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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) 

MC/RND/PT/2019/02 

රන්යදනිගල බලස්ථානයේ 

භාවිතයයන් ඉවත් කරනලද අබලි 

ද්රවය විිණිමම සදහා ලංසු කැදවිම. 

 
 

2019/04/25 
14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යප්රස

ම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

දුරකථන : 055-

4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

රු.500.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති 
ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 

ගිණුමට 
බැර කර 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. 

 

රු.5,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 
 

 

 

NCB 

 
Click 

here 

 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/4b2v5hsaork64dh/SIN-GEN-MC-RND-PT-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4b2v5hsaork64dh/SIN-GEN-MC-RND-PT-2019-02.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය) 

LC/DGM/S/08/2019/2020 

 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය සදහා 
පුද්ගලික ආරක්ෂක යසේවාව 

සැපයීම 

2019-05-02 

දින 14.00  
පැයට 

ජනන 

කනිෂ්ඨ 
සපයා ගැනිම් 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී 

කාර්යාලය (,.සං.), 

ලං.වි.ම, 
,laImdk 

081-2224568                                       

081-4950687 

ෆැක්ස් 081-2232802 
සෑම යගවීමක්මඕනෑම 

මහජන බැංකු 

ශාඛාවිණන්යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ ලංවිම ජනන 
මූලස්ථානයේ ගිණුම් 

අංක  071-1001-

23320-705 බැරයවන 
යසේ යගවා බැංකු ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. 

1000/- 130,000/- නියයෝජය සාමානයාධිකාකාී 

(ලක්ෂපාන සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී 

(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

- NCB 

 

Click 
here. 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019

/108 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැීම් 

නඩත්තු ) ඒකකය සඳහා 

Hydraulic Winch, 20kN 01ක් 
සපයා ප්රවාහනය ිණීම. 

2019 මැයි 02 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාිමජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 65,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/147 

 
මහනුවර නගර කාර්යාලය සඳහා 

භූගත විදුලි රැහැන් මාර්ග 
නිරික්ෂයය ිණරියම් පපකරයයක් 

සපයා භාරදීම.   (underground 

Cable Route Locator) 
 

2019-05-08  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිමජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 30,000/= ප්ර.ඉ. (වාිමජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිමජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB Click 

Here 

 

ඉදිකිරීම් 

https://www.dropbox.com/s/nnlnt9zgbwt71vu/Sin-Gen_LC-DGM-S-2019-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nnlnt9zgbwt71vu/Sin-Gen_LC-DGM-S-2019-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wilcba0kbki03a0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-108.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wilcba0kbki03a0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-108.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3hlpdwvsht3m85h/Eng-DD%202-CP-PPC-2019-147.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3hlpdwvsht3m85h/Eng-DD%202-CP-PPC-2019-147.pdf?dl=0
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යබදාහැීම් 
අංශය 01 

(වයාපතති හා 
බැර නඩත්තු) 

යපොන්නායලයි ප්රාමික පපයපොල 
වටා ආරක්ෂික කම්බි වැටක් 

ඉදිිණීම 
 

යටන්ඩර් අංකය : 

CE(P&HM)DD1/T/SC/2017/09 

 

(CIDA / ICTAD ලියාපදිංචි 

යරේිමයේ C8 යහෝ ඊට වැඩි ඕනෑම 
සිවිල් ඉදිිණීම් කටයුතු) 

2019 මැයි මස 
09  වැනිදා 

ප.ව.02.00 ට 

යබදාහැීම් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපතති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැීම් 
අංශය 01 කාර්යාලය,               

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.288, 

නුවර පාර,         
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.:-037- 2229151,    
2230483                    

ෆැක්ස් 037-2229151 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපතති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැීම් 
අංශය 01 කාර්යාලය,                      

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල.                   
දු.ක.:-037- 2229151,  

2230483                      
ෆැක්ස් 037-2229151 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපතති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැීම් 
අංශය 01 කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.288, 

නුවර පාර,         
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.-037- 2229151,  
2230483                

ෆැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/086 
 

මාතයල් ප්රධාාන ගබඩායේ ඇතුළත  
මාර්ගය (PQ, PJ, NM යකොටස්) 
Asphalt එළීම (Asphalt laying)      

සඳහා යටන්ඩර් කැඳවීම. 
 

