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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 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

/156 

 
Supply & Delivery of 

i)  End Termination Kit I/D for 
11kV/400Sqmm/ 

Cu/ 1C/XLPE/ Lead Sheath/PVC 
Cable 

(With Sockets)  -10 Nos. 

 
ii) End Termination Kit HS Indoor 

-11kV/ 
240Sqmm/1C/ XLPE/SWA  Cable 

(Without Sockets) -10 Nos. 
 

iii) Ferrules Bimetallic Crimp Type 
Al./ Cu 

95/50Sqmm -250 Nos. 
 

iv) Reduction Ferrule Cu. Crimp 
Type 11kV 240Sqmm – 95Sqmm -

230 Nos. 

2019 
සැප්තැම්බර් 

04 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2019- 09-03 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

16,200.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

            

https://www.dropbox.com/s/k8gjsfpuf3cclxz/ENG-DD1-CC-2019-156.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k8gjsfpuf3cclxz/ENG-DD1-CC-2019-156.pdf?dl=0
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යසේවා 

ජ්නන 
 

වත්කම් 

කළමනාකර

ය ජ්ල විදුලි 

අංශය 

රියදුරු සහ ඉන්ධන සහිතව භාණ්ඩ 
පැටවිය හැකි මගී ප්රවාහන වනන් 

රථයක් වසරක කාළයක් සඳහා කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම 

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

 

 
ලංසු යයොමු අංකය 

AMHE/DGM/003/032/2019/02 
 

2019 
සැප්තැම්බර් 
මස 05 
දින 

14:00 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වත්කම් 
කළමනාකරය ජ්ල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
40-20 A, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

 

දුරකථන: 081-

2224424 

 

Email.: 

dgmamhe@ceb.lk 

රු.1,000.00 
මහජ්න 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජ්නන 

මුලස්ථාන 
 

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

යුතුය. 
 

රු.10,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (වත්කම් 
කළමනාකරය ජ්ල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වත්කම් 
කළමනාකරය ජ්ල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

 

2019 සැප්තැම්බර් 
මස 05 
දින 

14:00 පැයට 

 

 

- 
NCB 

 

Click 

here 

 

 
ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 
ලංසු අංකය- 

 
LV/T/2019/0252 

 
පු/පනයඩි යරෝ.ක.යද.විදුහයල් 
50’x25’ප්රමානයේ පන්තිකාමර 
යගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම 

 
(ICTAD – C8 සිට ඉහළ) 

 

2019 
සැප්තැම්බර් 
මස 11දින 

14.00 
පැයට. 

 
පූර්ව ලංසු 

රැස්වීම 

28/08/2019 
10.00 පැයට 

 

 
ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
071-2441884 

2,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජ්න 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු75,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 
 
 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 

1. Click 
Here 

 
 

2. 
Drawing

s 
 

https://www.dropbox.com/s/86dyyujkxhrj5ey/SIN-GEN-AMHE-DGM-003-032-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/86dyyujkxhrj5ey/SIN-GEN-AMHE-DGM-003-032-2019-02.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/oezya22xluhbeyc/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0252.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oezya22xluhbeyc/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0252.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1mm62ah6eoy2fk8/Drawings.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1mm62ah6eoy2fk8/Drawings.pdf?dl=0
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ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 
ලංසු අංකය- 

 
LV/T/2019/0218 

 
ලක්විජ්ය විදුලි බලාගාරය,අටලු තුලින් 
පිටවන පිටාර වායු මැනීම සඳහා පිටාර 
වායු විශ්යල්ෂකයක් ලබා ගැනීම 

 

2019 
සැප්තැම්බර් 
මස 11දින 

14.00 
පැයට. 

 
පූර්ව ලංසු 

රැස්වීම 

28/08/2019 
10.00 පැයට 

 

 
ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජ්න 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු30,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 
 
 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

 

 
ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 
ලංසු අංකය- 

 
LV/T/2019/133 

 
ලක්විජ්ය විදුලි බලාගාරය,නව දලුව 
නිවාස සංකීර්යය සඳහා ගෘහභාණ්ඩ 

සැපයීම 
 

2019 
සැප්තැම්බර් 
මස 11දින 

14.00 
පැයට. 

