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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) 

 

 

 

 

 

 

MU/UKU/BIDS/2019/009 

 

උකුයවල විදුලි බලස්ථානයේ 
භාවිතයයන් ඉවත් කරන ලද 
ටර්බයින් ඔයිල් විකිණීම සඳහා 

ලංසු කැඳවීම 
 

2019/10/30 
14.00 පැයට 

 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය, ලං.වි.ම., 

උකුයවල. 
 

T.P. 

066 224 3054 

066 224 4229 

 

Fax 

066 224 4351 
 

රු. 500/- 

සෑම 
යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක: ’ 

071-1001-

2-3320-

705 
බැරවන යසේ 
යගවා බැංකු 
ලදුපත 
ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. 

රු: 5,000/- උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලං.වි.ම. , උකුයවල. 
 

උකුයවල විදුලි 

බලස්ථානය, 
ලං.වි.ම. , උකුයවල. 

 

අදාළ 
යනොයේ. 

NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/k2zqucugu5k0dx3/Sin-Gen-MC-UKU-BIDS-2019-009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k2zqucugu5k0dx3/Sin-Gen-MC-UKU-BIDS-2019-009.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/KGPS/2018/08 

කුකුයළේ ගඟ විදුලි බලාගාරයට 

400V, 800A වායු පරිපථ 

කඩනයන් 5 මිල දී ගැනීම සහ එවා 

සවි කිරීම සදහා අදාළ පැනල වල 

යවනස් කිරීම් 

(retrofitting/Modifications) සිදු 

කිරීම. 

2019-10-30 

දින 14.00 

 ැයට අවසන් 

කරනු ලැපේ. 
 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 
නගරය, රත්නපුර. 

දු. ක. : 045-2225002 
ෆැක්ස් : 045-2225005 

වි.තැ. 
dgm.dgmsc@ceb.lk 

 
යහෝ 

 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය (කුකුයළේ ගඟ 
විදුලි බලාගාරය ) 

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 
කලුවලතැන්න, 
යකළින් කන්ද 
අගලවත්ත 

දු. ක. : 034 224 3743 

ෆැක්ස් : 034 224 3743 
වි.තැ. 

cekgpssc.gen@ceb.lk 
 
 

1,000.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කිරීම්   
ගිණුම් අංක 

071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 
රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය) 

 

 

 

 

 

100,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව 
නගරය, රත්නපුර. 

 

අදාළ නැත NCB Click 
Here 

ජනන අංශය 

(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/KGPS/2019/01 

කුකුයළේ ගඟ විදුලි බලාගාරය සඳහා 

ධාරිත්රක යවෝල්ටීයතා පරියාමක 

(Capacitor Voltage Transformers) 6 

ක් මිල දී ගැනීම 

2019-11-20 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

එම 

 
1,000.00 
එම 

 

 

 

 

 

180,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (කුකුයළේ ගඟ 

විදුලි බලාගාරය ) 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 

කලුවලතැන්න, 
යකළින් කන්ද 
අගලවත්ත 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (කුකුයළේ 
ගඟ විදුලි බලාගාරය ) 
ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය 

කලුවලතැන්න, 
යකළින් කන්ද 
අගලවත්ත 

 

අදාළ නැත ICB 
 

Click 
Here 

 

mailto:dgm.dgmsc@ceb.lk
mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/n9n33y4rcitxh8l/Eng-GEN-SC-KGPS-2018-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n9n33y4rcitxh8l/Eng-GEN-SC-KGPS-2018-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gm69xungydy9b87/Eng-GEN-SC-KGPS-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gm69xungydy9b87/Eng-GEN-SC-KGPS-2019-01.pdf?dl=0


 3 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/00
7 
 

Supply & Installation of Finger Scan 
Machines- 18 Nos. 

