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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 

ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2019/09 

සමනළවැව විදුලි බලාගාරය සඳහා  
132 kV පරිපථ යේදක හතරක් මිළදී 
ගැනීම (Purchase of Four (04) 132 

kV Circuit Breakers for 
Samanalawewa Power Station) 

2019-12-04 
දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

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

යනො.158/5, නව 
නගරය, රත්නපුර 

70000, 
ශ්රී ලංකාව. 

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

 
 

1,000 
යම් සඳහා 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කිරීම් 
ගිණුම 

071-1-001-
2-3320705 

ට 
බැරකර 
ලබා ගත් 
රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. 

 
 

500,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීර්ය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, නව නගරය, 

රත්නපුර 70000, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
 

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

70000, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
 

අදාළ නැත ජාතයන්තර 
තරගකාරී 
ලංසු 
කැඳවීම 

 

බාගැනීම
ට 

සබඳතාව 
 

https://www.dropbox.com/s/50sk8hev0ld9u8v/Eng-GEN-SC-SWPS-2019-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50sk8hev0ld9u8v/Eng-GEN-SC-SWPS-2019-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50sk8hev0ld9u8v/Eng-GEN-SC-SWPS-2019-09.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/17
2 
 

Supply & Delivery of 
i)  Lot 01 :Cable Ties & Tags  – 02 

Items. 
ii) Lot 02 : Hardware Items  – 09 

Items. 
iii) Lot 03: Wire Lugs - 04 Items. 
iv) Lot 04 :LT Cables - 02 Items. 

v)  Lot 05 :Accessories of 
Automation 
- 07 Items. 

vi) Lot 06 : Cable Duct -1item 
 
 

2019 
යනොවැම්බර් 

13 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2019- 11-11 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

යලොට් අංක 1- 
3,000.00 

යලොට් අංක 2- 
නැත 

යලොට් අංක 3-  
නැත 

යලොට් අංක 4- 
නැත 

යලොට් අංක 5- 
3,000.00 

යලොට් අංක 6- 
9,000.00 

(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 

- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/1
99 

 
නියයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) ට අනියුක්ත ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (නඩත්තු) ඒකකයට අයත් 
හිස් තරා පැේ යතල් බැරල් විකිණිම 

සදහා යටන්ඩර් කැදවිම 

2019 
යනොවැම්බර් 

13 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2019- 11-11 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 01-
500.00 

(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 

- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/95 
මනුරු වායන් යපට්ටි - යබදාහැරීම් 
උපයපොල  (Meter Enclosure Steel - 

Distribution Substation) සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම 

50 එකු 

2019.11.14 
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 

1,500.00 4,000.00 ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/xf48n4x3x9ik7mg/ENG-DD1-CC-2019-172.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xf48n4x3x9ik7mg/ENG-DD1-CC-2019-172.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qkt1umx5c4528gt/ENG-DD1-CC-2019-199.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qkt1umx5c4528gt/ENG-DD1-CC-2019-199.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q7nigvfhlrut4ji/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_95.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q7nigvfhlrut4ji/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_95.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/96 
ඇළුමිනියම් බැඳුම් තත් යනො.09 3.6 
මි.මී. (Aluminium Binding Wire 
(No.09) 3.6 mm) සපයා, යගනවිත් 

භාරදීම 
1,000 කි.ග්රෑ. 

2019.11.14 
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 

1,500.00 8,000.00 ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

ජනන 
 

වත්කම් 
කළමණාකර
න ජලවිදුලි  

අංශය 

AMHE/DGM/ADMIN/LAND & 
BULD/2018/01 

වත්කම් කළමයාකරය ජල විදුලි 
යගොඩනැගිල්ල අසල පැතිබැම්ම නැවත 
යගොඩනැගීම හා වාහන අංගනය දීර්ඝ 

කිරීම 
 

(යකොන්ත්රාත්කරු ICTAD/CIDA C6 
යහෝ ඉහළ යරේණිය ලබා තිබිය යුතුය) 

