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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 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0221 

දළුව නිවාස 
සංකීර්යයේඉංජිනයන්රුතනිකඩ 
නිල නිවාස සහ ඉංජිනයන්රු 
විවාහක නිල නිවාස (ඒකක 
5,6,7 සහ 8) සඳහා තිර යරදි 

දැමීම.  

23/09/2020 
14.00 පැයට 

 
 

යපර ලංසු 
හමුව 

 
09/09/2020 
යප.ව. 10.00 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

Mob 0715777171 

රු  

2,000.00 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

 

රු 37,500.00 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 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 
 01  

(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2019/232 
 

Supply & Delivery of 
 

Vertical Fuse Switches for Feeder 
Pillars 

– 135 Nos. 

2020 
සැප්තැම්බර් 

23 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2020- 09-22 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

20,000.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03හි තබා ඇති 
ලංසුයපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/637w9ik45tp8xij/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0221.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/637w9ik45tp8xij/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0221.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yzzopppr9ad7c6z/ENG-DD1-CC-2019-232.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)CE(COM)/C1/RC/ 
2K20/066 

 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ 
500 වැරකැවූ යකොන්ක්රීට් කණු 
500ක් මිලදී ගැනීම සහ  සැපයීම 
(ලං.වි.ම. පිරිවිතර : 44-1:1996) 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 

500.00 235,980.00 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිනයන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)CE(COM)/C1/RC/ 
2K20/067 

 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ 
100 වැරකැවූ සැහැල්ලු යකොන්ක්රීට් 
කණු 1000ක් මිලදී ගැනීම සහ  

සැපයීම 
(ලං.වි.ම. පිරිවිතර : 44-5:2017) 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 
 

500.00 170,000.00 
 

එම 
 

එම 
 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)CE(COM)/C1/ 
2K20/068 

 
රිදිමාලියද්ද නව පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය වායුසමීකරයය 

කිරීම 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 
 

500.00 9,000.00 එම 
 

එම 
 

- NCB Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)CE(COM)/C1/ 
2K20/034 

 
පළාත් ගබඩාව හාලිඇයලහි නිල 
නිවාස අංක 01 අලුත්වැඩියා කිරීම 

2020 
සැප්තැම්බර් මස 

23 වැනිදා 
 

ප.ව 15.00 
 
 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

 
දු.ක : 0552222474 

 

2000.00 45,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
Here 

යසේවා 

https://www.dropbox.com/s/6ox2vz0flb69bhu/2k20%20066.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ox2vz0flb69bhu/2k20%20066.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrrnb6else8vex7/2k20%20067.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrrnb6else8vex7/2k20%20067.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q8pudf81ti2hzs0/2k20%20068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q8pudf81ti2hzs0/2k20%20068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p8exvk30r7xtnbg/C1%202K20%20034.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p8exvk30r7xtnbg/C1%202K20%20034.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2020/14 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
සමනළවැව යේල්ල ,ඒ අවට හා ඊට 
සම්බන්ධ ස්ථාන පිරිසිදු කිරීයම් 

යකොන්ත්රාත්තුව 
2020/2021 

2020-09-24 

දින 14.00 

 ැයට අවසන් 

කරනු ලැපේ. 
 

ජනන 
අංශයේ  
කනිෂ්ඨ  
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

ප්රධාන ඉංජිනයන්රු 
කාර්යාලය 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

කපුගල - බලංයගොඩ 
දු. ක. 

0452222554 
045-2222504 

ෆැක්ස් 
045-2222501 

Email: 
ceswps@ceb.lk 

500.00 
(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) 

 

14,000.00 ප්රධාන ඉංජිනයන්රු 
කාර්යාලය 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
කපුගල - බලංයගොඩ 

දු. ක. 
0452222554 
045-2222504 

ෆැක්ස් 
045-2222501 

Email: ceswps@ceb.lk 

ප්රධාන ඉංජිනයන්රු 
කාර්යාලය 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

කපුගල - බලංයගොඩ 
දු. ක. 

