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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 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019 /0059 
ශබ්ද අවයශෝෂක සැදීම සදහා 

අමුද්රවය (sound Attenuator of 
the fan inlets) මිලදීගැනීම 

2019 අප්රියය  
24 දින 14.00 

පැයට. 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය  
4වන මහල  බලස්ථාන 

කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
නාරක්ක ලිය  
යනොයරොච්ය ෝය  

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

 

4,000/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

රු200,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගි ල, ලක්විජය 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්ක ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගි ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්ක ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමිය  
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0074 

අපත් පගන යාහැකි කම්පණ 

උපකරණයක් 

2019 අප්රියය  
24 දින 14.00 

පැයට. 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 

 
1,000/-  

 
එම 

 

රු.15,000.00 එම 

 
එම 

 
එම 

 
NCB Click 

Here 
 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0095 
 

ලක්විජය බලාගාරය සඳහා 
බු යඩෝසරයක් සපායා  භාරදීම 

2019 අප්රියය  
24 දින 14.00 

පැයට. 
 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 

 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

TP : 032 226 8972 

Fax: 032 226 8975 

10,000/-  
 

එම 

 

රු.400,000.00 එම 

 
එම 

 
එම 

 
NCB Click 

Here 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/73hofi5haezt1i3/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/73hofi5haezt1i3/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6fnjg7ic59x04rb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0074.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6fnjg7ic59x04rb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0074.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kdjyyk1k5j3vjd3/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0095.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kdjyyk1k5j3vjd3/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0095.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0079 

 
කාර්මික වැකුම් ක්ලීනර් මිලදී 

ගැනීම සඳහා 

2019 අප්රියය  
24 දින 14.00 

පැයට. 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 

 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

 

 

1,000/-  
 

එම 

 

රු.32,000.00 එම 

 
එම 

 
එම 

 
NCB Click 

Here 
 

යබදාහැරිම්ක
ලාප 01 

යකොළඹනග
රය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/00
3 
 

Design, Manufacture, Supply & 
Delivery (Optional Training on 
Installation & Commissioning 

Works) of Ethernet Switches & 
Routers for Colombo City. 

2019 
මැයි 
08 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගි ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යම  මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2019- 05-07 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

100,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය  
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගි ල, 340  ආර් 
ඒ ද යම  මාවත  යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- ICB Click Here 

යබදාහැරිම්ක
ලාප 01 

යකොළඹනග
රය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/04
0 
 

Rehabilitation of LV AC & DC 
Distribution Units at Primary 

Substation E & F 

2019 
මැයි 
08 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 

 
1,000.00 
(මුදලින්) 

80,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම 

 
එම 

 
- ICB Click Here 

යබදාහැරිම්ක
ලාප01 

යකොළඹනග
රය 

.DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/052 
 

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

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

2019 
අයප්රේ  
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 
 

2019- 04-16 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

40,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම 
 

එම 
 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම්ක
ලාප 01 

යකොළඹනග
රය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/166 
 

i) Warning Tape – 1,200 kg 
ii) Barricade Tape – 600kg 

2019 
අයප්රේ  

17 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 
 

1,000.00 
(මුදලින්) 

12,500.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම 
 

එම 
 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/rjh0rdn5iq7zb1i/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0079.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rjh0rdn5iq7zb1i/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0079.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nf3obamu2r0xcl/ENG-DD1-CC-2019-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmp9ysx9wqc9d3i/ENG-DD1-CC-2018-040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qe371xchm82c9dv/ENG-DD1-CC-2019-52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d7psm4etjhm42kl/ENG-DD1-CC-2018-166.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/CE(COM)/LP/2019/20 
Three phase Power Quality 

Analyzers 02 ක් සපයා ප්රවාහනය  
කිරීම. 