2019 / 11 / 
13 

14.00 
පැයට 

ජනන 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

(මහවැලි 
සංකිර්ණය ) 

වත්කම් 
කළමණාකරන 

ජලවිදුලි කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක:40/20 
ඒ, අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර 
 

Tel: 081-2234364 
Fax: 081-2246599 

රු: 
2,000.00 

සෑම 
ගගවීමක්ම 

ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
ගෙමටගගොඩ 

ශාඛාගේ 
ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන
ගේ ගිණුම් 

අංක: 
071-1001-

2-3320- 
705 බැරවන 

ගසේ ගගවා 
බැංකු 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

රු: 150,000.00 වත්කම් කළමණාකරන 
ජලවිදුලි කාර්යාලය,  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක:40/20 ඒ, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර 

වත්කම් 
කළමණාකරන 

ජලවිදුලි කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක:40/20 ඒ, 
අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර 

- NCB 
 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/zxpqma2sxzdii0d/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_96.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zxpqma2sxzdii0d/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_96.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zhi2n4vw61e8dw4/GEN-AMHE-DGM-ADMN-LAND%20%26%20BULD-2018-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zhi2n4vw61e8dw4/GEN-AMHE-DGM-ADMN-LAND%20%26%20BULD-2018-01.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 2 

CE/PRO.&HM/DD2/DPC/CE(SC&

M)/2019/16 

දියවිේදාගම ප්රයේශයේ ද.යවො. 33 
යකොන්ක්රීට් කණු වහරු අංගනයක් 

ඉදිරිකිරීම (සිවිල් කාර්යය) 

 
යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් අංශයයහි 

ICTAD යරේණිගත කිරීම අනුව  C-8 
යහෝ ඊට වැඩි යකොන්ත්රාත් කරුවන් 

සුදුසු යේ. 
 

2019/ 
11/13    
ප.ව.2.00 

 

යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව -
යබදාහැරීම් 
අංශ 02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812222287 

රු. 1,000/- 
 
 
 

රු. 27,000/- 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයාපෘති 
හා අධිකාසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 කාර්යාලය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812222287 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812222287 

 

අදාල නැත 
 

NCB 
 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM (Uva)/CE (Com)/C1/ 

2K19/116 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු - සැලසුම් හා 
සංවර්ධාන (ඌව) කාර්යාලය 
වායුසමීකරයය කිරීම 

 

2019 
යනොවැම්බ

ර් 
13 

ප.ව 15.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 

කමිටුව (ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වානිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

500.00 15,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
Here 

යසේවා 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0257 
 

ලක්විජය බලාගාරයේ පරිසර නිරීක්ය 
ඒකකය සඳහා වසරක කාලසීමාවක් 

යවනුයවන් පුහුණු/උපකාරක 
කාර්යමණ්ඩලයක යසේවය ලබාගැනීම 

2019  
යනොවැම්බර් 
මස  13 
බදාදා දින 

14.00 
පැයට. 

යපර ලංසු 
රැස්වීම 

06/11/2019 
වන දින 

යප.ව 10.00 
ට, ලක්විජය 

විදුලි 
බලාගාර යේ 
, පරිපාලන 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය 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 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123

රු.115,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
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, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/s5f6eikgbry9207/BID%20NO_CE_PRO.%20%26HM_DD2_DPC_CE%28SC%26M%29_2019_16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s5f6eikgbry9207/BID%20NO_CE_PRO.%20%26HM_DD2_DPC_CE%28SC%26M%29_2019_16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/65x38r59aedq0m8/2K19%20116.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/65x38r59aedq0m8/2K19%20116.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/kqytne1f1v30pu2/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0257.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kqytne1f1v30pu2/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0257.pdf?dl=0
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යගොඩනැගිල්
යල්දී 

පැවැත්යේ. 

320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0337 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරය සඳහා 
ජංගම වැසිකිලි පේධාතියක් කුලියට 

ගැනීම සහ නඩත්තුව සඳහා 
 

2019 
යනොවැම්බර් 
මස  06 
බදාදා දින 

14.00 
පැයට. 