0452222554 
045-2222504 

ෆැක්ස් 
045-2222501 

Email: 
ceswps@ceb.lk 

අදාළ නැත. NCB click 
here 

ජනන අංශය  

(වත්කම් 

කළමයාකර

න ජල විදුලි) 

AMHE/DGM/003/032/2020/02 
 

රියදුරුසහඉන්ධනසහිතවභාණ්ඩපැ
ටවියහැකිමගීප්රවාහනවෑන්රථයක්ව

සරකකාළයක්සඳහා 
කුලීපදනමමතලබාගැනීම 

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

 

 
 

2020සැප්තැම්බ
ර් 

මස 17 
දින 

14:00 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වත්කම්කළමනාකර
යජලවිදුලි), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
40/20 A, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 
 

දුරකථන: 081-

2224424 
 

Email.: 

dgmamhe@ceb.lk 

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.10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වත්කම්කළමනාකරයජ
ලවිදුලි), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
40/20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වත්කම්කළමනාකර
යජලවිදුලි), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
40/20 A අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 

 

2020සැප්තැම්බර් 
මස17දින 

14:00 පැයට 

 

- NCB Click 

here 

ජනන අංශය 

(ලක්ෂපාන
සංකීර්යය) 

LC/CME/VEHI/PROC/2020/02 

 
ලක්ෂපාන සංකීර්ය ය සදහා යකොට 
කෘකැබ් රථ 02 ක් (Short Wheel 
Base) සහ දිග කෘකැබ් රථ 01 ක් 
(Long Wheel Base)මිලදී ගැනීම. 

 

2020-09-

18වනදින14.0

0 hrs. 

ලක්ෂපානසං
කීර්යකණිෂ්
ඨප්රසම්පාදන
කමිටුව 

නියයෝජයසාමානයාධි
කාරී 

(ලක්ෂපානසංකීර්යය)

, 

නියයෝජයසාමානයාධි

කාරීකාර්යලය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩල

1000/= 

සියලුම 
යගවීම් 
ජනක 
අංශයේ 
රැස්කිරීයම් 
ගිණුම් 

300,000/= 

 

නියයෝජයසාමානයාධිකාරී 

(ලක්ෂපානසංකීර්යය), 
නියයෝජයසාමානයාධිකාරී

කාර්යලය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන 

 

නියයෝජයසාමානයාධි
කාරී 

(ලක්ෂපානසංකීර්යය
), 

නියයෝජයසාමානයාධි

කාරීකාර්යලය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ

අදාළ නැත. NCB Click 

here. 

 

https://www.dropbox.com/s/w5ylo92mzpyi44o/Sin-GEN-SC-SWPS-2020-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w5ylo92mzpyi44o/Sin-GEN-SC-SWPS-2020-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/apcdk33a94hb6nq/GEN-AMHE-DGM-003-032-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/apcdk33a94hb6nq/GEN-AMHE-DGM-003-032-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9vzwrsf6uv85uyy/ENG-GEN-LC-CME-VEHI-PROC-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9vzwrsf6uv85uyy/ENG-GEN-LC-CME-VEHI-PROC-2020-02.pdf?dl=0
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 ය, 
ලක්ෂපාන 

 

දුරකථන 

0512232085, 

ෆැක්ස් : 

051 2232211 

E mail : 

dgmlc@ceb.lk 

 

අංශයේ 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ
ශාඛායේ 
ගිණුම්අංක 

071-1001-

23320-705 
ගිණුමටබැර
කර අදාල 
රිසිට්පත 

ඉදිරිපත්කිරී

යමන් 2020-

09-17 
දිනදක්වා 

9:00 පැයසිට 

15:00 පැය 
දක්වා 

සතියේ වැඩ 
කරන 
දිනවලදී 

ලබාගතහැක
. 