2019-04-24 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09  නව 
නගරය, රත්නපුර 

 

1 500.00 36 000.00 නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම.,යනො.09 නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව)ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/DGMCE(COM)/LP/2019/2
1 

මුද  යනොයගවීම මත සිඳලීයම් ලිපි 
500 000 ක් මු්රද්රයය කර සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 

2019-04-24 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 

 
1 000.00 9 000.00 එම 

 
එම 

 
-- NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/30 
“Spine Board with accessories”  

සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
25 එකු 

2019.04.25 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 13,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/32 
“HDPE Pipe”  සපයා, යගනවිත් 

භාරදීම 
3,000  මීටර 

2019.04.25 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 

 
1,500.00 20,000.00 එම 

 
එම 

 
 NCB Click 

here 
 

ඉදිකිරීම් 

    
  

 
       

 

යසේවා 

https://www.dropbox.com/s/jb2ly95c98f5qz5/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jb2ly95c98f5qz5/SAB-CE%28COM%29-LP-2019-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h476cehrwxjev72/SAB_CE%28COM%29_LP_2019-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h476cehrwxjev72/SAB_CE%28COM%29_LP_2019-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o4s1p7f27dljxx0/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o4s1p7f27dljxx0/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d3v1lgp1iyu13l1/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d3v1lgp1iyu13l1/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_32.pdf?dl=0
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ජනන 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/DGM/PROC/2019/01 

නියයෝජය සාමානයධිකාරී මහවැලි 
සංකීර්ය කාර්යාලයේ 

ඉංිනයන්රුවරයයකුට පදිංචිය සදහා 
නිවසක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීමට මිල ගයන් කැදවිම. 

 

 

 

17/04/2019   

දින 14.00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයා ගැනීමි 
කමිටුව 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(මහවැලි සංකීර්ය 
කාර්යාලය ) 
ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය  

40/20   
හී  පැන්කදුර මාවත  
අම්පිටිය පාර මහනුවර 

දු.ක 081-2224568 
 

රු . 500.00 
(මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

අංක  071-1-
001-2-
3320-705 
දරන ජනන 
අංශයේ රැස් 
කිරීයම් 
ගිණුමට 
මුද  

තැන්පත් කර 
ලබා ගත් ලදු 
පත ඉදිරිපත් 
කල යුතුය ) 

- නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(මහවැලි සංකීර්ය 
කාර්යාලය ) 
ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය  

40/20   
හී  පැන්කදුර මාවත  
අම්පිටිය පාර මහනුවර 

 

17/04/2019 දින 

14.00 පැයට 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(මහවැලි සංකීර්ය 
කාර්යාලය ) 
ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය  

40/20   
හී  පැන්කදුර මාවත  

අම්පිටිය 
පාර මහනුවර 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධි

කාරී 
මහවැලි 
සංකීර්ය 

කාර්යාලයේදී 
යනොමිය  
කියවිය 
හැකිය 

NCB Click 
here 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0081 
ලක්විජය බලාගාරයේ හා කරඹ 
දලුව නිවාස සංකීර්යයන්හි පිරිසිදු 
කිරියම් යසේවාව වසරක කාලයක් 

සඳහා ලබාගැනීම. 
ලංසු රැස්විම් දිනය : 2019.04.17  

10.00 පැයට 
ලංසු රැස්වීම් ස්ථානය: ලක්විජය 
බලාගාරය  යනොයරොච්ය ෝය  

2019 අප්රියය  
24 දින 14.00 

පැයට. 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය  
4වන මහල  (ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

නාරක්ක ලිය  
යනොයරොච්ය ෝය  

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

10,000/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක 

රු.500,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගි ල, ලක්විජය 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්ක ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගි ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්ක ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමිය  
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0085 

Sky Climbers, දෙකක් මිලදී 
ගැනීම සෙහා 

2019 අප්රියය  
24 දින 14.00 

පැයට. 
 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 

 
1,000/-  

 
එම 

 

රු. 15 000.00 එම 

 
එම 

 
එම 

 
NCB Click 

Here 
 

https://www.dropbox.com/s/05x74420sbxlyuj/Eng-Gen-MC-DGM-PROC-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/05x74420sbxlyuj/Eng-Gen-MC-DGM-PROC-2019-01.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ufho1n1hi28agc4/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0081.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufho1n1hi28agc4/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0081.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mgqx25lx4tekfsb/ENG-GEN_PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0085.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mgqx25lx4tekfsb/ENG-GEN_PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0085.pdf?dl=0
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ජනන/ 
වත්කම්කළම

