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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 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0384 
 

ලක්විජය බලාගාරයේ ජැටියේ  ගල් 
අඟුරු යගොඩබෑයම් යන්ත්ර සඳහා 
කම්බි රැහැන් සපයා ගැනීම 

2020 

ජනවාරි මස  01 

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 

 
 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

රු.300,000.00 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/qjce4zhn8ixxhmc/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0384.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qjce4zhn8ixxhmc/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0384.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

/175 
 

Supply & Delivery of 
 

Cable Jointer Tool Kits for HTM 
Unit – 01 Set 

2020 
ජනවාරී 
01 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

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

2019- 12-31 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

/220 
 

Supply & Delivery of 
 

i) End Termination Kit H.S. Indoor 
LV/ 16Sqmm/  4C/XLPE/SWA 
UG  Cable   (Without Socket) 

– 550 Nos. 
 

ii) End Termination Kit H.S. 
Indoor  LV/ 35Sqmm 

/4C/XLPE/SWA UG Cable 
(Without Socket) 

-350 Nos. 

2020 
ජනවාරී 
01 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

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

2019- 12-31 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

20,500.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

/221 
 

Supply & Delivery of 
 

i) Cable Cu .PVC Insulated 7/1.04 
Twin Flat 06Sqmm -16,000 Mtrs. 

 
ii) Cable Cu. PVC Insulated Twin 

Flexible 16/0.2 (0.5Sqmm)   - 
2,000 Mtrs. 

 

2020 
ජනවාරී 

01 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

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

2019- 12-31 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

27,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/xb6apv3f7h92x44/ENG-DD1-CC-2019-175.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xb6apv3f7h92x44/ENG-DD1-CC-2019-175.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h81cvhmzljutq15/ENG-DD1-CC-2019-220.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h81cvhmzljutq15/ENG-DD1-CC-2019-220.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9vemj9cyrdv7nt3/ENG-DD1-CC-2019-221.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9vemj9cyrdv7nt3/ENG-DD1-CC-2019-221.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC//201

9/222 
 

Supply & Delivery of 
 

Medium Voltage (11kV) Fuses For 
Delle  Alsthom Compact 

Substations -10 Sets. 

2020 
ජනවාරී 
01 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2019- 12-31 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

2,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

19/224 

 
Disposal of Unserviceable OCB 

related Equipment at PSS B & Old 
Power Station Premises. 

2020 
ජනවාරි 
01 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2019-12-31 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 1- 
5000.00 

යලොට් අංක 2- 
5000.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

19/225 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි යකොළඹ 
නගරයට අයත් අබලි ද්රවය විකිිම 

සදහා යටන්ඩර් කැදවිම. 

2020 
ජනවාරි 
01 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2019-12-31 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 1- 
500.00 

යලොට් අංක 2- 
500.00 

යලොට් අංක 3- 
500.00 

යලොට් අංක 4- 
5,000.00 

 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/pm20ible19k7wpz/ENG-DD1-CC-2019-222.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pm20ible19k7wpz/ENG-DD1-CC-2019-222.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1l0dun9hg0mptik/ENG-DD1-CC-2019-224.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1l0dun9hg0mptik/ENG-DD1-CC-2019-224.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vo96hcy9f7arsso/ENG-DD1-CC-2019-225.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vo96hcy9f7arsso/ENG-DD1-CC-2019-225.pdf?dl=0


 4 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
63 

Expulsion Fuse Cutouts 
(Composite DDLO) 12kV - 30 ක් 

හා Expulsion Fuse Cutouts 
(Composite DDLO) 36kV - 60ක් 

සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

2020 
ජනවාරි 01 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 10,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)PPC/2019/463 
ලං.වි.ම. මධායම පළාත සඳහා Ground 

Connectors 1500ක් සපයා භාරදීම. 