ලය, 
ලක්ෂපාන 

2020-09-18 දින පැය 
14.00hrs. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 
 01  

(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/03
9 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  

(පකොළඹ නගරය) ට අනියුක්ත ප්ර.ඉ 

(පකොළඹ දකුණ) කාර්යාලයසදහා 

විදුලිය සිදලීා හා යලි ඇමුණුම් 

පසේවය සදහා පටන්ඩර් කැදවිා 

2020 
සැප්තැම්බර් 

23 
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 

2020-09-22දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 
30,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 
 

- NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 
 01  

(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/10
8 
 

නිපයෝජ්ය සාාානයාධිකාකා  

(පකොළඹ නගරය) කාර්යාලයසදහා 

කුලි වෑන් රථයක් ලබා ගැනිාට 

පටන්ඩර් කැදවිා 

2020 
සැප්තැම්බර් 

23 
යප.ව.10.00 

 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/16vqlqluod0c200/ENG-DD1-CC-2020-039.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sx442q7q4ekhbiv/ENG-DD1-CC-2020-108.pdf?dl=0
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(වසර 02 ක් සදහා) 

යබදාහැරිම් 
අංශය 
02 

 (වාහාආ)  

DD2/DGM(C&C)/HV/ML/2020/T106 
 

කිරිබත්ග ොඩ පිහිටි 

ගබ.අංශ 02 මනු 

පරීක්ෂණා ාරය සඳහා 

ගෙෙ බදු කුළී පදනම මෙ 

වර්ෂ ගදකක් (02) සඳහා වෑන් 

රථයක් සපයා  ැනීම 
 

2020/09/16 

ගප.ව.10.00 

ගබදාහැරී

ම් අංශ 2 

නිසා(වාහාආ) 

ගබ.අංශ 2, 02වන 

මහළ, ගනො.205/3, 

නුවර පාර, පහළ 

බියන්විල, කඩවෙ 
0112901308 

500.00 20,000.00 ලං.වි.ම, ගනො.205/3, 

නුවර පාර, පහළ 

බියන්විල, කඩවෙ 

ගදවන මහගේ 

අ.සා.(ගබ.අංශ 02) 

කාර්යාලගේ ෙබා 

ඇති ගෙන්ඩර් 

ගපට්ටියෙ බහාලිය 

යුතුයි 
 

ලං.වි.ම, 

ගනො.205/3, නුවර 

පාර, පහළ 

බියන්විල, 

කඩවෙ 

ගදවන මහගේ 

අ.සා.(ගබ.අංශ 

02) කාර්යාලය 

 
 
 
- 

NCB Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 
02 

 (වාහාආ)  

DD2/DGM(C&C)/HV/RA/2020/T107 
 

කඩවෙ පිහිටි නිගයෝජ්ය 

සාමාන්්යාධිකාරි (වාණිජ හා 

ආයෙනික) ගබ.අංශ 02 

කාර්යාලගේ ප්රධාන 

ඉංජිගන්රු (නියාමන 

සබඳො) ගේ භාවිෙය සඳහා 

ගෙෙ බදුකුලී පදනම මෙ 

වර්ෂ 02ක් සඳහා කාර් 

රථයක් ලබා ැනීම 
 

2020/09/16 

ගප.ව.10.00 

ගබදාහැරී

ම් අංශ 2 

එම 500.00 20,000.00 එම එම  
 
 
- 

NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/ 

HV-54/DM-04/2K20/46 
 

ප්රධාන ඉංජිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු - ඌව) ඒකකයේ විදුලි 

අධිකාරි III (නුගතලාව) සඳහා කුලි 
පදනම මත වසර යදකක  

කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 

500.00 49,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/mn7i618xohw0gne/Eng-DD2-CnC-2020-T106.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xov8wh11nc6cuai/Eng-DD2-CnC-2020-T107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xov8wh11nc6cuai/Eng-DD2-CnC-2020-T107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2bb2ikhk8ony5j7/46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2bb2ikhk8ony5j7/46.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/ 

HV-90/MON-09/2K20/47 
 

විදුලි ඉංජිනයන්රු (යමොයරාගල) 
ඒකකයේ දඹගල්ල පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය සඳහා කුලි 

පදනම මත වසර යදකක  
කාලයකට යලොරි රථයක් 

ලබාගැනීම 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 51,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/ 

HV-105/BD-18/2K20/48 
 

විදුලි ඉංජිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
රිදිමාලියද්ද පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට කෲ 