 

ලංසු අවසන් වීමට ප ර සාකච්ජාව 

සදහා  ැමීණිය යුතු දිනය 

2019ඹක්පතෝම්බර් 

මස 16 වන දින ප .ව12.00ට 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකා  

(පකොළඹ නගරය) කාර්යාලය, සිව් 

වනමහල, ලක්ෂ්මන් 

පගොඩනැගිල්ල, 340, 

ආර්. ඒ. ද පමල් මාවත, පකොළඹ 

03දී. 

2019 
ඹක්යතෝම්බර් 

23 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2019- 10-22 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

20,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/16
4 
 

Supply, Delivery and Installation of 
CCTV Systems for Provincial Stores 

Premises of Pamankada and 
Kolonnawa. 

 
ලංසු අවසන් වීමට ප ර 

ක්පෂේත්ර  ක්ෂාව සදහා  ැමීණිය 

යුතු දිනය 2019ඹක්පතෝම්බර් 

මස 10 වන දින ප .ව10.00ට 

 ාමංකඩගබඩාසංකීර්ණය, පනො. 

144, ස්ටැෆර්ඩ්ඇවනියු, පකොළඹ 

06 

2019 
ඹක්යතෝම්බර් 

23 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

6,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම 

 

එම 

 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/17
7 
 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(පකොළඹ නගරය) 

ටඅනියුක්තආරක්ෂක 

නියාමකයින්සදහා ඇන්කල් බුට්හා 

පම්ස් (Ankle Boots & 

Socks)සැ යිම හා පබදාහැ ම 

සදහා වන පටන්ඩරය 

2019 
ඹක්යතෝම්බර් 

23 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

5,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම 

 

එම 

 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/fkeavtudtbh9naq/ENG-DD1-CC-2019-007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nlg181uw9l50shy/ENG-DD1-CC-2019-164.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/distcehr3zgzsdk/ENG-DD1-CC-2019-177.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/17
8 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(පකොළඹ නගරය) 

ටඅනියුක්තආරක්ෂක නියාමකයින් 

සදහා නිල ඇදුම් 

(Uniforms)සැ යිම හා පබදාහැ ම 

සදහා වන පටන්ඩරය 

2019 
ඹක්යතෝම්බර් 

23 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

12,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම 

 

එම 

 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/186 
 

Supply & Delivery of 
i) Ferrules Bimetallic Crimp Type 
Al./Cu 95/50Sqmm   – 250 Nos. 

 
ii) Reduction Ferrule Cu. Crimp 

Type 11kV 240Sqmm –95Sqmm – 
230 Nos. 

 
 

2019 
ඹක්යතෝම්බර් 

23 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

8,100.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම 

 

එම 

 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/18

7 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(පකොළඹ නගරය) 

ටඅනියුක්තපසේවකයින්සදහාආරක්ෂ

කස ත්තු (Safety Shoes)සැ යිම 

හා පබදාහැ ම සදහා වන 

පටන්ඩරය 

2019 
ඹක්යතෝම්බර් 

23 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 
 

1,000.00 
(මුදලින්) 

10,000.00 
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක් 

මඟින්) 

එම 
 

එම 
 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/19
0 
 

Disposal of Unserviceable Scrap 
Items at Colombo North Area Office 

and Consumer Service Centres 

2019 
ඹක්යතෝම්බර් 

23 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 01- 
යලොට් අංක 02- 
යලොට් අංක 03- 

200.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම 

 

එම 

 

- NCB Click Here 

ඉදිකිරීම් 

ජනන අංශය 
(යේ. ආ. පා. 
හා සි.වු.න) 

ඩීජීඑම්(ඩී.එස්.ඊ. ඇන්ඩ  
සී.එස්.එම් .)/2019/09 

 
ජනනමූලස්ථානයේවැසිකිලි 

2019.10.22 ජනනඅංශ
යේ 

ප රසංපාදන 
කමිටුව 

නි.සා. (යේ. ආ. පා. හා 
සි.වු.න) ශාඛාව, 

ජනන  මූලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 

1,500/= 20,000/= නි.සා. (යේ. ආ. පා. හා 
සි.වු.න) ශාඛාව, ජනන  
මූලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, නව 

