මුදලින්) 

 
30,000.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකුඅණකරයක්
/ බැංකු 

ඇපකරයක් 
මඟින්) 

එම 
 

එම 
 

- NCB click here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/17
1 
 

නියයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරයට) අනියුක්ක ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්ු (යකොළඹ බටහිර) 

ප්රායිය ය කාර්යාලය සදහා  කු  

වැන් රථයක් ලබා ගැනිම  (කු  

වැන් I/IV) (වසර 02 ක කාලයක් 
සදහා) 

 

2019 ජනවාරි 
මස 23  වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 
 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අණකරයක් 
මඟින්) 

එම 
 

එම 
 

- NCB click 
here 

 

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

PRO&HM/DD2/DGM/CE(LC&

M)/2018/24 

 
ජීව මාර්ග නඩත්තු වැඩ කණ්ඩායම 

සහහා යක්කල, නිට්ටඹුව අවටින්  
යගොඩනැඟිල්ලක් කුලියට 

ලබාගැනීම 

 

2019.01.16 
14.00 පැය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකා
කාරි (වයා.හා 
අ.සැ.න.) 
යබදාහැ ම් 
අංශය 2 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැ ම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 

150.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැ ම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැ ම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/akc74dblbzha6hv/ENG-DD1-CC-2018-168.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/su7025dc2gxxeww/ENG-DD1-CC-2018-170.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jqdknyu2z1yfyfw/ENG-DD1-CC-2018-171.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jqdknyu2z1yfyfw/ENG-DD1-CC-2018-171.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lgdpeedq8wzykqa/PRO%26HM_DD2_DPC_CE%28LC%26M%29.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lgdpeedq8wzykqa/PRO%26HM_DD2_DPC_CE%28LC%26M%29.TextMark.pdf?dl=0
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* යගොඩනැඟිල්ල ව.අ. 2000 ක 
පමණ 

ප්රමාණයකින් සමන්විත විය යුතුය. 
 

* වාහන 3ක් නැවැත්වීයම් ඉඩකඩ 
තිබිය 

යුතුය. 

* ජල, විදුලි  පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
 

මහනුවර 
 

0812222286 

 
081-2222286 
081-2204298 

 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය -02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/312 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්ු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධ්න) ඒකකය  සහහා  කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
යමෝටර් කාර් රථයක් ලබා ගැනිම. 

2019-01-23 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= 20,000/= ප්ර.ඉ. (වාිජජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය -02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/313 
 

කුණ්ඩසායල් ප්රායිශීය විදුලි 
ඉංජියන්ු ඒකකයට අයත් හසලක 
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථානය 
සදහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-01-23 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 
 

1000/= 16,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය -02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/314 
කෑගල්ල ප්රායිශීය විදුලි ඉංජියන්ු 
බල ප්රයිශයට අයත් රඹුක්කන 
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථානය 
පවත්වායගන යාම සහහා බදු / කුලී 
පදනම මත පහත සහහන් පහසුකම් 
සහිත යගොඩනැගිල්ලක් වසරක 

කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 රඹුක්කන නගරය යහෝ එම 
ප්රයිශයට ආසන්න විය යුතුය. 

 වර්ග ප්රමාණය ව.අ. 2500ක් 
වීම. 

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 
සනිපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 

 ප්රධ්ාන මාර්ගයට ඉතා 
ආසන්නව පිහිටිය යුතුය. 

 සැහැල්ලු යලොරි රථයක් සහ 
ිවිත්ව කාර්ය වාහන 03ක් 
එකවර නවතා තැබීයම් 

2019-01-23 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සහහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ.   035-2222466 

- - එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB - 

 

https://www.dropbox.com/s/xk97549tw699vim/Sin-DD2-CP-%20PPC-2018-312.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xk97549tw699vim/Sin-DD2-CP-%20PPC-2018-312.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l90dfici0ixjn80/Sin-DD2-CP-PPC-2018-313.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l90dfici0ixjn80/Sin-DD2-CP-PPC-2018-313.pdf?dl=0
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හැකියාව තිබිය යුතුය. 
 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය -02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/315 
දඹුල්ල ප්රායිශීය විදුලි ඉංජියන්ු 
බල ප්රයිශයට අයත් නාඋල 

පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථානය 
භාර විදුලි අධිකාකාරි  නිල නිවස 

සහහා බදු / කුලී පදනම මත පහත 
සහහන් පහසුකම් සහිත 

යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 නාඋල නගරය යහෝ එම 
ප්රයිශයට ආසන්න විය යුතුය. 

 වර්ග ප්රමාණය ව.අ. 2000ක් 
සහ සහ නිදන කාමර 03කින් 

සමන්විත නිවසක් වීම. 

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 
සනිපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 

 ප්රධ්ාන මාර්ගයට ඉතා 
ආසන්නව පිහිටිය යුතුය. 

 වාහන  නවතා තැබීයම් 
හැකියාව  තිබිය යුතුය. 

 භූමිය වටා ආරක්ෂිත වැටක්  
තිබිය යුතුය. 