ICTAD යරේිමය : C7 යහෝ ඉහළ 
 

Pre-bid meeting දිනය හා යේලාව : 

25/04/2019, 

මධායහ්න  12.00 

 
ස්ථානය : පළාත් ගබඩාව 

(මාතයල්),  ලං.වි.ම., 
යකොයහොඹිලියවල, මාතයල්. 

 

2019-05-02 දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිමජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 
 

1000/= 57,000/= ප්ර.ඉ. (වාිමජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිමජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/138 
 

නුවරඑළිය සංචාරක නිවාසයේ 
තීන්ත ආයල්ප ිණරිම සඳහා 

යටන්ඩර් කැඳවීම. 
 

ICTAD යරේිමය : C8 යහෝ ඉහළ 
 

Pre-bid meeting දිනය හා යේලාව : 

26/04/2019, ප.ව.2.00 

 
ස්ථානය : සංචාරක නිවාසය, 

ලං.වි.ම. අංක 2/9, 
ශාන්ත එඩ්වඩ් පාර, නුවරඑළිය. 

2019-05-02 දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

එම 
 

1000/= 20,000/= එම 
 

එම 
 

අදාල නැත. NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/8nmqt5h0xlod3f0/Eng-DD1-PHM-T-SC-2017-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8nmqt5h0xlod3f0/Eng-DD1-PHM-T-SC-2017-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2br32yqipla63ml/Sin-DD2-CP-PPC-2019-086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2br32yqipla63ml/Sin-DD2-CP-PPC-2019-086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iv4356qs3ybwyug/Sin-DD2-CP-PPC-2019-138.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iv4356qs3ybwyug/Sin-DD2-CP-PPC-2019-138.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

 
 

PRO&HM/DD2/DPC/CE 
(LC&M)/ 2019/10 

 
කෑගල්ල ග්රිඩ් පපයපොළ සිට 

යමොයරොන්යතොට වහරු අංගනය 
දක්වා  ද.යවෝ. 33 කුළුණු රැහැන් 
මාර්ගයේ කුළුණු පාදම හා කුළුණු   
ඉදිිණීම සඳහා යකොන්ත්රාත්තුව 

2019. 05.08     
. 
 

14.00 පැය 

යබදාහැීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.

හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැීම් අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

3500.00 245,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

081-2222286 
081-2204298 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 

- NCB Click 
Here 

යසේවා 
ජනන අංශය 

(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2019/01 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ  
කපුගල ගම්මානය පිරිසිදු ිණීම 
2019-2020 සමනළවැව විදුලි 

බලාගාරය 
 
 

2019-05-02 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයබ්. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 

දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ, 
Tel: 045-2222554 
Fax:045-2222501 

 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවිණන් 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ  
ජනන 

අංශයේ 
රැස්ිණීම්   

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

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය) 
 

25,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ 

 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ 

 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 
 

ජනන අංශය 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2019/02 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
සමනළවැව විදුලි බලාගාර  පරිරය 

පිරිසිදු ිණීම 2019-2020 
සමනළවැව විදුලි බලාගාරය 

 
 

2019-05-02 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයබ්. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 

දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය 

එම 
 

500.00 
 

එම 
 

10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB Click 
Here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/vrzplzgiqgu9ain/BID%20NO_PRO_HM_DD2_DPC_CE_%28LC%26M%29_2019_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vrzplzgiqgu9ain/BID%20NO_PRO_HM_DD2_DPC_CE_%28LC%26M%29_2019_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/auf0sfaawi3l8zc/Sin-GEN-SC-SWPS-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/auf0sfaawi3l8zc/Sin-GEN-SC-SWPS-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aobwzk4ras5l3c8/Sin-GEN-SC-SWPS-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aobwzk4ras5l3c8/Sin-GEN-SC-SWPS-2019-02.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 
(ලක්විජය 

විදුලි 
බලාගාරය) 

LV/T/12019/0127 
 

අවුරුද්දක කාලයක් සඳහා 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරපේ අළු 

අංගනපේ පෙපහයුම් කටයුතු සඳහා 

කුළී  දනෙ යටපත් 

යන්පරෝ කරස සහ පසාවා 

සැ යීෙ. 
 