 
යපර ලංසු 
රැස්වීම 

30/10/2019 
වන දින 

යප.ව 10.00 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

2,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

රු41,500.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
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, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0275 
 

Unit 1 සහ 2 Turbine Hall 12.3 m 
Level වහලය සඳහා High Bay LED 

බල්බ ප්රසම්පාදනය කිරීම. 
 
 

2019 
යනොවැම්බර් 
මස 06 වන  
බදාදා දින 

14.00 
පැයට. 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය 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 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

රු30,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
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, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/34wgyzorrkexm2q/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0337.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34wgyzorrkexm2q/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0337.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/8626f7bnwhnayu9/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0275.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8626f7bnwhnayu9/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0275.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0338 

 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ අළු 
හැසිරවීයම් පේධාතිය සඳහා පිරිසිදු 
කිරීයම් යසේවා සැපයීම - වසරක 

කාලයක් 
 

යපර ලංසු රැස්වීම 06/11/2019 වන 

දින යප.ව 10.00 ට, ලක්විජය විදුලි 

බලාගාර යේ , පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්යල්දී පැවැත්යේ. 

2019 
යනොවැම්බර් 
මස  13  
බදාදා දින 

14.00 
පැයට. 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය 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 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

රු150,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
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, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 

ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SC/2019/06 

සමනළ සංකීර්ය කාර්යාලයේ 
විධාායක නිලධාාරීන් සඳහා මාසික කුලී 
පදනම මත නිවසක් ලබාගැනීම. 

(රත්නපුර නවනගරයේ සිට 7km දුරක් 
තුළ) 

 

2019-11-14 
දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

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

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

ලංසු 
යපොත 

ගනොමිළගේ 
ලබාගත 
හැක. 

 
 

5,000.00 
(නැවත යගවන) 

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 ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු 
කැඳවීම 

බාගැනීම
ට 

සබඳතාව 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/n1bkbk2cy9mrm4q/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0338.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n1bkbk2cy9mrm4q/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0338.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/604vf7u5x7j8d3t/Eng-GEN-SC-SC-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/604vf7u5x7j8d3t/Eng-GEN-SC-SC-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/604vf7u5x7j8d3t/Eng-GEN-SC-SC-2019-06.pdf?dl=0
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ප්ර.ඉ(සම්.යම.
හා.න- 
මධායම) 

TR/O&M/N/NCB/2019/076/D 
 

මහනුවර නගරය අවටින් 
(පල්යලකැයල් අවටින් වඩාත් සුදුසු 
යේ) විදුලි අධිකාකාරි මහයතකු සදහා 
වසර යදකක කාල සීමාවකට නිවසක් 
තුලියට/බදු ගැනීමට අවශයව ඇත. 
(නිවයසහි වර්ග අඩි ප්රමායය 1200 
යනොඅඩු හා වාහනයක් නැවැත්වීමට 
පහසුකම් සහිත විදුලිය, නල ජලය හා 

දුරකතන පහසුකම් සහිතව) 

2019-11-12 
යප.ව. 10.00 

සම්. 
ප්රසම්පාදන 
යටන්ඩර් 
මණ්ඩලය 

ප්ර.ඉ (සම්.යම.හා.න- 
මධායම) කාර්යාලය 

ලං.වි.ම, පල්යලකැයල් 
ග්රිඩ් උ උපයපොල. 
බලයගොල්ල , 
යකන්ගල්ල 

දු.අ. 081 2050960 / 
081 2215669 

- - ප්ර.ඉ(සම්.යම.හා.න- 
මධායම) , ලං.වි.ම, 
පල්යලකැයල් ග්රිඩ් උ 

උපයපොල. බලයගොල්ල , 
යකන්ගල්ල. 

ප්ර.ඉ(සම්.යම.හා.න- 
මධායම) , ලං.වි.ම, 
පල්යලකැයල් ග්රිඩ් උ 

උපයපොල. 
බලයගොල්ල , 
යකන්ගල්ල. 