2020-01-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 42,500/- ප්ර.ඉ. (වාිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

 
යබ.අ. 2 

PHM DD2 CE(SC&M)/DPC 2019 
64 

 
වයාපෘති හා අධිසැර නඩත්තු - 

යබදෑහැරීම් අංශ 02 ගම්පහ කාර්යාලය 
සඳහා ඉඩමක් මිලදී ගැනීම. 

 
2020/01/01    
14.00පැය 

 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222286 

0812222287 
ෆැක්ස්. 0812222286 

 

 
1,000/- 

 
 
 

 
100,000/- 

 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක.     0812222286 
0812222287 

ෆැක්ස්. 0812222286 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222286 

0812222287 
ෆැක්ස්. 0812222286 

 

 
500.00 

 
 
 
 

 
NCB 

 

 
click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

 
DD2 

PHM DD2/CE(LC 
&M)/DPC/2019/62 

නාවලපිටිය ග්රිඩ් උ පපයපොළ සිට 
ගම්යපොල/අඹගමුව දක්වා වූ  ද.යවෝ. 33 

සිවුසැරි කුළුණු රැහැන් මාර්ගය 
ඉදිකිරීම සඳහා යකොන්ත්රාත්තුව 

(ICTAD C5) 

2020.01.0
1 
 

14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.

හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

5000.00 180,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ckzygn7iq0z9b9o/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-363.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ckzygn7iq0z9b9o/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-363.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t5nq62lo9ziqp9y/Eng-DD2-CP-PPC-2019-463.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t5nq62lo9ziqp9y/Eng-DD2-CP-PPC-2019-463.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gs1op8dv5iu0gco/ENG-DD2-PHM-PHM%20DD2-CE%28SC%26M%29DPC-2019-64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gs1op8dv5iu0gco/ENG-DD2-PHM-PHM%20DD2-CE%28SC%26M%29DPC-2019-64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/osp2vphu1k626tc/PHM_DD2_CE_%28LC%20%26M%29_DPC_2019_62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/osp2vphu1k626tc/PHM_DD2_CE_%28LC%20%26M%29_DPC_2019_62.pdf?dl=0
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0812222286 

081-2222286 
081-2204298 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2019/10 
පානදුර පල්ලිමුල්ල ප්රාථමික පපයපොල 
අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2019.12.2
6 

යප.ව. 
10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
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 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යසේවා 
ජනන 

(මහවැලි 

සංකීරයය) 

එම්සී/යකොත්/බිඩ් උස්/ 
2019/014 

යකොත්මයල් විදුලි බලස්ථානය ආශ්රිත 
මාවතුර නිළ නිවාස සංකීරයය අවට 
ඇති භූමි ප්රයේශ හා යකොත්මයල් 

ජලාශයේ පමං පිවිසුම භූමි ප්රයේශය 
අලංකාර යලස පිරිසිදුව පවත්වා යගන 

යාම සහ අයනකුත් යසේවාවන් 
සැපයීම 

 

2020.01.02             

දින ප.ව. 

2.30 ට 

මහවැලි 
සංකිර්යය  
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

ෆැක්ස් : 081-7429330 
විදුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1000/- ක 
මුදලක් 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ලංවිම ජනන 
මුලස්ථාන

යේ 
ගිණුම් අංක: 
071-1-001-

2-3320705 

ට බැර වන 

යසේ යගවා 

බැංකු  

ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

 

රු.37,000/- ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් 

විදුලි 

බලස්ථානය 

ලංකා විදුලි 

බල 

මණ්ඩලය, 

මාවතුර 

කාර්යාලයේදී 

කියවීම සදහා 

යනොමියල් 

ලබා ගත 

හැක. 