කැබ් රථයක් ලබාගැනීම 
 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 51,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/ 

HV-104/BD-17/2K20/49 
 

විදුලි ඉංජිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
රිදිමාලියද්ද පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 

මත වසර යදකක  කාලයකට යලොරි 
රථයක් ලබාගැනීම 

 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 51,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/ 

HV-39/DI-04/2K20/50 

 
විදුලි ඉංජිනයන්රු (දියතලාව) 

ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි (ප්රායද්යය 
නඩත්තු ඒකකය) සඳහා කුලි 
පදනම මත වසර යදකක  

කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 
 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/ 

HV-83/DGM-17/2K20/51 
 

ප්රධාන ඉංජිනයන්රු (වාණිජ - ඌව) 
ඒකකයේ සැපයුම් සහකාර සඳහා 
කුලි පදනම මත වසර යදකක  

කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 
 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/wtfbt3j2afjs7hk/47%20LORRY.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wtfbt3j2afjs7hk/47%20LORRY.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zijsmxw9w6mwg79/48%20CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zijsmxw9w6mwg79/48%20CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/olf4wxb39d4xsz2/49%20LORRY.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/olf4wxb39d4xsz2/49%20LORRY.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yf7tib8ac7dl0cd/50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yf7tib8ac7dl0cd/50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8da0mt1d17ggnp9/51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8da0mt1d17ggnp9/51.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/ 

HV-05/DGM-05/2K20/52 
 

ප්රධාන ඉංජිනයන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන - ඌව) ඒකකයේ විදුලි 
අධිකාරි (සංවර්ධන) සඳහා කුලි 

පදනම මත වසර යදකක  
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/ 

HV-06/DGM-06/2K20/53 

 
ප්රධාන ඉංජිනයන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන - ඌව) ඒකකයේ විදුලි 
අධිකාරි (සැලසුම්) සඳහා කුලි 
පදනම මත වසර යදකක  

කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 
 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/H

V-114/CONS-16/2K20/54 

 
ප්රධාන ඉංජිනයන්රු (තැනීම් - ඌව)  
යවත  කුලී පදනම මත වසර යදකක් 
සඳහා යමෝටර් රථයක් ලබාගැනීම 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 50,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/H

V-115/DM-12/2K20/55 

 
ප්රධාන ඉංජිනයන්රු (යබ.නඩත්තු -
 ඌව)  ඒකකයේ විදුලි ඉංජිනයන්රු 
(වැඩබිම්) යවත  කුලී පදනම මත 
වසර යදකක් සඳහා යමෝටර් රථයක් 

ලබාගැනීම 
 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 50,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/H

V-116/CONS-17/2K20/56 

ප්රධාන ඉංජිනයන්රු (තැනීම් - ඌව)  
ඒකකයේ විදුලි ඉංජිනයන්රු 

(වැඩබිම්) යවත  කුලී පදනම මත 
වසර යදකක් සඳහා යමෝටර් රථයක් 

ලබාගැනීම 
 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 50,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/w1yh671mtn83sjg/52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w1yh671mtn83sjg/52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bk6wwvk7zy9sqgj/53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bk6wwvk7zy9sqgj/53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2wcvybcxyop47e/54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2wcvybcxyop47e/54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5s8ltr9ltbze4ux/55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5s8ltr9ltbze4ux/55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6xcpxzmlz3r96wg/56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6xcpxzmlz3r96wg/56.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/H

V-120/DGM-22/2K20/57 

 

ප්රධාන ඉංජිනයන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන - ඌව) ඒකකයේ විදුලි 
ඉංජිනයන්රු (පාලන මධයස්ථානය) 
යවත කුලී පදනම මත වසර යදකක් 
සඳහා යමෝටර් රථයක් ලබාගැනීම 

 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 50,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/H

V-118/DGM-20/2K20/58 

 

ප්රධාන ඉංජිනයන්රු (වාණිජ - ඌව)  
ඒකකයේ විදුලි ඉංජිනයන්රු (වාණිජ - 
ඌව) යවත  කුලී පදනම මත වසර 
යදකක් සඳහා යමෝටර් රථයක් 