- NCB - 

ප්ර.ඉ(සම්.යම.
හා.න- 
මධායම) 

TR/O&M/N/NCB/2019/075/D 
මහනුවර නගරය අවටින් විදුලි 
ඉංජියන්රු මහයතකු සදහා වසර 
යදකක කාල සීමාවකට නිවසක් 
තුලියට/බදු ගැනීමට අවශයව ඇත. 
(නිවයසහි වර්ග අඩි ප්රමායය යනොඅඩු 

1200 හා වාහනයක් නැවැත්වීමට 
පහසුකම් සහිත විදුලිය, නල ජලය හා 

දුරකතන පහසුකම් සහිතව) 

2019-11-12 
යප.ව. 10.00 

සම්. 
ප්රසම්පාදන 
යටන්ඩර් 
මණ්ඩලය 

ප්ර.ඉ (සම්.යම.හා.න- 
මධායම) කාර්යාලය 

ලං.වි.ම, පල්යලකැයල් 
ග්රිඩ් උ උපයපොල. 
බලයගොල්ල , 
යකන්ගල්ල 

දු.අ. 081 2050960 / 
081 2215669 

- - ප්ර.ඉ(සම්.යම.හා.න- 
මධායම) , ලං.වි.ම, 
පල්යලකැයල් ග්රිඩ් උ 

උපයපොල. බලයගොල්ල , 
යකන්ගල්ල. 

ප්ර.ඉ(සම්.යම.හා.න- 
මධායම) , ලං.වි.ම, 
පල්යලකැයල් ග්රිඩ් උ 

උපයපොල. 
බලයගොල්ල , 
යකන්ගල්ල. 

- NCB - 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/1
29 

 
යනො.340,ආර්,ඒ.ද යමල් මාවත , 

යකොළඹ 03, ලක්ෂ්මන් 
යගොබනැගිල්යල් පිහිටි නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි යකොළඹ නගර 

කාර්යාලයේ 03,04 හා 05 වන මහල් 
සදහා පිරිසිදු කිරියම් යසේවාව ලබා 

ගැනිම 

2019 
යනොවැම්බර් 

13 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 11-11 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1000.00 
(මුදලින්) 

85,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 
 

- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/1
95 

 
නියයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරය) ට අනියුක්ත ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (නඩත්තු) ඒකකය සඳහා 

කූලි වැන්  රථයක් ලබා ගැනීම. 

(වාහන අංක ii/iii) 
(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

2019 
යනොවැම්බර් 

13 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කුළි 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 

- යේශීය  
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ayahdltzg1pb22a/ENG-DD1-CC-2019-129.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ayahdltzg1pb22a/ENG-DD1-CC-2019-129.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aojmew8vbxlmjeb/ENG-DD1-CC-2019-195.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aojmew8vbxlmjeb/ENG-DD1-CC-2019-195.pdf?dl=0
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2019- 11-11 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/1
96 

 
නියයෝජය සාමනයාධිකාකාරි යකොළඹ 
නගරයට අනියුක්ක ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(සැ.හා.සං) ඒකකය සදහා  කුළි කෘ 

කැේ රථයක් ලබා ගැනිම  (කුළි වාහන 

අංක iv/iv ) 

(වසර 01 ක් සදහා) 

2019 
යනොවැම්බර් 

13 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019- 11-11 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් කුළි කෘ 
කැේ 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 

- යේශීය  
Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/1
97 
 

යකොළඹ දකුය බිද වැටුම් අංශය සදහා  
කූලි පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් 

සපයා ගැනිම. 
 