 
පූර්ව ලංසු 

රැස්වීම 

28/08/2019 
10.00 පැයට 

 

 
ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජ්න 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු427,500.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 
 
 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

 
 

Drawing
s 
 

 
ජ්නන 

වික්යටෝරියා 
විදුලි 

බලස්ථානය 

 
MC/VIC/2019/219 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 

වික්යටෝරියd විදුලි බලාගාරයට අයත් 
නිවාස යපයදයසහි සහ උමං 

කාර්යාලය සදහා ආරක්ෂක යසේවාව 
සැපයීමට එක් දිනකට යසේවා මුර 02 ක් 

සදහා ආරක්ෂක නියාමකයින් 06 
යදයනකුයේ යසේවය සැපයිය හැකි 

 
2019/09/05    
^බ්රහස්පතින්
දා&  ප.ව. 
14.00 ට 

 
මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

 
වික්යටෝරියා විදුලි 

බලාගාරය, 
අධිකාකාරිගම. 

 
Tel:    081-2200465 

081-2202305 
 

 
රු. 1,500/= 

සනම 
යගවීමක්ම 
ඕනනම 
මහජ්න 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජ්න 

 
රු.25,000/= 

 

 
වික්යටෝරියා විදුලි 

බලාගාරය, අධිකාකාරිගම. 
 

 
වික්යටෝරියා විදුලි 

බලාගාරය, 
අධිකාකාරිගම. 

2019/09/05      ප.ව. 
14.00 ට 

-  
NCB 

Click 
here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/2wjfaic3n0boimp/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0218.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2wjfaic3n0boimp/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0218.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/jv5ewp8hnjgj6et/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0133.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jv5ewp8hnjgj6et/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0133.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dc7byotm600fjxh/Set%20of%20Drawings.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dc7byotm600fjxh/Set%20of%20Drawings.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ohynbho6nqxqxsd/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2019-219.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ohynbho6nqxqxsd/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2019-219.pdf?dl=0
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යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවාවක් 
ලබාගැනීම. 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම . 
ජ්නන 

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

යුතුය. 

ජ්නක 
 

ජ්නන 

ආරක්ශන 

අංශය 

PG/06/07/2019/02/E5220/01 
කාර් රථයක්  රියදුරු සහ ඉන්ධන 

සමඟ කුලියට ලබා ගැනිම සඳහා වන 
ලංසුව 

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

 

මිළ ගයන් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව 
වන විට ලියාපදිංචි යනොකළ වාහන, 
යතෝරා ගැනීයමන් සති 02 ක් ඇතුලත 
ලියාපදිංචි කර ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

 
 

2019-09-05 
10:30 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(ජ්නන ආරක්ශන), 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

40-20 A අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

දුරකථන: 081-

2234476 

 

Email.: 

dgmprot.gen@ceb.lk 

රු.1000.00 
මහජ්න 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජ්නන 

මුලස්ථාන 
 

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

යුතුය. 
 

රු.10,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ජ්නන 
ආරක්ශන), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

40-20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(ජ්නන ආරක්ශන), 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

40-20 A අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

2019/09/05 දින දී 

 

 

 NCB 

 

 

 

 

 

Click 

here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

19/162 

 
නියයෝජ්ය සාමනයාධිකාකාරි යකොළඹ 
නගරයට අනියුක්ක ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(යකොළඹ උතුර) ප්රායේය ය කාර්යාලය 
සදහා  කුළි වැන් රථයක් ලබා ගැනිම  

(කුළි වැන්  i/iv) 

(වසර 02 ක් සදහා) 

2019 
සැප්තැම්බර් 

04 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 09-03 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/9579ovdgry4gwdu/SIN-GEN-PG-06-07-2019-02-E5220-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9579ovdgry4gwdu/SIN-GEN-PG-06-07-2019-02-E5220-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gk5z2pm0gzakg83/ENG-DD1-CC-2019-162.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gk5z2pm0gzakg83/ENG-DD1-CC-2019-162.pdf?dl=0
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011-2575930 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

19/163 

 
ප්රධාන ඉං්නයන්ැ  (යකොළඹ දකුය) 
කාර්යාලයේ, පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථාන II සදහා කුලියට යහෝ 

බේදට යගොඩනැගිල්ලක් සපයා ගැනිම. 

 
පිහිටිම-යකොළඹ 05 අවටින්. 

යගොඩනැගිල්යල් බිම් ප්රමායය- වර්ග 
අඩි 2000 

අවම වශයයන් වාහන 04 ක් 
නැවැත්විය හැකි විය යුතුය. 

