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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 

 
ලක්විජය 

විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2018/0375 
 

ලක්විජය  බලාගාරය සඳහා අවශ්ය RL 
170H ක ොම්ප්කරෂර් කෙල් සපයා 

කගනවිත් දීම 

2018   
යදසැම්බර් මස 

05 වන දින 
14.00 පැයට 

 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

සංකීර්යය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342. 

 
TP : 032 226 8977 
Fax: 032 226 8966 

 
රුපියල් 

1,000.00 
 

අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්
හ යමම මුදල 

සාමානයා 
ධිකාරී ලංවිම 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 

0711001233
20705 යවත 

බැර කර 
රිසිට් පත 
ඉදිරිපත් 

කරන යලස 
කාරුණිකව 

දන්වමු 

 
රුපියල් 30,000.00 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

සංකීර්යය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

 
http://www.ce
b.lk/tenders/ 

යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

 
NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

 

 
 

නිසා(වාහාආ) 
යබ.අංශ 2 

 
DD2/DGM(C&C)/OR/T72 

කඩවත පිහිටි යයෝජිත ලංවිම නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වාණිජ හා ආයතනික) 

යබදාහැරීම් අංශ 02 නව කාර්යාලය සඳහා 
කාර්යාලීය ගෘහ භාණ්ඩ සැපයීම/ප්රවාහනය 

හා සවිකිරීම 

2018.12.05 
යප.ව.10.00 

 
 

යබදාහැරීම් අංශ 
2 

 
නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 2, 1 

වන මහල, ලංවිම ප්ර ධාන 
කාර්යාලය, යකොළඹ 2 

0112399679 

 
 
 

1,000.00 

 
 
 

30,000.00 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, ප්ර ධාන 
කාර්යාලයේ 2 වන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) කාර්යාලයේ 
තබා ඇති යටන්ඩර් යපට්ටියට 

බහාලිය යුතුයි 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, 
ප්ර ධාන කාර්යාලයේ 2 වන 
මහයල් අ.සා.(යබ.අංශ 02) 

කාර්යාලය 

 
 
 
- යේශීය 

 

 
click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/73 
ආරක්ෂිත නිළ ඇඳුම් (Safety Uniforms)  

සාදා, සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
1,300 එකු 

2018.12.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, ගාලුපාර, 

රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 21,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, ගාලුපාර, 

රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/74 

කණු -  වැ.පකො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 500 
(Poles R.C. 8.3m 500kg) සාදා, සපයා 

යගනවිත් භාරදීම 
300   එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්පන් නම් 

ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට ප ර 

PCAIII අවශ්යපේ.) 

2018.12.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, ගාලුපාර, 

රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 71,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, ගාලුපාර, 

රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/75 

ආරක්ෂිත  ාවහන් සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
1,000 එකු 

2018.12.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, ගාලුපාර, 

රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 36,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, ගාලුපාර, 

රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click here 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/4nidhj3lgei0pj9/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-375.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nidhj3lgei0pj9/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-375.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2rwyi3vdy53utwm/Eng-DD2-CnC-2018-T72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m4oj94cdmlf1le4/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t9udu373o6owidd/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oa9wwzbfytuwdoq/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_75.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/76 

ට්රාන්ස්ප ෝමර් වල පතතමනය වියලීපම් 

උඳුනක්  ( Oven for Transformer Winding 
Heating for Removing Moisture) සාදා, 

සපයා යගනවිත් භාරදීම 

2018.12.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, ගාලුපාර, 

රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 10,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, ගාලුපාර, 

රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/77 

ඇදුම් දඬු අඬුව 1.5 පටොන්  (Draw Vice 
1.5 Ton)  උපකරය සපයා, යගනවිත් 

භාරදීම 
30  එකු 

2018.12.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, ගාලුපාර, 

රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 16,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, ගාලුපාර, 

රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2018/78 

ආයුධ කට්ටල ප ොදි බහන් සඳහා (Tools 
Set for Bundled Cable) සපයා, 

යගනවිත් භාරදීම 
11 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්පන් නම් 

ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට ප ර 

PCAIII අවශ්යපේ.) 

2018.12.06 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, ගාලුපාර, 

රත්මලාන. 
011-2638852 

1,500.00 42,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, ගාලුපාර, 

රත්මලාන. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 

 NCB Click here 
 

 

ඉදිකිරීම් 

ජනන 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

 
ලක්ෂපාන සංකීර්යයේ  නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි කාර්යාලයේ රථ 

වාහාන නැවතුම් අංගනය හා ගල් බැම්ම 
ඉදිකිරීයම් යකොන්ත්රාත්තුව 

 
 

DGM/LC/Civil/Ten 2018 – 09 
 

පටන්ඩර් ලියා දිංචිය 

ICTAD 

M -6 පහෝ C-7 පහෝ ඊට වැඩි. 

පගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම් පිළිබඳ අවම 

වසර 05 ක  ළපුරුද්ද අනිවාර්ය පේ. 

 
2018 

යනොවැම්බර් 29  
වන දින 
ප.ව.2.00 

 
 
 

සුලු සපයා 
ගැනීම් 

කමිටුව, 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 
051 2232085 
051 3502387 

ෆැක්ස-් 051 2232211 
 

 

2018 පනොවැම්බර් 28 

දින 

 .ව. 4.00 දක්වා 

 මණක් පටන්ඩර් ත් 

නිකුත් කරණු ඇත. 
 