නාකරයජල

විදුලි(යාන්ත්රි

ක)අංශය 

කාර් රථයක් රියදුරු සහ ඉන්ධාන 
සමඟ කුලියට ලබා ගැනිම සඳහා 

වන ලංසුව 
 

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

 

මිළ ගයන් ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාව වන විට ලියාපදිංචි 

යනොකළ වාහන,යකොන්තරාත්තුව 
ප්රදානය කරන අවස්තායේදී 

ලියාපදිංචි කර ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 
 

ලංසුයයොමුඅංකයDGM/AMHM/PRO
C/VEH/18/02 

 

2019/04/17 

1030 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යප්රස
ම්පාන 
කමිටුව ) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

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

අම්පිටිය පාර මහනුවර 
081-2200242 
081-2200243 

රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

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

යුතුය. 
 

රු.5 000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී වත්කම් 

කළමනාකරය ජල විදුලි 

(යාන්ත්රික)  ලංකා විදුලි 

බල මණ්ඩලය  40/20 ඒ  

අම්පිටිය පාර මහනුවර 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

වත්කම් 

කළමනාකරය ජල 

විදුලි (යාන්ත්රික)  

ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය  40/20 ඒ  

අම්පිටිය 

පාර මහනුවර 
 

2019/04/17 
1030 පැය 

 NCB Click 

Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

උපයපොළ ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු  II 
වැඩ කණ්ඩායම යවනුයවන්  
වැඩබිම් කාර්යාලයක් සඳහා  

කුරුයෑගල නගරය අවටින් වසර 
යදකක කාලයකට 

යගොඩනැගි ලක් බද්දට ගැනීම. 
යටන්ඩර් අංක- 

CE(P&HM)DD1/T/LB/2019/01 

2019 අයප්රේ  
මස 18 වන දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපිති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01        ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
යනො.288  නුවර පාර          

කුරුයෑගල                    
දු.ක.: 037- 2229151  
2223190  2230483                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

500.00 12 000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වයාපිති 

හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 01        

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
යනො.288  නුවර පාර          

කුරුයෑගල                    
දු.ක.: 037- 2229151  
2223190  2230483                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපිති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01        

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  යනො.288  

නුවර පාර          
කුරුයෑගල                    

දු.ක.: 037- 2229151  
2223190  2230483                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

උපයපොළ ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු II 
වැඩ කණ්ඩායම යවනුයවන්  
වැඩබිම් කාර්යාලයක් සඳහා  

අනුරාධාපුරය නගරය අවටින් වසර 
යදකක කාලයකට 

යගොඩනැගි ලක් බද්දට ගැනීම. 
යටන්ඩර් අංක- 

CE(P&HM)DD1/T/LB/2019/02 
 

2019 අයප්රේ  
මස 18 වන දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

එම 

 
500.00 10 000.00 එම 

 
එම 

 
අදාල නැත NCB Click 

Here 

 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

උපයපොළ ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු - I 
වැඩ කණ්ඩායම යවනුයවන් 

වැඩබිම් කාර්යාලයක් සඳහා  වසර 
යදකක කාලයකට  කුරුයෑගල 
නගරය අවටින් යගොඩනැගි ලක් 

බද්දට ගැනීම. 
යටන්ඩර් අංක- 

2019 අයප්රේ  
මස 18 වන දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

එම 

 
500.00 12 000.00 එම 

 
එම 

 
අදාල නැත NCB Click 

Here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/tohmcgtqf89f21h/Eng-Gen-AMHM-DGM_AMHM_PROC_VEH_18_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tohmcgtqf89f21h/Eng-Gen-AMHM-DGM_AMHM_PROC_VEH_18_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/arb6658sow4tfk6/Sin-DD1-PHM-T-LB-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/arb6658sow4tfk6/Sin-DD1-PHM-T-LB-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nrx95cdftquoath/Sin-DD1-PHM-T-LB-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nrx95cdftquoath/Sin-DD1-PHM-T-LB-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3qc62epxpbtt5p9/Sin-DD1-PHM-T-LB-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3qc62epxpbtt5p9/Sin-DD1-PHM-T-LB-2019-03.pdf?dl=0
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CE(P&HM)DD1/T/LB/2019/03 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