ප ර ලංසු රැස්වීෙ 2019 අපෙල් 1 17 

වන දින ප .ව 10.00 ට, ලක්විජය 

විදුලි බලාගාර පේ ,  රි ාලන 

පගොඩනැගිල් 1පල් 1දී  ැවැත්පේ. 

2019 මැයි 08 
දින 14.00 

පැයට. 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 
4වන මහල, බලස්ථාන 

කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්යචෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 
 

7,000/- 
මුදල  

(නැවත 
යනොයගවන 

යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
071100123

320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

රු500,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 
 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 

විදුලි 
බලාගාරය) 

LV/T/12019/0071 
 

ලක්විජය බලාගාරපේ ගල් 1 අඟුරු 

පෙපහයුම් විදුලි උ කරස වල 

පිරිසිදු කිරීපම් පසාවාවන් 

ලබාගැනීෙ 

ප ර ලංසු රැස්වීෙ 2019 අපෙල් 1 24 

වන දින ප .ව 10.00 ට, ලක්විජය 

විදුලි බලාගාර පේ ,  රි ාලන 

පගොඩනැගිල් 1පල් 1දී  ැවැත්පේ. 
 

2019 මැයි 08 
දින 14.00 

පැයට. 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 
 

3,500/-  
එම 

 

රු40,000.00 එම 
 

එම 
 

එම 
 

NCB Click 
Here 

 

යබදාහැීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/109 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැීම් 
නඩත්තු ) ඒකකයට අයත් විදුලි 

අධිකාකාී මිල්ලව වැඩ කණ්ඩායම 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2019 මැයි 02 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාිමජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/089 

 
විදුලි අධිකාරී (පබදාහැරීම් නඩත්තු) 
ත්රිකුසාෙලය පේ රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා වෑන් රථයක්/ඩබල් 1 කැබ් 

රථයක් කුලියට ලබා ගැනීෙ 

2019-04-24 

වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

නියයෝජය 
සමානයාධිකාකාී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB click here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/tff7z9jrarslenx/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29_LV-T-2019-127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tff7z9jrarslenx/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29_LV-T-2019-127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8zlr4omi17ytwb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0071.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8zlr4omi17ytwb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0071.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ufse65pcd7zhhv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-109.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ufse65pcd7zhhv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-109.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oqf69a7bxm5qp3l/Eng-DD2-EP-089%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20DM%20Trincomalee.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපප) 

WPN/NCB/Con-V174/2019/49 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම.ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (කැනීම්) කාර්යාලය- 

මිනුවන්යගොඩ වැඩබිම 

2019-04-24 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

ිණරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 නි.සා. (බපප) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, ිණරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපප) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

ිණරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 
 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපප) 

WPN/NCB/DM-V142/2019/54 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම. -ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු(යබදාහැීම් හා නඩත්තු) 
කාර්යාලය- ආඩිඅම්බලම වැඩබිම 

2019-04-24 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපප) 

WPN/NCB/DM-V172/2019/01 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. -යබදාහැීම් 

හා නඩත්තු කාර්යාලය - බපප 

2019-04-24 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපප) 

WPN/NCB/G-V150/2019/51 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම.පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය - ගයන්මුල්ල 

2019-04-24 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපප) 

WPN/NCB/G-V87/2019/52 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම.පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය - පූයගොඩ 

2019-04-24 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපප) 

WPN/NCB/N-V103/2019/33                                  
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය  - මීගමුව 

2019-04-24 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපප) 

WPN/NCB/N-V47/2019/37                                     
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - මීගමුව 

 

2019-04-24 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/14uzekfrga06tuy/ENG-DD2-WPN-NCB-CON-V174-2019-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/14uzekfrga06tuy/ENG-DD2-WPN-NCB-CON-V174-2019-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/obgtsa0kx8pxwyd/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V142-2019-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/obgtsa0kx8pxwyd/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V142-2019-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vups4jtmyr1dg51/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vups4jtmyr1dg51/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hu8sdxny3awkodf/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V150-2019-51%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hu8sdxny3awkodf/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V150-2019-51%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oz9i7q93oglqbra/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V87-2019-52%20-Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oz9i7q93oglqbra/ENG-DD2-WPN-NCB-G-V87-2019-52%20-Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7gmc6r1igl30y6c/WPN-N-V103-2019-33%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7gmc6r1igl30y6c/WPN-N-V103-2019-33%20-Crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/papxn1y78wljc4v/WPN-NCB-N-%20V47-2019-37%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/papxn1y78wljc4v/WPN-NCB-N-%20V47-2019-37%20van.pdf?dl=0