NCB 

 

Click 

here 

 

 

ජනන අංශය 

 
LC/LAX/QTN/2019/302 

වෑන් රථයක්  රියදුරු සහ ඉන්ධාන 

 
02/01/2020 
14:00 පැය 

 
ජනන 
කිෂ්ඨ  

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

 
රු.1000.00 
මහජන 

 

රු.10,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

  

NCB 

 

Click 

https://www.dropbox.com/s/nm1o8md0aqvufrb/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_CIVIL_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nm1o8md0aqvufrb/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_CIVIL_10.pdf?dl=0
mailto:cekotmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/wgegrmshb9h0ytj/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wgegrmshb9h0ytj/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7jzyxbtmcd18qgl/LC-LAX-QTN-2019-302.pdf?dl=0
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(ලක්ෂපාන  

සංකීර්යය) 

සමඟ කුලියට ලබා ගැනිම සඳහා වන 
ලංසුව 

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

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

 

ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

(ලක්ෂපාන ) 

(ලක්ෂපාන  
සංකීර්යය), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන 

දුරකථන: 
051-2232375 

 

Email.: 

dgmlc@ceb.lk 

බැංකුව 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ ඇති 
ලං.වි.ම. ජනන 
මුලස්ථාන 

 

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

යුතුය. 
 

(ලක්ෂපාන  සංකීර්යය), 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන 

. 

 

(ලක්ෂපාන  
සංකීර්යය), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන 

 

02/01/2020 දින 
14:00 පැයට 

 Here 

 

ජනක SPS/C3/15-08/ 19-1 
 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානයට   කුලී 
පදනම මත මගී ප්රවාහනය සඳහා 
ආසන 07 ක වෑන් රථ යක් (රියදුරු 

සහිතව) ලබා ගැනීම. 
 
 
 
 

2020-01-02 
10.00 පැයට 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 
තාපබල 
සංකීර්යය 

නියයෝජ්ය සමාමනය 

අධිකමරී ( තමපබල 

සංකීර්ණය)  ලංවිා 

ජ්නන මූලස්ථමනය, 

නව කැළණි පමලා, 

10600 

යකොයලොන්නමව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

Rs.500/= Rs. 5,000/= නියයෝජ්ය සමාමනය 

අධිකමරී ( තමපබල 

සංකීර්ණය)  ලංවිා 

ජ්නන මූලස්ථමනය, නව 

කැළණි පමලා, 

10600 යකොයලොන්නමව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

නියයෝජ්ය සමාමනය 

අධිකමරී ( තමපබල 

සංකීර්ණය)  ලංවිා 

ජ්නන මූලස්ථමනය, 

නව කැළණි පමලා, 

10600 

යකොයලොන්නමව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

අදාල නැත යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

19/223 
 

ප්රධාාන ඉංිනයනරු (නඩත්තු - යකොළඹ 

නගරය) අංශයේ පලියබෝධා පාලනය 
සදහා යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියා පදිංචි 

කරවා ගැනිම 

(වසර 01 ක් සදහා) 

2020 
ජනවාරි 
01 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019-12-31 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

1,000.00 
(ආපසු 

යනොයගවන 
පදනම මත 
අයකරය  
ලියාපදිංචි 
ගාස්තුවයි) 
(මුදලින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

19/227 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) ට අනුයුක්ත ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (සැ .හා.සං) ඒකකය සඳහා 
කූළි වැන් රථයක් ලබා ගැනීම 

2020 
ජනවාරි 
01 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/7jzyxbtmcd18qgl/LC-LAX-QTN-2019-302.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d75jdxz51082d8r/ENG-GEN-TC-C3-15-08-19-1-Passenger%20Van-Rev%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d75jdxz51082d8r/ENG-GEN-TC-C3-15-08-19-1-Passenger%20Van-Rev%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ipbvht3p344btm/ENG-DD1-CC-2019-223.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ipbvht3p344btm/ENG-DD1-CC-2019-223.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cfcm81j4pvd9gs1/ENG-DD1-CC-2019-227.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cfcm81j4pvd9gs1/ENG-DD1-CC-2019-227.pdf?dl=0
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(වාහන අංක iii/iv) 
(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

 

 

ආර්. ඒ. ද යමල් 
මාවත, යකොළඹ 03 

මගින් 
2019-12-31 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

යපට්ටිය 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/256 

 
විදුලි අධිකාරී (යබදාහැරීම් තැනීම් ) 
අම්පාර  යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක් යහෝ ඩබල්   කැබ් 

රථයක්    වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 
ලබා ගැනීම. 