පිහිටිම-යකොළඹ 05 අවටින් 
 

යගොඩනැගිල්යල් බිම් ප්රමායය- වර්ග 
අඩි 2000ක් පමය 

අවම වශයයන් වාහන 03 ක් 
නැවැත්විය හැකි විය යුතුය 

 
පිවිසුම් මාර්ගයේ පළල -අඩි 15 යහෝ 

ඊට වැඩි 
පහසු පිවිසුම,යතකලා විදුලිය(30A), 
දුරකථන හා ජල පහසුකම් තිබිය යුතු 

යේ. 
බදු කාලසිමාව වසර 02 කි 

2019 
යනොවැම්බර් 

13 
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 

- - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 
 

- යේශීය - 

https://www.dropbox.com/s/7zzfm08lxqvc4c1/ENG-DD1-CC-2019-196.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7zzfm08lxqvc4c1/ENG-DD1-CC-2019-196.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/1
98 
 

යකොළඹ දකුය ප්රධාාන කාර්යාලය 
සදහා  කූලි පදනම මත 

යගොඩනැගිල්ලක් සපයා ගැනිම. 

 
පිහිටිම-යකොළඹ 05  යහෝ යකොළඹ 06 

අවට්න් 

 
යගොඩනැගිල්යල් බිම් ප්රමායය- 

වර්ගඅඩි 5500 ත් 6000 අතර 

 
අවම වශයයන් වාහන 20 ක් 
නැවැත්විය හැකි විය යුතුය 

 
පිවිසුම් මාර්ගයේ පළල -අඩි 20 යහෝ 

ඊට වැඩි 
පහසු පිවිසුම,යතකලා විදුලිය 
(ඇම්පියර් 100 යහෝ ඊට වැඩි), 

දුරකථන හා ජල පහසුකම් තිබිය යුතු 
යේ. 

බදු කාලය වසර 02 කි 

2019 
යනොවැම්බර් 

13 
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 

- - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 
 

- යේශීය - 

නි.සා. (උ.මැ) ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2019
/58 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (අනුරාධාපුර)-උතුරු 
මැද  යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 
02ක කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත 

කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019.11.07 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 

500.00 10,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

අදාළ නැත යේශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2024.10.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-58.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2024.10.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-58.pdf
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 

 

PRO&HM/DD2/DPC/CE(SC&M)/ 

2019/41 

 
වතුපිටිවල ආයයෝජන ප්රවර්ධාන 

කලාපයේ (BOI) වහරු අංගනයක් 
ඉදිරිකිරීම (සිවිල් කාර්යය) 

 
යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් අංශයයහි 

ICTAD යරේණිගත කිරීම අනුව  C-8 
යහෝ ඊට වැඩි යකොන්ත්රාත් කරුවන් 

සුදුසු යේ. 
 

2019/11/13    
ප.ව.2.00 

 

යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව -
යබදාහැරීම් 
අංශ 02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 

රු. 1,000/- 
 
 
 

රු. 30,000/- 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයාපෘති 
හා අධිකාසැර නඩත්තු) - 

යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 

අදාල නැත 
 

NCB 
 

click 
here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 

 

PRO&HM/DD2/DPC/CE(SC&M)/ 

2019/40 

 
යකඩවල ප්රයේශයේ වහරු අංගනයක් 

ඉදිරිකිරීම (සිවිල් කාර්යය) 

 
යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් අංශයයහි 

ICTAD යරේණිගත කිරීම අනුව  C-8 
යහෝ ඊට වැඩි යකොන්ත්රාත් කරුවන් 

සුදුසු යේ. 
 

2019/11/13    
ප.ව.2.00 

 

යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව -
යබදාහැරීම් 
අංශ 02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 

රු. 1,000/- 
 
 
 

රු. 27,000/- 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයාපෘති 
හා අධිකාසැර නඩත්තු) - 

යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 

අදාල නැත 
 

NCB 
 

click 
here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V172/2019/01 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෘකැේ  
රථයක් ලබා ගැනීම.  යබදාහැරීම් හා 

නඩත්තු කාර්යාලය - බපඋ 

2019-11-06 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

- යේශීය Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/CE/GAM/2019/05 
ගම්පහ ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයට අයත් ගම්පහ, යක්කල, 
කිරිඳිවැල, ගයණ්මුල්ල, පූයගොඩ 
පා.යසේ.ම සහ ප්රායේශීය නඩත්තු 
ඒකකයේ පිරිසිදු කිරීයම් කටයුතු 

සඳහා වසරක කාලයකට මිල කැඳවුම් 
ලබා ගැනීම 

2019-11-07 
ප.ව 2.30 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු, 

අංක:57,යම්රිබියසෝ 
මාවත, ගම්පහ 
කාර්යාලය. 
033-2227944 
033-2222170 

100.00 2500.00 ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු, 
අංක:57, 

යම්රිබියසෝ මාවත, ගම්පහ 
කාර්යාලය. 