නි.සා. (යේ. ආ. පා. 
හා සි.වු.න) ශාඛාව, 
ජනන  මූලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 

 NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/9m8nejsakmffnzc/ENG-DD1-CC-2019-178.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fkqbmzsf0x4b7s3/ENG-DD1-CC-2019-186.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g9sduv8jt1qivxq/ENG-DD1-CC-2019-187.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvi2xoswaigkilg/ENG-DD1-CC-2019-190.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ncw4jn4q4e0tleq/Eng-GEN-DS%2CE%20%26CSM-%202019-10-03%20%281%29.pdf?dl=0
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පද්ධතිය නවීකරයය කිරීම. 
 

CIDAයරේණිය ය : C - 8 යහෝ ඉහල 
(යගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම් 

කටයුතු) 

 

 මණ්ඩලය, නව 

කැලණිය  පාලම පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

දු.ක. : 
011 2440016, 
011 2392245, 

011 2147260, 61, 67 
සහ 68 
ෆැක්ස් : 

011 2458781, 
011 2392245 

 
2019.10.18 දින 
දක්වා නිකුත් කරනු 

ලැයේ. 
 

කැලණිය  පාලම පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 

මණ්ඩලය, නව 
කැලණිය  පාලම පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 

ජනන අංශය 
(යේ. ආ. පා. 
හා සි.වු.න) 

ඩීජීඑම්(ඩී.එස්.ඊ. ඇන්ඩ  
සී.එස්.එම් .)/2019/10 

ජනන මූලස්ථානයේ ආපනශාලාව 
නවීකරයය කිරීම. 

 
CIDAයරේණිය ය : C - 8 යහෝ ඉහල 

(යගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම් 
කටයුතු) 

 

2019 .10.22 ජනනඅංශ
යේ 

ප රසංපාදන 
කමිටුව 

 

එම 

 

1,500/= 25,000/= එම 

 

එම 

 

 NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019

/295 
කුලියාපිටිය, තේයබෝමුල්ල පිහිටි 
වයඹ පලාත් ගබඩායේ පිටුපස 

තාප්පයේ අබලි යකොටස ඉවත් කර 
නව තාප්පයක් ඉදිකිරීම. 

2019 
ඔක්යතෝබර් 23 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිය ජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 – 2281892 

 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/224 

 

උ  ගබඩාව ( අම් ාර ) ආරක්ෂක 

කාර්යාලය අලුත්වැඩියා කිරීම 

2019.10.16 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 

2,000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB click here 

https://www.dropbox.com/s/oqyi5pc7v86ns87/Eng-GEN-DS%2CE%20%26CSM-%202019-10-03%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0wx94h3bxlv1ei7/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-295.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0wx94h3bxlv1ei7/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-295.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2obs1hsm8clj5mw/Eng-DD2-EP-224%20Renovation%20of%20Security%20office.pdf?dl=0
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026-2221030 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/225 

 

ත්රීකුණාණාමලය නිල නිවාස 

සංකීර්ණපේ පන්වාසිකාගාර තුන 

සඳහා මල පනොබැපඳන වාපන් 

හෑන්ඩ් පර්ල් (Stainless steel 

handrail works) වැඩ කිරීම. 

 

2019.10.16 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 15,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/226 

 

ත්රීකුණාණාමලය නිල නිවාස 

සංකීර්ණපේ පන්වාසිකාගාර තුන 

සඳහා ඇලුමිණියම්  (Aluminium 

works) වැඩ කිරීම.. 

2019.10.16 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

2,000.00 45,000.00 එම 

 

එම 

 

- NCB click here 

යසේවා 
ජනන අංශය 

(ලක්විජය 
විදුලිබලාගාර

ය)  
 

 

 

 

 

LV/T/2019/0287 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරය ට 

ආරක්ෂිත නිල ඇඳුම් ස යා ගැනීම. 
(Safety Cloths for Executives 
and Middle Level Technical 

Staffs) 

2019 

ඔක්පතෝම්බර් 

මස  23බදාදා 

දින 14.00 

 ැයට. 