2020.01.01 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

යබදාහැරීම් තැනීම් 
කාර්යාලය 
(අම්පාර) 

063-2222440 
යහෝ 

සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
පප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
පප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/257 

 
නගර පාරියභෝගික මධායස්ථානය 

(මඩකලපුව) සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් 
වසර 02 ක කාලයක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම 
 

2020.01.01 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායේශීය ප්රධාාන  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
පප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
පප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/258 

 
විදුලි අධිකාරී (ප ොතුවිල්) පාරියභෝගික 
මධායස්ථානය  අම් ාර යේ නිළ නිවස 
සඳහා නිවසක්    වසරක්  සඳහා 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020.01.01 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 
(අම්පාර) 

063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
පප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
පප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/259 

 

2020.01.01 
වන දා 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/nuoi2tb9e87cqyv/Eng-DD2-EP-256%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20DC%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nuoi2tb9e87cqyv/Eng-DD2-EP-256%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20DC%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/amrom6bh9gw9j1b/Eng-DD2-EP-257%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Batticaloa%20Town.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/amrom6bh9gw9j1b/Eng-DD2-EP-257%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Batticaloa%20Town.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kakeaw2myf9h9xq/Eng-DD2-EP-258%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Pottuvil%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kakeaw2myf9h9xq/Eng-DD2-EP-258%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Pottuvil%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nhhql23m51a3esk/Eng-DD2-EP-259%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28kinniya%29%20Quartrs.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nhhql23m51a3esk/Eng-DD2-EP-259%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28kinniya%29%20Quartrs.pdf?dl=0
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විදුලි අධිකාරී (කින්නියා) පාරියභෝගික 
මධායස්ථානය   ්රීකුයාමලය යේ නිළ 
නිවස සඳහා නිවසක්    වසරක්  සඳහා 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

පස්වරු 
2.00 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

(්රීකුයාමලය) 
026-2222301 
026-2220060 

යහෝ 
සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
පප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
පප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපප) 

WPN/NCB/SEC-VEY/2019/156 
යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවය සපයා 
ගැනීම.ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය- යේයන්යගොඩ 

2019-12-26 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
70,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය:           
SAB/KAH/C11/Building/2019/1 
කහවත්ත ප්රායේය ය විදුලි ඉංින යන්රු 
කාර්යාලය පවත්වායගන යාම සඳහා 
කුලී පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් 

ලබාගැනීම 
 

1.ජලය, විදුලිය,දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 
2.පැල්මඩුල්ල නගරයේ යහෝ නගරයේ 
සිට මීටර් 500 ඇතුලත වර්ග අඩි 6500 
කට යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් සහිත 
ඉඩමක් විය යුතු අතර ඉදිරිපිට වාහන 
තුනක්  නවතා තැබිය හැකි නිසි ප්රයේශ 

මාර්ගයක් සහිත  වියයුතුය. 
 

2019-12-26 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

වි.ඉ. කහවත්ත 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., ’ 

121/1. බලංයගොඩ 
පාර, පැල්මඩුල්ල 

 
045-2274405 
045-2274401 

500/= - වි.ඉ. කහවත්ත 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., ’ 
121/1. බලංයගොඩ පාර, 

පැල්මඩුල්ල 
 

වි.ඉ. කහවත්ත 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
’ 121/1. බලංයගොඩ 
පාර, පැල්මඩුල්ල 

 

-- යේශීය Click 
here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

සබර/වි.ඉ(රපු)/අබලි/2019/01 
රත්නපුර ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයේ සහ ඊට අයත් පා.යසේ.ම. වල 
තබා ඇති භාවිතයට ගත යනොහැකි 

අබලි ද්රවය විකිීම 

2019-12-26 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

වි.ඉ. රත්නපුර 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

3 වන මහළ, 
යනො.269, 

යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර. 