 

ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු, අංක:57, 
යම්රිබියසෝ මාවත, 
ගම්පහ කාර්යාලය. 

 

- යේශීය Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/9mfpht6ltujaj1g/ENG-PHM-DD2-PRO%26HM-DD2-DPC-CE%28SC%26M%29-2019-41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9mfpht6ltujaj1g/ENG-PHM-DD2-PRO%26HM-DD2-DPC-CE%28SC%26M%29-2019-41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/epp7yyk04agmogm/ENG-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-CE%28SC%26M%29-2019-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/epp7yyk04agmogm/ENG-DD2-PHM-PRO%26HM-DD2-DPC-CE%28SC%26M%29-2019-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/01wdq491ugr9v5g/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/01wdq491ugr9v5g/ENG-DD2-WPN-NCB-DM-V172-2019-01%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ltzmleemp257wjg/Internal%20Cleaning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ltzmleemp257wjg/Internal%20Cleaning.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ගා/ලි3/හබරාදූව පා.යසේ.ම 
අළුත්වැඩියා කිරීම/2019/09 

 
ගාල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලයට අයත් හබරාදූව පා.යසේ.ම 
අළුත්වැඩියා කිරීම 

 
 

ඉහත ස්ථානයේ ස්ථානීය පරීක්ෂයය 
2019.10.31 දින යප.ව 9.00 

පැවත්යේ. 
(එදිනට ස්ථානීය පරීක්ෂා කිරීම සදහා 

සහභාගී විය හැක.) 

2019.11.06 
ප.ව.2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 

 
දු.ක - 09122-34344 

 
 

 

1000/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25000/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

 
 
 
 
 
 
 

 

 අදාලයනොයේ
. 

NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ත/යටන්ඩර්/ලි 05/ 2019/16 
තංගල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාල බල ප්රයේශයේ විදුලිය 
විසන්ධිකා කිරීම හා යලි ඇමිණීයම් 

කටයුතු 
 

2019-11-07 
ප.ව. 02.00 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල. 

500.00 5,000.00 ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල. 

 අදාලයනොයේ
. 

NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/51 
 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු (ගාල්ල) 
 

විදුලි අධිකාකාරී නඩත්තු ඒකකය-වෑන් 

රථ01, 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

බටදුව-ත්රී යරෝද රථ 01, 
උප පාරියභෝගක යසේවා මධායස්ථානය 
යක්කලමුල්ල- කෘකැේ යහෝ ඩබල් 

කැේ රථ 01 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
ගාල්ල-තට්ටුව අඩි 10.5 දිග කෘකැේ 

රථ 01 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතුය) 

2019.11.13 
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. 

 

 අදාලයනොයේ
. 

NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/52 

 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (හම්බන්යතොට) 

 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

සුරියවැව- වෑන් රථ 01, 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
තිස්සමහාරාමය වෑන් රථ 01, 

2019.11.13 
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. 

 

 අදාලයනොයේ
. 

NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

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
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
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
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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පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
කතරගම  - වෑන් රථ 01, 

විදුලි අධිකාකාරී FO සදහා -වෑන් රථ 01, 
පාරියභෝගක යසේවා මධායස්ථානය 

සුරියවැව -ත්රී යරෝද රථ 01, 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
තිස්සමහාරාමය -ත්රී යරෝද රථ 01 

 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2019/53 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (අකුරැස්ස) 
 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
අකුරැස්ස- වෑන් රථ 01, 

උප පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
පස්යගොඩ- ත්රී යරෝද රථ 01 

 
(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 

වාහන විය යුතුය) 
 

2019.11.13 
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. 

 

 අදාලයනොයේ
. 

NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

නිසා (දප)/ලි6/පවිත්රතා/2019/50 
 

පවිත්රතා යසේවාව ලබා ගැනීම. 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (දප) 
කාර්යාල සංකීර්යයේ හා දකුණු 
පළාත් ගබඩා අංගනයේ පවිත්රතා 

කටයුතු 2020 

2019 
යනොවැම්බර්

13 
ප.ව 2.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
දු.අං. 091-

2232095,091-
2232058 

1000.00 45,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
 

 අදාලයනොයේ
. 

NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

ප්ර.ඉතැ(ද.ප)/ලි1/2020/01 
අධිකාසැර/අඩු සැර රැහැන් මාර්ග හා 
උපයපොළ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා 

2020 වර්ෂයට තැනීම් 
ඒකකයටයකොන්ත්රාත් කරුවන් 

ලියාපදිංචි කිරීම. 
 

2019 
යනොවැම්බර් 

13 
ප.ව 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු(තැනීම්)ඒක
කය -,ගාල්ල දු.ක091-

2234933 

500.00 - ප්රධාාන ඉංජියන්රු(තැනීම්) 
-ද.ප, ලංවිම, අංක 

167,මාතර පාර,ගාල්ල 

 අදාලයනොයේ
. 

NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/93 
පළාත් ගබඩා සංකීර්යය යතලවල ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1)  හි පිරිසිදු 
කිරීයම් කටයුතු සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2019.11.14 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 

500.00 10,000.00 ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

 NCB Click 
here 

 

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
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
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
https://www.dropbox.com/s/ts4c3csbam1ntvh/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_93.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ts4c3csbam1ntvh/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_93.pdf?dl=0
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මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/94 
කළුතර ජාතික යරෝහයලහි විදුලි 
නඩත්තු කටයුතු වලට අදාල 

යටන්ඩරය 

2019.11.14 
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 27,000.00 ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

ආයතනික 
ක්රයමෝපාය 
(නි.සා. -

ආ.ක්ර. හා නි. 
ක.) 

CEB/DGM(CS&RA)/ 
CE(CS)/AR2018/01 

ලං.වි.ම. 2018 වාර්ෂික වාර්තාව 
නිර්මායය සහ ඩිජිටල් මුද්රයය 

කිරීම 

2019.11.14 
 

ප.ව.02.00 

අංශ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(ආයතනික 
ක්රයමෝපාය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(ආයතනික ක්රයමෝපාය 
හා නියාමන කටයුතු) 

ශාඛාව, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

යලෝයහොර් ආර්යා යය 
අරමුදල් 

යගොඩනැගිල්ල, 
2වන මහල, 

සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
011-2433 467 
011-2433 767 

500.00 25,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(ආයතනික ක්රයමෝපාය හා 
නියාමන කටයුතු) ශාඛාව, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යලෝයහොර් ආර්යා යය 
අරමුදල් යගොඩනැගිල්ල, 

2වන මහල, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
011-2433 467 
011-2433 767 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(ආයතනික 
ක්රයමෝපාය හා 

නියාමන කටයුතු) 
ශාඛාව, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

යලෝයහොර් ආර්යා 
යය අරමුදල් 
යගොඩනැගිල්ල, 
2වන මහල, 

සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
011-2433 467 
011-2433 767 

N/A NCB click 
here 

 

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

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ුවුන් 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 රධාාන ඉංජියන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින්  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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරී්ා කල හැක. 

https://www.dropbox.com/s/wa6am643ng0oh93/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_94.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wa6am643ng0oh93/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_2019_94.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iops38g5veqgjb2/ENG-CS-CS%26RA-CEB_DGM%28CS%26RA%29_CE%28CS%29_AR2018_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iops38g5veqgjb2/ENG-CS-CS%26RA-CEB_DGM%28CS%26RA%29_CE%28CS%29_AR2018_01.pdf?dl=0


 14 

 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතිය්ේප කරනු ලැයේ. 
 

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

 

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

 

        සාමානයාධිකාරාරී                      
                                     