ලබාගැනීම 
 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 50,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/H

V-88/BD-13/2K20/59 

 
විදුලි ඉංජිනයන්රු (මහියංගනය)  
ඒකකයේ කන්දකැටිය පා.යසේ.ම. 
යවත  කුලී පදනම මත වසර යදකක් 
සඳහා ත්රී යරෝද රථයක් ලබාගැනීම 

 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 22,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)DEO1/H

V-119/DGM-21/2K20/60 

 
ප්රධාන ඉංජිනයන්රු (වාණිජ - ඌව)  
ඒකකයේ සිවිල් අධිකාරි (වාණිජ - 
ඌව) යවත  කුලී පදනම මත වසර 

යදකක් සඳහා වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම 

 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/නිල 
නිවාස/සි06/2යක්20/12 

 
ප්රායද්යය විදුලි ඉංජිනයන්රු (බදුල්ල) 

ඒකකයට අයත් හාලිඇල 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානයේ 
විදුලි අධිකාරි සඳහා හාලිඇල 
නගරය අවටින් නිවසක් බද්දට 

ලබාගැනීම 
 

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 23 වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 6,000.00 එම එම  
- 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/i83l1ui7562tbmu/57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i83l1ui7562tbmu/57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aa14f9hyd9pfrx4/58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aa14f9hyd9pfrx4/58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e48kvgugzyjent7/59%20THREEWHEELAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e48kvgugzyjent7/59%20THREEWHEELAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pqgugc0gi8icie/60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pqgugc0gi8icie/60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/74emik7htxdgv5a/2K20-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/74emik7htxdgv5a/2K20-12.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/51 

 

ප්රායද්යය විදුලි ඉංජිනයන්රු 

(අම්බලන්යගොඩ)- වෑන් 02, ත්රී වීල් 

01, කෘ කැබ් 01 

 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතු අතරම යමම 
ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක 
රාජකාරී කිරීමට ඔබ එකග විය 

යුතුය) 
 

2020.09.23 

ප.ව.02.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (ද.ප.) 
කාර්යාලය, යනො 167, 

මාතර පාර, 
ගාල්ල. 

500.00 අදාලයනොයේ. නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (ද.ප.) 
කාර්යාලය, යනො 167, 

මාතර පාර, 
ගාල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(ද.ප.) කාර්යාලය, 

යනො 167, මාතර පාර, 
ගාල්ල. 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

වත්කම් 
කළමනාකර
ය අංශය 
(වැඩපල හා 

උපකාරක 

යසේවා) 

 

CEB/WAS/ACR/Q/2020/091 
 

ප්රධාන ඉංජිනයන්රු (වායුසමීකරය 

හා යතරය)  කාර්යාලය සදහා වසර 

01ක කාලයකට කුලී පදනම මත 

(ඉන්ධන හා රියදුරු සහිතව) වෑන් 

රථ 02 ක් ලබා ගැනීම සදහා වු 

යටන්ඩරය. 

2020-09-23 
දින 

පැය. 10:00 
පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
 

ප්රායද්යය 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

(වැඩපල හා 

උපකාරක 

යසේවා) 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වැඩපල හා උපකාරක 
යසේවා) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව 

 
දු.අ. 011 242 1050 

500.00 3,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වැඩපල 
හා උපකාරක යසේවා) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව 

 
දු.අ. 011 242 1050 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වැඩපල හා 

උපකාරක යසේවා) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මීයතොටමුල්ල පාර, 
යකොයළොන්නාව 

 

 
දු.අ. 011 242 1050 

අදාල 
යනොයේ. 

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 නියයෝජිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංජිනයන්රු 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 සාමානයාධිකාරී 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 සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංජිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංජිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

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

 

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

 
 
 

https://www.dropbox.com/s/dazh76j0q8txkb1/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dazh76j0q8txkb1/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/by06ubby5z0evlc/Eng-AM-WAS-CEB-WAS-ACR-Q-2020-091.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/by06ubby5z0evlc/Eng-AM-WAS-CEB-WAS-ACR-Q-2020-091.pdf?dl=0
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