 
යටලි  045-2222137 

 
ෆැක්ස් 045-2222564 

500.00 10,000.00 වි.ඉ. රත්නපුර කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

3වන මහළ, යනො.269, 
යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර. 

යටලි  045-2222137 
 

ෆැක්ස් 045-2222564 

වි.ඉ. රත්නපුර 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

3වන මහළ, 
යනො.269, 

යකළින් වීදිය, 
රත්නපුර. 

යටලි  045-2222137 
 

ෆැක්ස් 045-2222564 

-- යේශීය Click 
here 

 
යබදාහැරීයම් 

 
DGM(C&C)/DD3/B/002/19 

 
2019-ජන.-

 
යබ.අ. 03 

 
වාිජ හා ආයතනික 

 
රු. 1,000/= 

 
රු. 15,000/= 

 
වාිජ හා ආයතනික 

 
වාිජ හා ආයතනික 

 
- 

 
NCB 

 
Click 

https://www.dropbox.com/s/ljihhzb461844pm/WPN-NCB-SEC-Vey-2019-156.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ljihhzb461844pm/WPN-NCB-SEC-Vey-2019-156.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bq7vofm6qvc1bo1/Tender%20Book%20doc%20Kahawatta%20Bulding%20-%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bq7vofm6qvc1bo1/Tender%20Book%20doc%20Kahawatta%20Bulding%20-%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9cuetdq1y05stra/Bid%20Document.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9cuetdq1y05stra/Bid%20Document.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wdke6geg82tg37d/Sin-DGM%28C%26C%29-DD3-B-002-19-II.pdf?dl=0
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අංශය 03 වාිජ හා අයතනික යබ.අ. 3 
කාර්යාලය සඳහා කාර් රථයක් කුලී 
පදනම මත අවුරුදු 01 ක කාලයකට 
ලබාගැනීමට මිළ ගයන් කැඳවීම. 

 

01 
යප.ව. 10.00 

සපයාගැනී
යම් කමිටුව 

(යබ.අ. 3) කාර්යාලය, 
යදවැනි මහළ, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 644, 

ශ්රී ජයවර්ධානපුර 
මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
දු.ක. අංකය 011-

2880626 
 

(යබ.අ. 3) කාර්යාලය, 
යදවැනි මහළ, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 644, 

ශ්රී ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

(යබ.අ. 3) 
කාර්යාලය, 
යදවැනි මහළ, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 644, 

ශ්රී ජයවර්ධානපුර 
මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/63 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  ප්රධාමන 

ඉංජියන්රු ( බලශක්ති කළානමකරණ 

) සඳහම කුලී පදනා ාත යාෝටර් කමර් 

රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2020.01.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
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 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/64 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධාමන 

ඉංජියන්රු  රත්ාලමන කමර්යමලය 

සඳහම කුලී පදනා ාත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2020.01.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
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 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(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/wdke6geg82tg37d/Sin-DGM%28C%26C%29-DD3-B-002-19-II.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oufxkvi6vhtrizo/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oufxkvi6vhtrizo/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gtq6sl54pxmveul/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gtq6sl54pxmveul/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_64.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/65 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධාමන 

ඉංජියන්රු තැනීම් කමර්යමලය සඳහම 

කුලී පදනා ාත  ඩබල් කැබ් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2020.01.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
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 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 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 පපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. 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 සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව 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 සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් 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 ලැයබ්. 
 

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

 

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

 

        සමාමනයමධිකමරී                      

https://www.dropbox.com/s/mhpqonmywvw697c/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhpqonmywvw697c/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2019_65.pdf?dl=0
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