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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 

ජනක අංශය 
(තාපබල 

සංකීර්යය) 

KPS/ ME (FS)/ LP/ 2019/ 02 
කැළණිතිස්ස

බලාගාරයයහිගිනිආරක්ෂයපද්ධති
යසඳහාඋපාංගමිලදීගැනීම 

2019.05.15 
දින 

14:00 පැයට 

තාපබල 
සංකීර්යය 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය (තාපබල 

සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම 

පාර, 10600, 

යකොයළොන්නාව. 
දු.ක.: 

011-2437426, 
011-2423897 

 
 

3,500.00 150,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය (තාපබල 

සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම පාර, 

10600, යකොයළොන්නාව. 
 

ලංසු 
භාරගන්නා 

යේලාව 
අවසාන් වු වහාම 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය (තාපබල 

සංකිර්යය) 
දී 

 

යනොමියේ NCB CLICK 
HERE 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/02
2 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  

(පකොළඹ නගර) 

කාර්යාලයටඅනියුක්ත 

ප්රඉ(පාපහයුම්), ප්රඉ(බලශක්ති 

කළාණාකරණ), 

ප්රඉ(නඩත්තු)හාතැනීම්ඒකකයන් 

සදහා ආරක්ෂිත අත් වැසුම් (safety 

gloves)සැ යිා හා පබදාහැ ා. 

2019 
මැයි 
08 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිේල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමේ මාවත, 

යකොළඹ 03 මගින් 
2019- 05-07 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිේල, 340, ආර් 
ඒ ද යමේ මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/bvu9pcoks0yyu8u/Eng-Gen-TC-KPS%20ME%28FS%29%20LP%202019%2002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bvu9pcoks0yyu8u/Eng-Gen-TC-KPS%20ME%28FS%29%20LP%202019%2002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gslp13rzpux17ra/ENG-DD1-CC-2019-22.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/049 
Supply & Delivery of 

 
i) End Termination Kit I/D for 

11kV/400Sqmm/   Cu/1C/XLPE/ 
Lead Sheath/PVC Cable 

– 10 Nos. 
 

ii) End Termination Kit HS Indoor – 
11kV/ 240Sqmm/1C/ XLPE/SWA 

Cable (Without Ferrules) – 10 Nos. 
 

iii) Insulation Tubing HS for 11kV 70 
– 

95Sqmm – 150 Mtrs. 
 

iv) Heat Shrinkable Cable End Cap 
(Diameter 8cm)   – 170 Nos. 

 
v) End Cap (Diameter -10cm) – 220 

Nos. 
 

2019 
මැයි 
08 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

15,500.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/07
6 
 

Disposal of unserviceable Concrete 
Poles at PSS-C Premises, No.385, 
Cyril C Perera Mawatha, Colombo-

13 

2019 
මැයි 
08 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 01-
1,000.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/078 
Supply & Delivery of 

 
Foot Operated Hydraulic Cable 

Spiker Units.– 02 Nos. 
 

2019 
මැයි 
08 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

15,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/2vf3whufe9c6e00/ENG-DD1-CC-2019-049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxmjr2ywqbaoimm/ENG-DD1-CC-2019-076.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vdue8zuwp43gdru/ENG-DD1-CC-2019-078.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
 (ඌව) 

DGM (Uva)/CE 
(Com)/C1/ICB/2K19/003 

 
මහියංගනය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය සඳහා නව  බකට් ට්රක් 
රථයක් මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

(Bucket Truck) 

2019 මැයි මස 
29 

ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුේල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
 
 
 

3000.00 495,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුේල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුේල. 

- ICB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
 (ඌව) 

DGM (Uva)/CE 
(Com)/C1/ICB/2K19/004 
මහියංගනය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය සඳහා නව  යරේන් රථ 
01 මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

( Crane Truk) 

2019 මැයි මස 
29 

ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 3000.00 300,000.00 එම එම - ICB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
 (ඌව) 

DGM (Uva)/CE 
(Com)/C1/ICB/2K19/005 

 
මහියංගනය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය සඳහා නව කෘ කැබ් රථ 
2ක් මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

(Crew Cab ) 

2019 මැයි මස 
29 

ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 3000.00 330,000.00 එම එම - ICB Click 
here 

ඉදිකිරීම් 

 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

 

 

යසේවා 
ජනන අංශය 
(වික්යටෝරියා 

විදුලි 
බලස්ථානය) 

 

MC/VIC/2019/110 
 

වික්යටෝරියා විදුලි  බලාගාරයට  
අයත්  භූමියේ  ආරක්ෂක  දැේවැට 
සහ  ප්රධාන කම්බි  වැට අතර ඇති 

භූමිය, වහරු අංගනය, කැළඹුම් ලිද 
භූමිය, ආරක්ෂක මුරපල භූමි, 
අතියර්ක උමං පිවිසුම් මාර්ගය, 

උමං කාර්යාල, හා උදයාන කටයුතු 
ඇතුලත් යකොටස් එළියපයහලි 

යකොට නඩත්තු කිරීම 

2019-05 -09 

14.30 පැයට 
මහවැලි 

සංකීර්යය 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

වික්යටො aරියා විදුලි 

බලාගාරය, 
අධිකාකාරිගම. 