 

ලක්විජයවිදු
ලිබලාගාරය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය) 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 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

රු.50,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, 

පරිපාලනයගොඩනැගි
ල්ල, 

ලක්විජයවිදුලිබලාගා
රය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ
ලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනොමි
යල්බාගතකර
ගතහැක 

 

NCB Click 

Here 

 

ජනන අංශය 

(ලක්විජය 
විදුලිබලාගාර

ය)  
 

LV/T/2019/0285 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරය ට 

ආරක්ෂිත නිල ඇඳුම් සපයා ගැනීම. 
(Overalls for Technical Staff) 

2019ඔක්පතෝම්

බර් මස  

23බදාදා දින 

14.00  ැයට. 

 

ලක්විජයවිදු
ලිබලාගාරය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

එම 
 

1,000/-  
 

එම 

 

රු50,000.00 එම 
 

එම 
 

එම 
 

NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/vx4sa26etj4q3hd/Eng-DD2-EP-225%20Handrail%20works.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1yrd4uvgje7up8o/Eng-DD2-EP-226%20Aluminium%20works.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/3bytsx19svwic1k/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0287.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bytsx19svwic1k/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0287.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tuohg07llrr3v4s/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0285.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tuohg07llrr3v4s/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0285.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(ලක්විජය 
විදුලිබලාගාර

ය)  
 

 

 

 

 

LV/T/2019/0255 
 

LVPP ගබඩාව සඳහා සැහැල්ලු 
රාක්ක සැකසීම. 

 

 

2019 

ඔක්පතෝම්බර් 

මස 16වන 

බදාදා දින 

14.00  ැයට. 

 

ලක්විජයවිදු
ලිබලාගාරය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

එම 

 
2,000/-  
එම 

 

රු50,000.00 එම 

 

එම 

 

එම 

 

NCB Click 

Here 

 

ජනන අංශය 

(ලක්ෂපාන
සංකීර්යය) 

LC/WPS/Proc/2019/04 

ලක්ෂපාන සංකීර්ය යේ 
විමලසුයර්න්ද විදුලි බලාගාරයේ  
පීඩන නල පද්ධතියේ  පවතින 
තීන්ත අධිකා පීඩිත වැලි මිර ජලය 
මගින් ඉවත් යකොට නව වියශේෂිත 
තීන්ත ප්රයදදයක් ආයල්ප කරීම. 

 
තීන්ත  ආයල්ප කරීමට අදාල වර්ග 
ඵලය වර්ග මීටර් 8250 පමය වන 
අතර අවශය තීන්ත සැපයිය යුතුය. 

 
අදාල යපර ලංසු රැස්වීම:2019-10-
14 දින 10.00 පැයට විමලසුයර්න්ද 

විදුලි බලාගාරයේදී 
 

 

2019-10-

30වන දින 

10.00 hrs. 

මණ්ඩලීයප්රස
ම්පාදන 
කමිටුව 

නි යයෝජය 

සාමානයධිකාකාරි(ලක්ෂ

පාන සංකීර්යය) 
නි යයෝජය 

සාමානයධිකාකාරි 
කාර්යලය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ලක්ෂපාන 

 

දුරකථන 

0512232085, 

ෆැක්ස් : 
051 2232211 

E mail : 

dgmlc@ceb.lk 

 

12,500/= 

සියලුම 
යගවීම් 
ජනක 
අංශයේ 
රැස්කිරීයම් 
ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 
071-1001-

23320-705 

ගිණුමට බැර 
කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන් 

9:00 පැය 

සිට 15:00 
පැය දක්වා 
සතියේ වැඩ 
කරන දින 
වලදී ලබා 

ගත හැක. 