විදුලි ඉංිනයන්රු(රැහැන් මාර්ග 
ඉදිකිරීම් සහ නඩත්තු I) යබ.අ.1 
යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 
යදකක කාලයකට යමෝටර් රථයක් 
ලබා ගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය                                        

යටන්ඩර් අංකය : 
CE(P&HM)/DD1/T/SV/2018/10 

2019 අයප්රේ  
මස 18 වන දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

එම 
 

500.00 30 000.00 එම 
 

එම 
 

අදාල නැත NCB Click 
Here 

 
 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/05
6 
 

විදුලි ඉංජිපේරු(අධි සැර නඩත්තු) 

සදහා කුලියට පහෝ බද්දට නිල 

නිවාසයක් ස යා ගැනිම 

2019 
අයප්රේ  

17 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගි ය  මු  
අයිතිකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

- - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය  

සිේ වන මහල   ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගි ල, 340  ආර් 
ඒ ද යම  මාවත  යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය  
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB - 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/134 

 

දඹුල්ල ප්රාපද්ශීය විදුලි ඉංජිපේරු 

ඒකකයට අයත් වාණිජ උ  

ඒකකය සදහා කුලී  දනම මත 

වසරක කාලයකට ත්රිපරෝද රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019-04-24 
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 

 
 

500/= 5 000/= 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/2019/135 

කටුගස්පතොට  ප්රාපද්ශීය විදුලි 

ඉංජිපේරු  බල ප්රපද්යයට අයත්  

අකුරණ විදුලි  ාරිපභෝගික පසේවා 

මධ්යස්ථානප  විදුලි අධිකාරී නිළ 

නිවස  සඳහා කුළී/බදු   දනම මත 

 හත සඳහේ  හසුකම් සහිතව 

වසර 02ක කාලයකට 

පගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනීම. 
 

i) අකුරණ  ා.පසේ.ම. බල 

ප්රපද්යය තතුළත ප්රධ්ාන 

මාර්ගයට ආසේනව පිහිටා 

2019-04-24 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 

යගොඩනැඟි ය  සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.  081-2499679 
 

- - 
 

එම 

 
එම 

 
අදාල නැත. NCB - 

 

https://www.dropbox.com/s/hkimwsgcnf4nn6o/Eng-DD1-PHM-T-LB-2018-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hkimwsgcnf4nn6o/Eng-DD1-PHM-T-LB-2018-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/low4f48ckfri71w/Sin-DDP-CP-PPC-2019-134.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/low4f48ckfri71w/Sin-DDP-CP-PPC-2019-134.pdf?dl=0
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තිබීම. 

ii) නිවපසේ ව සරිය වර්ග අඩි 

1500-2000 අතර තිබීම. 

iii) අවම වයපයේ නිදන කාමර 

03, නාන කාමරයක් සහ 

මුළුතැේපගය තිබිය යුතුය. 

iv) වාහනයක් ගාල් කර තැබීමට 

සුදුසු ඉඩකඩ තිබීම. 

v) නල ජලය , විදුලිය, දුරකථන 

සහ සනී ාරක්ෂක  හසුකම් 

තිබිය යුතුය. 

vi) ඉඩම වටා  ආරක්ෂක තා්ප යක් 

පහෝ ආරක්ෂක දැල් වැටක් 

ඉදිකර තිබිය යුතුයි. 
 