Tel:    081-2200465 

081-2202305 
 

රු.1000/= 
 

සෑම 
යගවීමක්ම 

ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 

මහජන 
බැංකුයේ 

රු.50,000/= 
 

වික්යටො aරියා විදුලි 

බලාගාරය, අධිකාකාරිගම. 
 

වික්යටො aරියා විදුලි 

බලාගාරය, 
අධිකාකාරිගම. 

 

(2019-05 -09 
14.30 පැhට) 

 

- 
 
 
 
 

NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ghi2ube659mj5dw/ICB%20003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ghi2ube659mj5dw/ICB%20003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ct7a448eei2heyp/ICB%20004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ct7a448eei2heyp/ICB%20004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9db3hegyaidyvpz/ICB%20005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9db3hegyaidyvpz/ICB%20005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c9imd2u1lg1105e/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2019-110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c9imd2u1lg1105e/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2019-110.pdf?dl=0
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යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම . 

ජනන 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-

3320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 

බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM 
(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/031 

 
Janitorial Services, Cleaning & 

Garbage Disposal of Maligawatta 
Operation & Maintenance Section. 

 
2019 
මැයි 
08 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිේල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමේ 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 05-07 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

 

1000.00 
(මුදලින්) 

20,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැලිේල 340, ආර් 

ඒ ද යමේ 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/2019/032 

 
Selection of a contractor for 
Maintenance &Service of Air 

Condition Units in Colombo City 
 

 
2019 
මැයි 
08 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1000.00 
(මුදලින්) 

30,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/07
3 
 

නිපයෝජ්ය සාානයාධිකාකා  පකොළඹ 

නගරයටඅනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (පකොළඹ දකුණ ) 

ප්රාපිය ය කාර්යාලය සදහාකු  

වැන් රථයක් ලබා ගැනිා (කු  

2019 
මැයි 
08 

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/lqaoyw6xah730tp/ENG-DD1-CC-2019-031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6phvn0xsrqidf4e/ENG-DD1-CC-2019-032.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o5aau4pk9hqo6gw/ENG-DD1-CC-2019-073.pdf?dl=0
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වැන් i/iii) 

(වසර 02 ක් සදහා) 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/07
4 
 

නිපයෝජ්ය සාානයාධිකාකා  පකොළඹ 

නගරයට අනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (පකොළඹ උතුර) 

ප්රාපිය ය කාර්යාලය සදහා  කු  

වැන් රථයක් ලබා ගැනිා  (කු  

වැන් i/iv) 

(වසර 02 ක් සදහා) 

 

2019 
මැයි 
08 

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 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/07
5 
 

නිපයෝජ්ය සාානයාධිකාකා  පකොළඹ 

නගරයට අනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජිපන්රු (පකොළඹ උතුර) 

ප්රාපිය ය කාර්යාලය සදහා කු කෘ 

කැබ් රථයක් ලබා ගැනිා (කු  

වාහන අංක iii/iv) 

(වසරක කාලයක් සදහා) 

 

2019 
මැයි 
08 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කැබ් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 
 

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

PRO&HM/DD2/ 
DPC/CE(LC&M)/2018/54 

වයා. හා අ.සැ.න.( යබ.අ.02  
ඉගිනියාගල වැඩ බිම් කාර්යාලය  

සදහා මුර යසේවය ලබා ගැනිම ( පැය  
12 වාර යසේවා) 

2019/05/08 
14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 
081-2204298 

 

500.00 8000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222286 
081-2204298 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222286 
081-2204298 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-87/BD-12/2K19/33 

 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (බදුේල) ඒකකයේ 

2019 මැයි 08  
ප.ව 15.00 

 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 

500.00 51,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වානිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 

- NCB Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/di1d8o8x3rsxviw/ENG-DD1-CC-2019-074.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z1s2ciuzihcs9v9/ENG-DD1-CC-2019-075.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8yptco0rwvx4yzy/PRO_HM_DD2-%20DPC_CE%20%28LC_M%292018_54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8yptco0rwvx4yzy/PRO_HM_DD2-%20DPC_CE%20%28LC_M%292018_54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s5j7y7fk4hpi7h9/Crew%20cab-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s5j7y7fk4hpi7h9/Crew%20cab-33.pdf?dl=0
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කන්දකැටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක කාලයකට කෘ 