 

1,000,000/= 

 

නි යයෝජය 

සාමානයධිකාකාරි(ආයතනි

ක කටයුතු)කාර්යලය , 
ජනන ප්රධාන කාර්යලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නව කැළණිය  පාලම පාර, 
යකොයළොන්නාව,10600 

 

 

නි යයෝජය 

සාමානයධිකාකාරි(ආයත

නික කටයුතු)කාර්යලය 
, ජනන ප්රධාන 
කාර්යලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නව කැළණිය  පාලම 
පාර, 

යකොයළොන්නාව,1060
0 

 
2019-10.30 දින පැය 

10.00hrs. 

නි යයෝජය 
සාමානයධිකාකා

රි(ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය) 
කාර්යලයයන් 
යනොමියල් 
ලබා ගත 
හැක 

 

NCB Click 

here 

ජනන අංශය 

(තාපබල 
සංකීරණය) 

SPS/CE/MNT/ 
07–D/2019/7560 

 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලාගාරයේ 
අපද්රවය/කුණු බලස්ථානයයන් 
බැහැර කිරීයම් යකොන්ත්රාත්තුව 

2019.10.24 
14.00 පැයට 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව - 
තාපබල 
සංකීර්යය 

නිපයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 

(තා බල සංකීර්ණය)  

ලංවිම 

ජනන මූලස්ථානය, 

නව කැළණි  ාලම, 

10600 

පකොපලොන්නාව 

රු.  500.00 රු. 10,000/= ප්රධාාන ඉංිනපන්රු 

(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය) 

ලංවිම 

මාබිම  ාර, 

පහයියන්තුඩුව දුරකතන 

අංකය 

2400422, 

ප්රධාාන ඉංිනපන්රු 

(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය) 

ලංවිම 

මාබිම  ාර, 

පහයියන්තුඩුව 

දුරකතන අංකය 

2400422, 

අදාල නැත NCB 

 
Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/fnobtkhh8o5hral/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0255.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fnobtkhh8o5hral/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0255.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gmwo0w7bkeqlykf/ENG-LC-WPS-Proc-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gmwo0w7bkeqlykf/ENG-LC-WPS-Proc-2019-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1506h6cg99kfkn/Eng-Gen-SPS-MNT-07-D-2019-7560.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1506h6cg99kfkn/Eng-Gen-SPS-MNT-07-D-2019-7560.pdf?dl=0
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දුරකතන අංකය 

2437426, 2423897 
 

2400356 2400356 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/BOW/BIDS/2019/11 
යබෝවතැන්න විදුලි බලස්ථානයට 
අයත් නාඋල නිවාස යපයදස සඳහා 
යපෞද්ගලික ආරක්ෂක යසේවාව 

ලබාගැනීම. 

(එක් දිනකට යසේවා මුර 02 ක් සදහා 

ආරක්ෂක නියාමකයින් 06 
යදයනකුයේ යසේවය ලබාගැනීම) 

2019/ 10 / 23 

14.00 පැයට 

මහවැලි 
සංකිර්ය  
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

යබෝවතැන්න         
විදුලි බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

 

දුරකථන : 066 

4928783 

066 4928750 

ෆැක්ස් :   066 

4935599 
 

රු.1,000.00 
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.20,000.00 
 

විදුලි ඉංජියන්රු, 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

යබෝවතැන්න   විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

අදාළ 
යනොයේ. 

NCB 

 
Click 

here 

 

ජනන 
(තාපබල 
සංකීරයය) 

එස්පීඑස්/සීඊ/කිේයූඒ /01/2019/06 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය 

සඳහා තනිකඩනිල 
නිවාසයක්වසරක කාලයක් සඳහා 

බද්දට ගැනීම 

2019.10.17 
වන දින 14:00 

පැයට 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව-
තාපබල 
සංකීරයය 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 
බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

 

යනොමියල් අදාල නැත ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 
බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 
බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