 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/136 
යේරායදණිය  ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු  බල ප්රයද්ශයට අයත්  
ගලහ  ප්රායද්ය ය නඩත්තු උප 

ඒකකය පවත්වායගන යාම සඳහා 
කුළී/බදු  පදනම මත පහත සඳහන් 
පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 

කාලයකට යගොඩනැගි ලක්  ලබා 
ගැනීම. 

 
i).    යගොඩනැඟි ල වර්ග අඩි 

1800ක් පමය වීම. 
i) ii).   ගලහ නගර ආශ්රිත වීම. 

ii) iii). නඩත්තු ඒකකය සඳහා ජලය  
විදුලිය  ස්ථාවර දුරකථන සහ 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 
iii) iv).  බර වාහන ගමන් කළ හැකි 

මාර්ග පහසුකම් හා 
බර වාහන නවතා තැබීයම් පහසුකම් 

තිබිය 
යුතුය. 

2019-04-24 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 

යගොඩනැඟි ය  සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.  081-4949230 
 

- - 
 

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 - 
 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/82 

 
පතෝ්පපූර්  උ   ාරිපභෝගික 

මධ්යස්ථානප ( ්රීකුණාමලය)  ප  

රාජකාරී කටයුතු  සඳහා තනි කැබ් 

2019.04.10 

වන දා 

 ස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්ය ය   විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(ත්රීකුයාමලය) 
026-2220060 
නියයෝජය 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
නිලායවලි පාර  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 

- NCB click here 

https://www.dropbox.com/s/f9n5jvjwigsenmb/Eng-DD2-EP-082%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20thoppur%20sub%20ECSC%20trincomalee.pdf?dl=0
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රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

ත්රිකුයාමලය 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/083 

 
පුල්මුපේ උ    ාරිපභෝගික 

මධ්යස්ථානය (්රීකුණාමලය)  ප  

රාජකාරී කටයුතු සදහා තනි  කැබ් 

රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.04.10  

වන දා 

 ස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 

 

500.00 5 000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

- NCB click here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/084 

 
විදුලි අධිකාරී (පබදාහැරීම් නඩත්තු) 

මඩකලපුව  ප  රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා වෑේ රථයක්/ඩබල් කැබ් 

රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.04.10 

වන දා 

 ස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

යබදාහැරීම් නඩත්තු 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 
065-2227761 
නියයෝජය 

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

 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
නිලායවලි පාර  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB click here 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

WPSII/T/2019/013 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා කාර් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(ශ්රී ජයවර්ධානපුර) සඳහා 

2019.04.24 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතු යකෝට්යට්. 

 

රු. 500.00 රු. 

5000.00 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතු යකෝට්යට්. 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතු යකෝට්යට්. 

 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

WPSII/T/2019/025 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(ශ්රී ජයවර්ධානපුර) සඳහා 

2019.04.24 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම 

 

රු. 500.00 රු. 

5000.00 

එම 

 

එම 

 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

WPSII/T/2019/035 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(ශ්රී ජයවර්ධානපුර) – 

මාලයබ් පා.යසේ.ම. සඳහා 

2019.04.24 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම 

 

රු. 500.00 රු. 

5000.00 

එම 

 

එම 

 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/el1hjnm67j606j9/Eng-DD2-EP-083%20Hiring%20of%20Vehicle%20forPulmoddai%20sub%20ECSC%20trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/irggo39h0dezeq3/Eng-DD2-EP-084%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28DM%29%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u73rdpmo245l2ac/WPSII.T.2019.013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u73rdpmo245l2ac/WPSII.T.2019.013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a01k7slb2cpz7je/WPSII.T.2019.025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a01k7slb2cpz7je/WPSII.T.2019.025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xvq77qe5s5l94ru/WPSII.T.2019.035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xvq77qe5s5l94ru/WPSII.T.2019.035.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2019/036 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(ශ්රී ජයවර්ධානපුර) – 

වැලිවිට පා.යසේ.ම. සඳහා 

2019.04.24 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම 

 
රු. 500.00 රු. 

5000.00 

එම 

 
එම 

 
අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

WPSII/T/2019/037 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

විදුලි ඉංිනයන්රු 

(යහෝමාගම) සඳහා 

2019.04.24 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම 

 

රු. 500.00 රු. 

5000.00 

එම 

 

එම 

 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

WPSII/T/2019/038 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 

ක් සඳහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(සැලසුම් හා සංවර්ධාන) සඳහා 

2019.04.24 

යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

එම 

 

රු. 500.00 රු. 