පිවිසුම් මාර්ගයේ පළල -අඩි 17 යහෝ 

ඊට වැඩි. 
දුරකථන හා ජ්ල පහසුකම් තිබිය යුතු 

යේ. 
බදු  කාල සිමාව වසර 02 කි. 

2019 
සැප්තැම්බර් 

04 
යප.ව.10.00 

 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

- - 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 
 

- යේශීය - 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/385 
කනගල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  
බල ප්රායේශයට අයත් අල්ගම උප 
පා.යසේ.ම. පවත්වායගන යාම  සඳහා 
කුළී/බදු  පදනම මත පහත සඳහන් 
පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 

කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක් ලබා 
ගැනිම. 

 

 අල්ගම ප්රයේශය තුළ විය යුතුය. 

 ව.අ. 2000ක පමය 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය. 

 සැහැල්ලු යලොරි රථ 02ක් සහ 
ේවිත්ව කාර්ය වාහන 03ක් 

එකවර නවතා තැබීයම් හැකියාව 
තිබිය යුතුය. 

 ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන හා මාර්ග 

2019-09-04  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සඳහන් කර එවන්න. 
දු.අ.   035-2222466 

 
- 

 
- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය  
- 
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පහසුකම් සහ අයනකුත් 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 

 ප්රධාන මාර්ගයේ සිට පහසුයවන් 
පිවිසිය හැකි වීම. 

 යගොඩනැගිල්ල පිහිටි භූමිය වටා  
ආරක්ෂිත වැටක් යහෝ තාප්පයක්  

ඉදිකර තිබිය යුතුය. 
 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

 (සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/DGM/CE(COM)/US Vehicle 
Sale/2019/03 

 
භාවිත යයන් ඉවත් කරන ලද අබලි 

ඩබල් කැබ් රථය විකිණීම - සබරගමුව 
පළාත 

 
 

2019-09-04 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

1000.00 
R s .  

2 5 ,0 0 0 .0 0  
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

 (සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/DGM/CE(COM)/US Vehicle 
Sale/2019/04 

 
භාවිත යයන් ඉවත් කරන ලද අබලි 
යලොරි රථය විකිණීම - සබරගමුව 

පළාත 
 
 

2019-09-04 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර 

1000.00 
R s .  

20 , 0 0 0 .0 0  
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CON-V12/HV/2019/50 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) ඒකකයේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා  2WD වනන් 
රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

2019-09-04 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/RUW-V38/HV/2019/51 
විදුලි ඉංිනයන්රු (රුවන්වැල්ල) 
ඒකකයේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා  

2WD වනන් රථ 1 ක් කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

2019-09-04 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

2019-09-04 
 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

1,000.00 5,000.00 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/udoyl2v1oi2w18u/SAB-DGM-CECOM-US%20vehicle%20Sale-2019-3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/udoyl2v1oi2w18u/SAB-DGM-CECOM-US%20vehicle%20Sale-2019-3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jbmbb9zxij1qby3/SAB-DGM-CECOM-US%20vehicle%20Sale-2019-4.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jbmbb9zxij1qby3/SAB-DGM-CECOM-US%20vehicle%20Sale-2019-4.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qz8shjyjh21k4j/SAB_CON_-V12_HV_2019_50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qz8shjyjh21k4j/SAB_CON_-V12_HV_2019_50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aunw0o0jzgs4hfq/SAB_RUW_-V38_HV_2019_51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aunw0o0jzgs4hfq/SAB_RUW_-V38_HV_2019_51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1hjpsg749ncae7z/SAB_KAH_-V30_HV_2019_52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1hjpsg749ncae7z/SAB_KAH_-V30_HV_2019_52.pdf?dl=0
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(සබර) SAB/KAH-V30/HV/2019/52 
විදුලි ඉංිනයන්රු (කහවත්ත) ඒකකයේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා  2WD වනන් 
රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

ප.ව.2.00 කමිටුව 
(සබර) 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
(සබර) 

 

SAB/EH/C3/AYAGAMA SUB 

DEPOT/2019 
අයගම උප පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 
යගොඩනැගිල්ලක් ලබාගැනීම 

 

2019.09.04 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 
තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

500.00 - 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

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

ඇහැලියයගොඩ. 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 
තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

- යේශීය 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/බේයේ/ලි4/යගොඩනැගිලි/08 
විදුලි ඉංිනයන්රු බේයේගම 

කාර්යාලයට අයත් ප්රායේශීය නඩත්තු 
ඒකකය සදහා බේයේගම නගරයට 
ආසන්න ව.අ. 2000ක පමය වන 

අවම කාමර 04කින් යුතු වාහන 04ක් 
එකවර ගාල්කර හැකි (යෙන් යලොරි 
රථය ඇතුලත්ව)ඉඩම වටා ආරක්ෂක 

වැටකින් යුතු ප්රයේශ මාර්ගය 
යේට්ටුවකින් සහිත ජ්ල ,විදුලිය ඇතුළු 

යටිතල පහසුකම් වලින් යුතු 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය. 