අදාල නැත NCB 

 
Click 

Here 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2019/17 

රන්පදනිගල විදුලි බලස්ථානයට 

අයත්  නිවාස ප පදපසේ හා 

සංචාරක බංගලාපව් සාමානය 

නඩත්තු කටයුතු, උදයාන 

අලංකරණ කටයුතු, සනී ාරක 

කටයුතුවලට අදාල පසේවාවන් ලබා 

ගැනීම. – 2020 
 

2019/10 /24 
14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 
දුරකථන : 055-

2245758/9 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

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.35000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 
 

- NCB 

 
Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/4gbxhjc9wwhiaub/Sin-Gen-MC-BOW-BIDS-2019-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4gbxhjc9wwhiaub/Sin-Gen-MC-BOW-BIDS-2019-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8s1q8y9l2hkwand/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8s1q8y9l2hkwand/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2019-06.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/caxfdhfa8fvaim2/SIN-GEN-MC-RND-PT-2019-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/caxfdhfa8fvaim2/SIN-GEN-MC-RND-PT-2019-17.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/18
8 
 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකා (පකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය සදහා කුණාලි 

වෑන් රථ 02 ක් ලබා ගැනිම 

(වසර 02 ක් සදහා) 

2019 
ඹක්යතෝම්බර් 

23 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළ ඹනගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල්මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 

2019- 10-
22දිනටයපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB 

 
Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/18
9 
 

නිපයෝජය සාමනයාධිකාකා  (පකොළඹ 

නගරය) ටඅනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංිනපන්රු (පකොළඹ උතුර) 

ප්රාපිය ය කාර්යාලය සදහා  කුණා  

වැන් රථයක් ලබා ගැනිම  (වාහන 

අංක iv/iv) 

(වසර 01 ක් සදහා) 

2019 
ඹක්යතෝම්බර් 

23 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජයසාමානයාධිකා
කාරි (යකොළඹනගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  

ලක්ෂ්මන්යගොඩනැගිල්
ල 340, 

ආර්. ඒ. දයමල්මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2019- 10-
22දිනටයපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/296 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (හලාවත) 
සඳහා කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 
ඔක්යතෝබර් 23 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිය ජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 – 2281892 

 

1,000.00 35,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/297 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් විදුලි  
අධිකාකාරී (ගල්මුරුව) වැඩ 

කණ්ඩායම සඳහා කුලී පදනම මත 
කෲ කැේ රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2019 
ඔක්යතෝබර් 23 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/8xr9uwqeq9012ps/ENG-DD1-CC-2019-188.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8pr81tf97d47xuz/ENG-DD1-CC-2019-189.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g8cfsgwd36eyc94/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-296.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g8cfsgwd36eyc94/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-296.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qylh08ax8upixem/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-297.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qylh08ax8upixem/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-297.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019
/298 

නිකවැරටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය  සඳහා කුලී පදනම 
මත ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 
ඔක්යතෝබර් 23 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/220 

 

විදුලි අධිකාකාරී ( වාණිජ) අම් ාර  

පේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 

රථයක් පහෝ ඩබල් කැේ රථයක්    

වසර 02 ක් සඳහා කුණාලියට ලබා 

ගැනීම 

2019.10.16 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය (අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/221 

 

විදුලි අධිකාකාරී ( වාණිජ) කල්මුපේ   

පේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 

රථයක් පහෝ ඩබල් කැේ රථයක්    

වසර 02 ක් සඳහා කුණාලියට ලබා 

ගැනීම. 

2019.10.16 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(කල්මුයණ්) 
067-2229276 

026-2220060 

යහෝ 
සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/222 

 

නගර  ා පභෝගික මධායස්ථානය  

(ත්රීකුණාණාමලය) පේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා තනි  කැේ රථයක්    

වසර 02 ක් සඳහා කුණාලියට ලබා 

ගැනීම. 