5000.00 

එම 

 

එම 

 

අදාල 

යනොයේ 

NCB Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/18 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 

බස්නාහිර පළාත දකුය 1 හි ගර්භිත 
වාහනක් විකිණීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 
(අයශෝක් ය ලන්ඩ් යලොරියක්) 

2019.04.25 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

 

500.00 250,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/31 
යපො ගස්ඕවිට කණු අංගනයේ 
අබලි කණු විකිණීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 
146 එකු 

2019.04.25 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 

 
500.00 10,000.00 එම 

 
එම 

 
 NCB Click 

here 
 

https://www.dropbox.com/s/7dwu76ccirp10z8/WPSII.T.2019.036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7dwu76ccirp10z8/WPSII.T.2019.036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/na5nmr07wr80zxu/WPSII.T.2019.037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/na5nmr07wr80zxu/WPSII.T.2019.037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6mca6vlihlu0b2/WPSII.T.2019.038.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6mca6vlihlu0b2/WPSII.T.2019.038.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/te0p79k231p3g52/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/te0p79k231p3g52/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3nb29nyyh5ad5fj/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3nb29nyyh5ad5fj/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_31.pdf?dl=0
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වත්කම් 
කළමනාකර

ය 
(සිවි වැඩ 

හා 
යගොඩනැගිලි) 

CW&B/DGM/HVH/37/2018 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(සිවි වැඩ හා යගොඩනැගිලි) ශාඛාව 

යවත කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් වසරක කාලයක් සඳහා 

ලබා ගැනීම (ඉන්ධාන සහ රියදුරකු 

සමඟ) 

 

2019-04-18 
දින 

පැය. 14:00 
පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
2019-04-17 
දින 15.00 පැය 

දක්වා 
ප්රසම්පාදන පත් 
නිකුත් කරනු 
ලැයබ්. 

 
 

ප්රායද්ශිය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවි වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගි ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 

 

500.00 5 000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවි වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගි ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, යකොළඹ 
02. 

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවි වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් 
යගොඩනැගි ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB Click 
Here 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය හා 

ආයතනික) 

DGM(AM&C)/HVH/2019 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (වත්කම් 
කළමනාකරය හා ආයතනික) 
ශාඛාව සඳහා කුලී පදනම මත 

යමෝටර් රථයක් (රියදුරු හා ඉන්ධාන 
සමඟ) වසරක කාලයක් සඳහා ලබා 

ගැනීම. 
 

2019-04-18 
දින 

පැය. 14:00 
පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
 

ප්රායද්ශිය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වත්කම් 
කළමනාකරය හා 

ආයතනික කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
3වන මහල  

රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගි ල  

අංක 90  
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත  
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 233 0108 

011 233 0107 
 

500.00 5 000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වත්කම් 

කළමනාකරය හා 
ආයතනික කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
3වන මහල  

රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගි ල  

අංක 90  
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩිනර් මාවත  යකොළඹ 
02. 

 
 
 

දු.අ. 011 233 0108 
011 233 0107 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වත්කම් 
කළමනාකරය හා 

ආයතනික 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
3වන මහල  

රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් 

යගොඩනැගි ල  
අංක 90  

සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනර් මාවත  
යකොළඹ 02. 

 
 
 

දු.අ. 011 233 0108 
011 233 0107 

 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB Click 
here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්  ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර  එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

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

https://www.dropbox.com/s/oee0kvcychszpu8/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-HVH-37-2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oee0kvcychszpu8/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-HVH-37-2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/to65regmoj555w9/Eng-AM-AMC-DGM%28AM%26C%29-HVH-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/to65regmoj555w9/Eng-AM-AMC-DGM%28AM%26C%29-HVH-2019.pdf?dl=0
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ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉ ලීමක් ම`ගින්  0900 පැය සිට 
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුද  ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්ය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට  ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමිය  ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමිය  පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් 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 ලැයබ්. 

 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යද්ය ය තර`ගකාරී ලංසු 
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