 
2019.09.05 
ප.ව. 2.00 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, 
කුම්යම්, බේයේගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

 
- 

 
- 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, කුම්යම්, 
බේයේගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

 
වත්කම් 

කළමනාකර

ය 

(වැඩපල හා 
උපකාරක 
යසේවා) 

 
CEPP/BID/S/2019/03 

 

පවිත්රතා හා සනීපාරක්ෂක යසේවාව  
සදහා මිළ ගයන් කැඳවීම. ජ්නක 
යන්ත්ර ඒකකයට අයත් තුල්හිරිය, 
යකොයළොන්නාව සහ මතුගම හදිසි 

විදුලි බලාගාර පරිශ්ර සහ යගොඩනැගිලි 

පිරිසිදු කිරිම, 

මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

2019.09.15 සිට 2020.08.31දක්වා 

 
2019-09-04 

දින 
පැය. 10:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 

 
 

 
ප්රායේය ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(වැඩපල හා 
උපකාරක 
යසේවා) 

 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(ජ්නක යන්ත්ර) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව 

 
දු.අ. 011 257 2411 

 
500.00 

 
30,000.00 

 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු (ජ්නක 
යන්ත්ර) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව 

 
දු.අ. 011 257 2411 

 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(ජ්නක යන්ත්ර) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව 

 
දු.අ. 011 257 2411 

 
අදාල 
යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

Here 

වයාපෘති 
අංශය 

(සීතාවක ගඟ 
ජ්ලවිදුලි 
වයාපෘතිය) 

SGHP/PM/008/2019 
සීතාවක ගඟ ජ්ලවිදුලි වයාපෘති 
කාර්යාල පරිශ්රය සඳහා ආරක්ෂක 

යසේවා සැපයීම 
 

සුදුසුකම් :- වත්මන්       වර්ෂය සඳහා 
ආරක්ෂක අමාතයාංශයේ ලියාපදිංචි වී 

තිබීම. 

2019 
සැප්තැම්බර් 
05 වන දින 
ප.ව. 2.00 ට 

ප්රායේශීය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

සීතාවක ගඟ ජ්ලවිදුලි 
වයාපෘති කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.245, 

අවිස්සායේල්ල පාර, 
යදහිඕවිට. 

 

1,000.00 10,000.00 

සීතාවක ගඟ ජ්ලවිදුලි 
වයාපෘති කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො. 245, අවිස්සායේල්ල 

පාර, යදහිඕවිට. 
 

දු.ක. :-     036 22 62 333 
ෆැක්ස් :-  036 22 62 332 

සීතාවක ගඟ ජ්ලවිදුලි 
වයාපෘති කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.245, 

අවිස්සායේල්ල පාර, 
යදහිඕවිට. 

 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/2zomql5qe37hgvl/Tender%20document-Building%20for%20Ayagama%20sub.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2zomql5qe37hgvl/Tender%20document-Building%20for%20Ayagama%20sub.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r8ba5sm9njwixb6/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%20-%E0%B6%BD%E0%B7%924-%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r8ba5sm9njwixb6/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%20-%E0%B6%BD%E0%B7%924-%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7159kbc70anps9v/Sin-AM-WAS-CEPP-BID-S-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7159kbc70anps9v/Sin-AM-WAS-CEPP-BID-S-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7w2nb8lznyvj8uj/Eng-PRJ-SGHP-PM-008-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7w2nb8lznyvj8uj/Eng-PRJ-SGHP-PM-008-2019.pdf?dl=0
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දු.ක. :-     036 22 62 
333 

ෆැක්ස් :-   036 22 62 
332 

දු.ක. :-  036 22 62 
333 

ෆැක්ස් :-  036 22 62 
332 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික 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 ුන්න්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය න් විටක ුන්න් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය.

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

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුන්න්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුන්න්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් 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 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 

 ICB ) අන්තර්ජ්ාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු 

        සාමානයාධිකාකාරී   