කැබ් රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුේල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුේල. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුේල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-46//CONS-10/2K19/34 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්-ඌව) 

ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාකාරි 08 සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක කාලයකට වෑන් 

රථයක් ලබාගැනීම 
 

2019 මැයි 08  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-105/BD-18/2K19/35 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (බදුේල) ඒකකයේ 

රිදීමාලියද්ද පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක කාලයකට කෘ 

කැබ් රථයක් ලබාගැනීම 
 

2019 මැයි 08  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 51,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-106/BD-19/2K19/36 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (බදුේල) ඒකකයේ 

රිදීමාලියද්ද පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක කාලයකට ත්රී 

යරෝද රථයක් ලබාගැනීම 

2019 මැයි 08  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-86/BD-112K19/37 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (බදුේල) ඒකකයේ 

කන්දකැටියපාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 

මත වසර යදකක කාලයකට යලොරි 
රථයක් ලබාගැනීම 

 

2019 මැයි 08  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/0njd4ish8hdgmr5/VAN-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0njd4ish8hdgmr5/VAN-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qq1xgz9yh17vg4w/Crew%20cab%2035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qq1xgz9yh17vg4w/Crew%20cab%2035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2shbter1597tz3f/Three%20wheeler-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2shbter1597tz3f/Three%20wheeler-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d8rdocrto4hm8bz/LORRY-37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d8rdocrto4hm8bz/LORRY-37.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-104/BD-17/2K19/39 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (බදුේල) ඒකකයේ 

රිදීමාලියද්ද පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 

මත වසර යදකක කාලයකට යලොරි 
රථයක් ලබාගැනීම 

2019 මැයි 08  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම  
- 

NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-106/BD-19/2K19/40 

විදුලි ඉංජියන්රු (බදුේල) ඒකකයේ 
මාණ්ඩලික සහකාර සඳහා කුලි 

පදනම මත වසර යදකක කාලයකට 
වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

2019 මැයි 08  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-107/BD-20/2K19/41 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (බදුේල) ඒකකයේ 

රිදීමාලියද්ද පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 

මත වසර යදකක කාලයකට වෑන් 
රථයක් ලබාගැනීම 

 

2019 මැයි 08  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-90/MON-09/2K19/42 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (යමොයරාගල) 

ඒකකයේ 
දඹගේල පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක කාලයකට යලොරි 

රථයක් ලබාගැනීම 
 

2019 මැයි 08  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-101/BD-16/2K19/43 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (බදුේල) ඒකකයේ 

පස්සර පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක කාලයකට කෘ 

කැබ් රථයක් ලබාගැනීම 
 

2019 මැයි 08  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 51,000.00 එම එම - NCB Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/5zyw3tkenoe0nmp/LORRY-39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5zyw3tkenoe0nmp/LORRY-39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvw6si2youcrnx2/VAN-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvw6si2youcrnx2/VAN-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/udfnx07z6cwgqa5/VAN-41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/udfnx07z6cwgqa5/VAN-41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dk7m0c9p1hqjflc/LORRY-42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dk7m0c9p1hqjflc/LORRY-42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/drj3sew8z0cihbv/Crew%20cab-43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/drj3sew8z0cihbv/Crew%20cab-43.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-28/BD-02/2K19/44 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (බදුේල) ඒකකයේ 
විදුේ අධිකාකාරි(වාණිජ) සඳහා කුලි 

පදනම මත වසර යදකක කාලයකට 
වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

 

2019 මැයි 08  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-96/BD-15/2K19/45 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (බදුේල) ඒකකයේ 

පස්සර පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක කාලයකට ත්රී 

යරෝද රථයක් ලබාගැනීම 

2019 මැයි 08  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-80/DGM-10/2K19/46 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තුඌව)) ඒකකයේ 
තරාපැවි නඩත්තු 02 සඳහා කුලි 

පදනම මත වසර යදකක කාලයකට 
සිංගේ කැබ් රථයක් ලබාගැනීම 

 

2019 මැයි 08  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 46,000.0 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-108/MH-01/2K19/47 

 
විදුලි ඉංජියන්රු(මහියංගනය) සඳහා 

කුලි පදනම මත වසර යදකක 
කාලයකට යමෝටර්  රථයක් 

ලබාගැනීම 
 

2019 මැයි 08  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 50,000.0 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-58/DGM-12/2K19/48 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ - ඌව) 