 7 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපප) 

WPN/NCB/J-V156/2019/92                             
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - ජා ඇල 

2019-04-24 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපප) 

WPN/NCB/J-V71/2019/93                             
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - ජා ඇල 

2019-04-24 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපප) 

WPN/NCB/DGM-V12/2019/94                             
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු බලශක්ති 

කළමනාකරය ඒකකය- බපප 

2019-04-24 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 20,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපප) 

WPN/NCB//2019/59 
යේයන්යගොඩ කණු අංගනයට 
ඇතුල්වන මාර්ගය ඉදිිණීයම් 

කටයුතු (සිවිල් කටයුතු පමිම.) 

2019-04-24 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 6,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපප) 

WPN/NCB//2019/58 
සපුගස්කන්ද කණු අංගනයට 
ඇතුල්වන  මාර්ගය ඉදිිණීයම් 

කටයුතු (සිවිල් කටයුතු පමිම.) 

2019-04-24 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 
 

500.00 6,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/148 
 

මාතයල් ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට යමෝටර්  කාර් රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2019-05-08  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිමජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිමජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/149 
 
 

කටුගස්යතොට ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු බල ප්රයද්ශයට අයත් 

අකුරය විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය පවත්වා යගන යාම 
සඳහා බදු / කුලී පදනම මත පහත 

සඳහන් පහසුකම් සහිත 
යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 

2019-05-08  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

දු.අ.   081-2499679 

- - එම 
 

එම 
 

- NCB - 

https://www.dropbox.com/s/06gmma01rlyvtle/WPN-NCB-J-%20V156-2019-92%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/06gmma01rlyvtle/WPN-NCB-J-%20V156-2019-92%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lo6c7m4l4k0cl0x/WPN-NCB-J-%20V71-2019-93%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lo6c7m4l4k0cl0x/WPN-NCB-J-%20V71-2019-93%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p7w5w64297xytse/WPN-NCB-DGM-%20V12-2019-94%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p7w5w64297xytse/WPN-NCB-DGM-%20V12-2019-94%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jr0wgqlx4oqjrth/ENG-DD2-WPN-NCB-59%20%20Veyangoda%20Pole%20Yard.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jr0wgqlx4oqjrth/ENG-DD2-WPN-NCB-59%20%20Veyangoda%20Pole%20Yard.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zy7er64krr5hq5p/ENG-DD2-WPN-NCB-58%20%20Sapugaskanda%20Pole%20Yard.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zy7er64krr5hq5p/ENG-DD2-WPN-NCB-58%20%20Sapugaskanda%20Pole%20Yard.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ubf0r549hs4ecgx/Sin-DD2-CP-PPC-2019-148.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ubf0r549hs4ecgx/Sin-DD2-CP-PPC-2019-148.pdf?dl=0
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කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 අකුරය නගරයට ආසන්න 
ස්ථානයක් විය යුතුය. 

 යගොඩනැඟිල්යල් ප්රමායය 
ව.අ. 2500-3000 අතර 

පැවතිය යුතුවීම. 

 සැහැල්ලු වාහන 03ක් නවතා 
තැබීයම් හැිණයාව තිබිය යුතුය. 

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා 
මාර්ග පහසුකම් සහ අයනකුත් 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 

 ප්රධාාන මාර්ගයට ආසන්න වීම 
සහ නිරවුල් ප්රයේශ මාර්ග 

තිබිය යුතුය. 

 යගොඩනැගිල්ල අවට  ආරක්ෂිත 
වැටක් ඉදිකර තිබිය යුතුය. 

 

  

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/150 
 

ගලයගදර ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු  බල   ප්රයද්ශයට අයත් 

නුගයවල වි.පා.යසේ. මධායස්ථානයේ 
කණු ගබඩා ිණීම  සඳහා  ඉඩමක් 

වසර 02ක කාලයක් සඳහා බදු 
/කුලීපදනම මත ලබා ගැනීම. 