 

 

2019-01-23 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සහහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ.   066-2283442 

- - එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB  

- 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය -02 
(වයාපිති හා 
අධිකාසැර 
නඩත්තු) 

 
 

PRO&HM/DD2/DPC/CE(SC&

M)/2018/43 

 
ප්ර ධ්ාන ඉංජියන්ු (උපයපොල තැනීම් 
හා නඩත්තු) වයාපිති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු - යබ.අ. 02 කාර්යාලයේ 
උපයපොල නඩත්තු වැඩකණ්ඩායම 
සහහා යගොඩනැගිල්ලක් ගම්පහ, 

යේයන්යගොඩ යහෝ නිට්ටඹුව අවටින් 
වසර 02 ක් සහහා බිදට ලබා 

ගැනීම. 

2019-01-16    
ප.ව.2.00 

යබදාහැ ම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව - 
යබ.අ. 02 

 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්ු 
(උපයපොල ඉදිකි ම් හා 
නඩත්තු) වයාපිති හා 
අධිකාසැර නඩත්තු - 
යබ.අ.02) බටහිර 
කලාප කාර්යාලය. 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය. අංක 21,  
පල්ලිය පාර, ගම්පහ. 

 
033-2223179 
033-2231769 

500/- 
 
 
 

11,000/- 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්ු 
(උපයපොල ඉදිකි ම් හා 
නඩත්තු) වයාපිති හා 
අධිකාසැර නඩත්තු - 

යබ.අ.02) බටහිර කලාප 
කාර්යාලය. ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය. අංක 
21,  පල්ලිය පාර, 

ගම්පහ. 
 

033-2223179 
033-2231769 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්ු 
(උපයපොල ඉදිකි ම් 
හා නඩත්තු) වයාපිති 
හා අධිකාසැර නඩත්තු - 
යබ.අ.02) බටහිර 
කලාප කාර්යාලය. 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය. අංක 21,  
පල්ලිය පාර, ගම්පහ. 

 
033-2223179 
033-2231769 

අදාල නැත 
 

NCB click 

here 

 

 

https://www.dropbox.com/s/7bs7gvzq2imi33u/SIN-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-CE%28SC%26M%29-2018-43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7bs7gvzq2imi33u/SIN-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-CE%28SC%26M%29-2018-43.pdf?dl=0
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යබදාහැ  යම් 
අංශය -03 

 
 

SAB/RUW/EE/CLEANING 
SERVICE 

 
ුවන්වැල්ල විදුලි ඉංජියන්ු 
කාර්යාලය හා කරවනැල්ල, 
යකොටියාකුඹුර, දැරිජයගල, 

බුලත්යකොහුපිටිය, 
යගෝනගල්යදිජය පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථාන සහ ගලපිටමඩ 
හා  කිතුල්ගල උප පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථාන    වසරක 
කාලයක් සහහා සනීපාරක්ෂක 

යසේවාව පවත්වායගන යාම සහහා. 
 

2019-01-18 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංජියන්ු 
කාර්යාලය (ුවන්වැ
ල්ල)       යනො.   

184/1, 
අටුලුගම, 
යදහිඕවිට. 

 

500.00 10,000.00 විදුලි ඉංජියන්ු 
කාර්යාලය (ුවන්වැල්ල)       

යනො.   184/1, 
අටුලුගම, 
යදහිඕවිට. 

 

විදුලි ඉංජියන්ු 
කාර්යාලය (ුවන්වැ
ල්ල)      යනො.   

184/1, 
අටුලුගම, 
යදහිඕවිට. 

 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/84 
අගලවත්ත විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය පවත්වායගනයාම 
සහහා කුලී/ බදු පදනම මත 

යගොඩනැගිල්ලක් ලබාගැනීම සහහා 
වූ යටන්ඩරය 

2019.01.24 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

 

500.00 00.00 ප්රධ්ාන ඉංජියන්ු 
(වාිජජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  

(බස්නාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්ු 
(වාිජජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා  
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2018/52 

බස්නාහිර පළාත දකුණ-1 හි ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු  රත්මලාන කාර්යාලය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සහහා වූ යටන්ඩරය 

2019.01.24 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 
 

500.00 15,000.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැ ම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2018/53 

බස්නාහිර පළාත දකුණ-1 හි විදුලි 

ඉංජියන්රු -II (යෙදාහැරීම් 

නඩත්තු) සඳහා කුලී පදනම මත 

යමෝටර් කාර් රථයක් ලබාගැනීම 
සහහා වූ යටන්ඩරය 

2019.01.24 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 
 

500.00 15,000.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
here 

 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කුවන් 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 පමණක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමණක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරණ යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකා /ප රධ්ාන ඉංජියන්ු 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 සාමානයාධිකාකා  නමින් ලියන ලද බැංකු අණකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියිශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කි යමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකා /ප රධ්ාන ඉංජියන්ු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකා /ප රධ්ාන ඉංජියන්ු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ප ක්ෂා කල හැක. 

https://www.dropbox.com/s/qybvg1cs26ttljh/SAB-RUW-EE-CLEANING%20SERVICE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qybvg1cs26ttljh/SAB-RUW-EE-CLEANING%20SERVICE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/831cin8rdzje7lf/Sin_DD4_PPC_T_2018_84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/831cin8rdzje7lf/Sin_DD4_PPC_T_2018_84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/utvo709j5a9ptwl/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/utvo709j5a9ptwl/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3b8fnrvv1o1q7g4/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3b8fnrvv1o1q7g4/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2018_53.pdf?dl=0
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ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීු 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 කි ම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකා / ප රධ්ාන ඉංජියන්ු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකා  ලංසු “  NCB ) යිශීය තර`ගකා  ලංසු 

 
 
 

        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     
 