ඒකකයේ  විදුලි ඉංජියන්රු 
(බලශක්ති කලමනාකරය - ඌව) 

සඳහා අවුරුදු 02ක  කාලයකට 
යමෝටර් රථයක් ලබාගැනීම 

 

2019 මැයි 08  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/b2pgr6bdsqjfe0a/VAN-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b2pgr6bdsqjfe0a/VAN-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2sz1jjqkhvobec4/Three%20wheeler-45.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2sz1jjqkhvobec4/Three%20wheeler-45.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2wzbpggx2mzzygx/Single%20cab%20-46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2wzbpggx2mzzygx/Single%20cab%20-46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ebzb58l6nodldvx/car%2047.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ebzb58l6nodldvx/car%2047.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nfbv4zjqjkg1omy/car%2048.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nfbv4zjqjkg1omy/car%2048.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H
V-78/DGM-17/2K19/49 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් 

සංවර්ධන - ඌව) ඒකකයේ  විදුලි 
ඉංජියන්රු (සැලසුම්) සඳහා අවුරුදු 
02ක  කාලයකට යමෝටර් රථයක්  

ලබාගැනීම 
 

2019 මැයි 08  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 50,000.00 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/සි4/2යක්1

9/06 

 
මහියංගනය නගරය අවටින් විදුලි 

ඉංජියන්රු (මහියංගනය) 
කාර්යාලය සඳහා යගොඩනැගිේලක් 
කුලියට යහෝ බද්දට වසර යදකක් 

සඳහා ලබා ගැනීම. 
 

2019 මැයි 08  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 6,000.00 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 

(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/සි4/2යක්1

9/07 

 

මහියංගනය නගරය අවටින් විදුලි 
ඉංජියන්රු (මහියංගනය) නිල නිවස 
සඳහා නිවසක් කුලියට යහෝ බද්දට 
වසර යදකක් සඳහා ලබා ගැනීම. 

 

2019 මැයි 08  
ප.ව 15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 6,000.00 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරීම් 
අංශ 04 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/මා/ලි12/යටන්ඩර්/2019/03 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ විදුලි 
අධිකාකාරි (හිත්තැටිය) යවත නිළ 

නිවසක්සඳහා රාහුල හන්දියට කි.මී. 
1 ½ ක්ඇතුලත, ප්රධාන මාර්ගයකට 
ආසන්න පරිසිදු ඔප්පු සහිත ව.අ. 
1200 ක පමය, කාමර තුනකින් 

වත් සමන්විත නිවසක් සහිත  
ඉඩමක්  කුලි පදනම මත ලබා ගත 

යුතුව ඇත. 
වාහනයක් නැවත්වීයම් පහසුකම් හා 

ජලය, විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් 
ඇති යහෝ ලබා ගැනීමට හැකි විය 

යුතුය. 
 

2019.05.02 
දින 

ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., 
රාහුලපාර, මාතර. 

500.00 5,000.00 ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., 
රාහුලපාර, මාතර. 

ප්රධාන විදුලි 
ඉංජියන්රු (මාතර), 
ලං.වි.ම., රාහුලපාර, 

මාතර. 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/23h9yyxqp3hi1ut/car%2049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/23h9yyxqp3hi1ut/car%2049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xj5gn1q1zmjjfjc/2K19-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xj5gn1q1zmjjfjc/2K19-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/361jf9yxjbivsfs/2K19-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/361jf9yxjbivsfs/2K19-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-04-18/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9212-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2019-03.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-04-18/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9212-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2019-03.pdf?role=personal
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ප්රඉ/අකු/ලි5/අබලි මනු/2019/01 
අකුරැස්ස ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලයට අයත් යදනියාය, 
අකුරැස්ස,වැලිගම හා යමොරවක 

පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථාන වල 
පවතින ප්රයයෝජනයට ගත යනොහැකි 

අබලි මනු විකිනීම. 

2019.05.02  
ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන  ඉංජියන්රු, 
ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අකුරැස්ස. 

 
දු.ක.  041 - 2250344 
ෆැක්ස් 041 - 2250285 

500.00 5,000.00 ප්රධාන  ඉංජියන්රු, 
ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අකුරැස්ස. 
 

ප්රධාන  ඉංජියන්රු, 
ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අකුරැස්ස. 

 

- 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. 

 
 

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

 
 

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

 

වියද්ය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියේ ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියේ පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 
 
 

        සාාානයාධිකාකාරී                         
                                     

https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-04-18/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89-%E0%B7%80%E0%B7%90-%E0%B6%BD%E0%B7%925-%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92%20%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%94-2019
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-04-18/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89-%E0%B7%80%E0%B7%90-%E0%B6%BD%E0%B7%925-%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92%20%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%94-2019
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