 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා 

 

i) භූමි ප්රමායය අවම 
වශයයන් පර්චස් 10ක් 

පමය විය යුතුය. 

ii) ඉඩම තුළට යරේන් රථයක් 
ගතහැිණ විය යුතුය. 

iii) ආරක්ෂිත වැටක් හා 
පිවිසුම් යදොරටුවක් තිබිය 

යුතුය. 

iv) තැනිතලා ඉඩම් 
යකොටසක් විය යුතුය. 

 

 

2019-05-08  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

දු.අ.   081-4950330 

- - එම 
 

එම 
 

- NCB - 
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/151 
 

ගලයගදර ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු  බල   ප්රයද්ශයට අයත් 

පූජාපිටිය වි.පා.යසේ. මධායස්ථානයේ 
කණු ගබඩා ිණීම  සඳහා  ඉඩමක් 

වසර 02ක කාලයක් සඳහා බදු 
/කුලීපදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

සපුරාලිය යුතු අවශයතා 
 

i) භූමි ප්රමායය අවම 
වශයයන් පර්චස් 10ක් 

පමය විය යුතුය. 

ii) ඉඩම තුළට යරේන් රථයක් 
ගතහැිණ විය යුතුය. 

iii) ආරක්ෂිත වැටක් හා 
පිවිසුම් යදොරටුවක් තිබිය 

යුතුය. 

iv) තැනිතලා ඉඩම් 
යකොටසක් විය යුතුය. 

 

2019-05-08  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

දු.අ.   081-4950330 

- - එම 
 

එම 
 

- NCB - 

යබදාහැීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/19 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු තැනීම් කාර්යාලය සඳහා 

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2019.05.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාී 

(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

 

500.00 15,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිමජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිමජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/20 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ෙධාාන 

ඉංජිපන්රු  රත්ෙලාන කාර්යාලය 

සඳහා කුලී  දනෙ ෙත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2019.05.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 
 

500.00 15,000.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/34 
අඟුලාන මංසංධිකාය - ගාලුපාර හරහා 
මීටර 35ක් වූ ිණ.යවො. 33 යටිබහන් 

(240sqmm) "Horizontal 
Directional Drilling (HDD)" 
රමය යටයත් එලීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 

2019.04.25 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 
 

500.00 15,000.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/im5mzsqnbu7yqwp/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/im5mzsqnbu7yqwp/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/24vrnbp5layzg1t/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/24vrnbp5layzg1t/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zswnvgl4fq8clva/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zswnvgl4fq8clva/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_34.pdf?dl=0
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යබදාහැීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/35 
රත්මලාන ප්රයද්ශය තුල කණු 

අංගනයක් සඳහා ඉඩමක් බදු පදනම 
මත ලබාගැනීම. 

2019.05.02 
යප. ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

එම 
 

500.00 00.00 එම 
 

එම 
 

 NCB Click 
here 

 

වයාපතති 
අංශය 

(බලශක්ති 

 ද්ධාති 

විශ්වාසනීයව

සවිබලගැන්වී

පම් වයා ෘති 

කාර්යාලය) 
 

පටන්ඩර් අංකය 
PD/PSRSP/2019/01 

 
බලශක්ති  ද්ධාති 

විශ්වාසනීයවසවිබලගැන්වීපම් 

වයා ෘති කාර්යාලය(PSRSP) 

සදහා වර්ග අඩි 5,000ක ඉඩකින් 

යුත් අවෙ වශපයන් ඩබල් 1 කැබ් රථ 

10ක් නවතා තැබිපම්  හසුක්ම් 

සහිත පගොඩනැගිල් 1ලක් ශ්රි 

ජයවර්නපුර ෙපද්ශය අවිනන් වසර 

03ක කාලයක් සඳහා කුලි  දනෙ 

ෙත ලබා ගැනීෙට 
 

02/05/2019 
 

10.00 hrs 

ෙපද්ියය 

ෙසම් ාදනක

මිටුව 

(වයා ෘති) 

වයා ෘති 

අධායෂකකාර්යාලය,PS

RSP, 

65/1 පදවන ෙහල 

GOBA පගොඩනැගිල් 1ල, 

සර් චිත්තම් ලම් ඒ 

ගාඩිනර් ොවත 

,පකොළඹ 02 

0112 338249 
0716 876274 

 