2019.10.16 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය 

(ත්රීකුයාමලය) 
026-2222301 

026-2220060 

යහෝ 
සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB click here 

https://www.dropbox.com/s/465l8fa4fqpqzns/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-298.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/465l8fa4fqpqzns/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-298.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fmsxppvxtjgd9jl/Eng-DD2-EP-220%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Com%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wzk0eoco4wjlay8/Eng-DD2-EP-221%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Com%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwlx89h8o1h552k/Eng-DD2-EP-222%20Hiring%20a%20single%20cab%20%20for%20Trincomalee%20town%20ECSC.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/223 

 

පසේරුවිල   ා පභෝගික 

මධායස්ථානය  (ත්රීකුණාණාමලය) පේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

පගොඩනැඟිල්ලක්   වසර 02 ක් 

සඳහා කුණාලියට ලබා ගැනීම. 
 

2019.10.16 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 500.00 - එම එම - NCB click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(බපඋ) 
 

WPN/CE/GAM 2019/10 
ගම්පහ ප්රායද්යය නඩත්තු ඒකකය 
සඳහා වසර යදකක කාලයකට 
යගොඩනැගිල්ලක් බදු කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම 

2019-10-31 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි 
ඉංජියන්රු, අංක:57, 
යම්රිබියසෝ මාවත, 

ගම්පහ. 
දු.ක. 033-2222170 

100.00 - ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු, 
අංක:57, යම්රිබියසෝ 
මාවත, ගම්පහ. 

ප්රධාන විදුලි 
ඉංජියන්රු, අංක:57, 
යම්රිබියසෝ මාවත, 

ගම්පහ. 

- NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය  02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/417 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) ම.ප. 
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට යමෝටර් කාර් 
රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

2019-10-23   
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිය ජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිය ජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය  04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2019/43 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2019/44 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2019/45 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2019/46 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2019/47 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2019/48 

 

ඉහත අංක දරය යටන්ඩර්යන් 

2019-09-26 දින පුවත්පයත් 

පලකරන ලදී. එම යටන්ඩරයන් 

විවෘත වන දිනය යවනස්වීම 

2019.10.16 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

500/- අදාළයනොයේ නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

https://www.dropbox.com/s/o1zciihq7iws2wv/Eng-DD2-EP-223%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Serunuwara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mu6hqltei1wjxqg/WPN-CE-GAM-2019-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mu6hqltei1wjxqg/WPN-CE-GAM-2019-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mbjlwdomrzt3f2f/Sin-DD2-CP-PPC-2019-417.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mbjlwdomrzt3f2f/Sin-DD2-CP-PPC-2019-417.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-03-14/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%924-2019-%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%252
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-03-14/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%924-2019-%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%252
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දැන්වීම. 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/59 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි 

පානදුර තැනීම් වැඩ බිම සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2019.10.24 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිය ජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිය ජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/60 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධාන 
ඉංජියන්රු තැනීම් කාර්යාලය සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2019.10.24 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/80 
බ.ප.ද.-1 පළාත් ගබඩායවහි අබලි 

භාන්ඩ විකිණීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 
යලොට් 01යි 

2019.10.24 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 100,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

වත්කම් 
කළමනාකර
ය අංශය 

(පුහුණු 
කිරීම්) 

 

DGM(Tr)/Services/T/2019-07 
 

ලංවිම පුහුණු මධයස්ථානය - 
පිළියන්දල ආපන ශාලාව පවත්වා 

යගන යාම 
ලංවිම පුහුණු 

මධයස්ථානය පිළියන්දල 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ශ්රී යද්වානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

2019-10-21 
දින 

පැය. 10:30 
පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයේ. 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකා

කාරි 
(පුහුණු 
කිරීම්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(පුහුණු කිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ශ්රී යද්වානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

 
දු.අ. 011 261 4468 

1,000.00 5,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (පුහුණු 

කිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
ශ්රී යද්වානන්ද පාර, 

පිළියන්දල 

 
දු.අ. 011 261 4468 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(පුහුණු කිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ශ්රී යද්වානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

අදාල 
යනොයේ. 

NCB Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/zotg5al1x8p18st/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zotg5al1x8p18st/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y0qlb5f5npi5q9e/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y0qlb5f5npi5q9e/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nes4v08qi8czt2x/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_80.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nes4v08qi8czt2x/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_80.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0amd3ko41hxj71b/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0amd3ko41hxj71b/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2019-07.pdf?dl=0
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 වයාපෘති 
අංශය 

(යමොරයගොල්
ල ජලවිදුලි 
වයාපෘතිය) 

CEB/MHP/PD/TD/02/2019/05 

 
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි 
වයාපෘතියේ වියද්යය 

උපයද්ශකයින් සඳහා ගම්යපොල, 
උලපයන් යහෝ මාවතුර ප්රයද්ශය 
අවටින් මාසික පදනම මත 

වායුසමීකරන සහ නාන කාමර 

පහසුකම් සහිත කාමර (2 සිට 5 

දක්වා) වසරක කාලයක් සඳහා බදු 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2019/10/23 
වන දින 

ප:ව 02.00 

 

වයාපෘති 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(යමොරයගොල්
ල ජලවිදුලි 
වයාපෘතිය) 

 
වයාපෘති අධයක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල 
විදුලි වයාපෘතිය, 
අංක 6/1, ටී.බී. 

පානයබොක්ක මාවත, 
ගම්යපොල 

 
දු. ක. 081-383 2043 

යනොමියල් රු.120,000.00 වයාපෘති අධයක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි 

වයාපෘතිය, 
අංක 6/1, 

ටී.බී.පානයබොක්ක මාවත, 
ගම්යපොල 

වයාපෘති අධයක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල 
විදුලි වයාපෘතිය, 

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

 

2019/10/23 වන දින 

ප:ව 02.00 

අදාල 
යනොයේ 

NCB Click 
Here 

වයා ෘ  

අංශය 

(අතියර්ක 
සාමානයාධිකා
කාරී) 

AGM(P)/Office 
Leasing/2019/10/01 

 
අතියර්ක සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපෘති) කාර්යාලය සඳහා වර්ග 
අඩි 3,000ක ඉඩකින් යුත් අවම 
වශයයන් ඩබල් කැේ රථ 06ක් 
නවතා තැබියම් පහසුක්ම් සහිත 

යගොඩනැගිල්ලක් (යකොළඹ 01, 02, 
03, 04, 05, 06,07,08, සහ 10) 
අවටින් යසොයයි. වසර 03ක 

කාලයක් සඳහා කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීමට 

2019/10/23 

 
10.00 hrs 

ප්රායද්යය 
ප්රතිසම්පාදන
කමිටුව 
(වයාපෘති) 

අතියර්ක 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 

අංක 385, 4වන මහල, 
ලෑන්ඩමාර්ක් 
යගොඩනැගිල්ල, 
යකොළඹ 03 

 
දුක 011 2301677/9 

මුදල් අය 
යනොයකයර් 

අදාළ නැත අතියර්ක සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 

අංක 385, 4වන මහල, 
ලෑන්ඩමාර්ක් 

යගොඩනැගිල්ල, යකොළඹ 
03 

අතියර්ක 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 

අංක 385, 4වන 
මහල, ලෑන්ඩමාර්ක් 
යගොඩනැගිල්ල, 
යකොළඹ 03 

අදාළ නැත 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 ලැයේ. 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 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. 
 

 

වියද්යය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් 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 ලැයේ. 
 
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 ) යද්යය තර`ගකාරී ලංසු 

 

https://www.dropbox.com/s/dggayfm6v9o8tgx/Eng-PRJ-MHP-PD-TD-02-2019-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dggayfm6v9o8tgx/Eng-PRJ-MHP-PD-TD-02-2019-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36k7h41uu8hyhzf/Eng-PRJ-AGMP-Office-Leasing-2019-10-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36k7h41uu8hyhzf/Eng-PRJ-AGMP-Office-Leasing-2019-10-01.pdf?dl=0
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        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     
 
 
 