මුදල් 1 අය 

පනොපකපර් 
අදාල නැත වයා ෘති 

අධායෂකකාර්යාලය,PSRS

P, 

ලංකා විදුලිබල 

ෙණ්ඩලය, 

පදවන ෙහල GOBA 

පගොඩනැගිල් 1ල, සර් 

චිත්තම් ලම් ඒ ගාඩිනර් 

ොවත ,පකොළඹ 02 

වයා ෘති 

අධායෂකකාර්යාලය,PS

RSP, 

ලංකා විදුලිබල 

ෙණ්ඩලය, 

පදවන ෙහල GOBA 

පගොඩනැගිල් 1ල, සර් 

චිත්තම් ලම් ඒ 

ගාඩිනර් ොවත 

,පකොළඹ 02 

අදාල නැත NCB 
 
 

Click 
Here 

වයාපතති 
අංශය 

(යමොරයගොල්
ල ජල විදුලි 
වයාපතතිය) 

 

CEB/MHP/PD/TD/04/2019/01 
 

පෙොරපගොල් 1ල ජල විදුලි 

වයා ෘති පයහි වයා ෘති 

කලෙනාකරස අංශය, උ  පද්ශන 

කාර්යාලය සහ කාර්ය ෙණ්ඩලය 

සඳහා නවාතැන් ලබා දී ඇති 

 රිශ්රයන්හි වසරක (01) කාලයක් 

සඳහා පිරිසිදු කිරීම් හා 

සනී ාරක්ෂකක පසාවා සැ යීෙ. 

 

2019 අ පොල් 1 

ෙස 24 වන දින 

ප:ව 02.00 

වයාපතති 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(යමොරයගොල්
ල ජලවිදුලි 
වයාපතතිය) 

වයාපතති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල 
විදුලි වයාපතතිය, 
අංක 6/1, ටී.බී. 

පානයබොක්ක මාවත, 
ගම්යපොල 

දු. ක. 081-383 2043 
 

යනොමියල් රු.43,000.00 වයාපතති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි 

වයාපතතිය, 
අංක 6/1, 

ටී.බී.පානයබොක්ක මාවත, 
ගම්යපොල 

වයාපතති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල 
විදුලි වයාපතතිය, 

අංක 6/1, 
ටී.බී.පානයබොක්ක 
මාවත, ගම්යපොල 

 

2019 අ  පොල් 1 ෙස 24  
වන දින 

ප:ව 02.00 

අදාල 
යනොයේ 

NCB 
 
 

Click 
Here 

වත්කම් 

කළමනාකර

ය  අංශය 

(වැඩපල හා 

පපකාරක 

යසේවා) 

CEPP/BID/S/2018/32 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (ජනක යන්ත්ර) 
සඳහා නිල නිවසක් කුලියට ගැනීම 

සඳහා මිළ ගයන් කැදවීම. 

2019-04-24 
දින 

පැය. 14:00 
පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වැඩපල හා 
පපකාරක 

යසේවා) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වැඩපල හා පපකාරක 
යසේවා) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
දු.අ. 011 257 2411 

 
 

100.00 - 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (වැඩපල 

හා පපකාරක යසේවා) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
දු.අ. 011 257 2411 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වැඩපල හා 
පපකාරක යසේවා) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 
 

දු.අ. 011 257 2411 

 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB 
 
 

Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/wg1s57m73i8yw5v/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wg1s57m73i8yw5v/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c8zj52my8ka2lmr/ENG-PRJ-PD_PSRSP_2019_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c8zj52my8ka2lmr/ENG-PRJ-PD_PSRSP_2019_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/icdwkb8rmbtgk0j/Eng-PRJ-MHP-PD-TD-04-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/icdwkb8rmbtgk0j/Eng-PRJ-MHP-PD-TD-04-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r0weg3jvgtv71nr/Sin-AM-WAS-CEPP-BID-S-2018-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r0weg3jvgtv71nr/Sin-AM-WAS-CEPP-BID-S-2018-32.pdf?dl=0
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ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැිණයාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාී ලංසු ඉදිරිපත් ිණීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් පපයයෝගී 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. 

 
 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු 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 සාමානයාධිකාකාී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්ය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් ිණීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පීක්ෂා 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 විවතත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි ිණීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාී/ ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 
 
 

        සාොනයාධිකාරී                         
                                     
 