රු.500 / = 
(සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනැම මහජන 

බැංකු 
ශාඛාවකින් 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ 
ලංවීම ජනක 
මුලස්ථානයේ 
ගිණුම් අංක 

071-1001-2-
3320-705 

බැරවන යසේ 
යගවා යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 
කාර්යාල 

ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරයක

ට යගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය.) 

 

60,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය,ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 

 

- NCB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click 
here. 

https://www.dropbox.com/s/5sw85awhqlp9n5l/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rw72zrqb9rocxtc/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_77.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kbpnyy2utreohne/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2018_78.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fm9mecj2nmp3khi/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2018-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fm9mecj2nmp3khi/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2018-09.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(ලක් ෂපාන 

සංකීර්යය) 

 

LC/C&I/TEN/2018/02 

ලක් ෂපාන සංකීර්යයට අයත් විදුලි 

බලාගාර සඳහා IP ආරක් ෂය කැමරා 
පේධති ලබා දීම සහ සවි කිරීම 

 

2018 පදසැම්බර් 

මස 05 දින  .ව. 

2.00 
 

 
ලක් ෂපාන 

සංකීර්යයේ 
කණිෂ්ඨ 

ේ රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
නියයෝජ ය 

සාමාන් යාධිකාරී 

(ලක් ෂපාන සංකීර්යය), 

ලං.වි.ම., ලක් ෂපාන. 
දුරකථන : 051-2232085 

051-2232083 
ෆැක්ස ්: 051-2232211 
ඊයම්ල්:dgmlc@ceb.

lk 
 
 

1000/= 

 
ලං.වි.ම 

සාමානයාධිකා
රී නමට බැංකු 
අයකරයකින් 
යහෝ මහජන 

බැංකුයේ අංක 
071-1-001-2-
3320-705 ට 
යහෝ මුදලින් 
යගවිය හැක. 

300,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 

 

- NCB 

 
 

Click 
Here. 

 

ජනන/ 
සමනළ 

සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/UPS/2018/10 

උඩවලව විදුලි බලාගාරයට අයත් 
නිල නිවාස සහ වම් ඉවුර/දකුණු 

ඉවුර බලාගාරවල වැටවල් 
අලුත්වැඩියා කිරීම 

2018-12-06 

දින 14.00 

පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 

දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, 

නව නගරය, රත්නපුර. 
දු. ක. : 045-2225002 
ෆැක්ස් : 045-2225005 

යහෝ 
විදුලි ඉංජියන්රු 
උඩවලව විදුලි 

බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
උඩවලව 

දු. ක.   : 047-
3629243 

ෆැක්ස් : 047-3489243 

1000.00 
(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) 

70,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.158/5, 
නව නගරය,  

රත්නපුර. 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, 
නව නගරය,  

රත්නපුර. 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරි 

ලංසු 
කැඳවීම 

 
 

Click 
Here 

 
 
 

ජනන/ 
සමනළ 

සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/ 

2018/17 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
සමනළවැව විදුලි බලාගාරයට අයත් 

වියශේෂ අමුත්තන්යේ සංචාරක 
බංගලාව සඳහා ඇති පිවිසුම් මාර්ගය 

අලුත්වැඩියා කිරීයම් 
යකොන්ත්රාත්තුව 

2018-12-06 

දින 14.00 

පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 

දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ, 

දු. ක. : 045-2222554 
ෆැක්ස් : 045-2222501 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ  
ජනන 

අංශයේ 
රැස්කිරීම්   

ගිණුම් අංක 
 071-1-001-
2-3320705  

35,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ  

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ   

 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරි 

ලංසු 
කැඳවීම 

 
 

Click 
Here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/wol33rwd172wn85/Eng-Gen-LC-C%26I-TEN-2018-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wol33rwd172wn85/Eng-Gen-LC-C%26I-TEN-2018-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2k6qmus3n7sula6/Eng-GEN-SC-UPS-2018-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2k6qmus3n7sula6/Eng-GEN-SC-UPS-2018-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mnimkcsucbmimx2/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mnimkcsucbmimx2/Eng-GEN-SC-SWPS-2018-17.pdf?dl=0
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ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය) 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

යපොන්නායලයි ප්රාමික උපයපොල වටා 
ආරක්ෂික කම්බි වැටක් ඉදිකිරීම 

 
යටන්ඩර් අංකය : 

CE(P&HM)DD1/T/SC/2017/09 

2018 යදසැම්බර් 
මස 13  වැනිදා 
ප.ව.02.00 ට 

යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01 
කාර්යාලය,               

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල.                   
දු.ක.:-037- 2229151,  

2230483                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

1,000.00 40,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01 කාර්යාලය,                      
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.:-037- 2229151,  2230483                      
ෆැක්ස් 037-2229151 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල.                   
දු.ක.-037- 2229151,  

2230483                ෆැක්ස් 
037-2229151 

අදාල නැත NCB 
click here 

 

යබදාහැරිම් අංශය - 
02 (මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2018/247 
හීරැස්සගල යදවන පටුමඟ උපයපොල සඳහා 

යගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරිම. 

 
2018-12-05 දින 

ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 
04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 15,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/2018/46 

කැලණිය ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයට අයත් බියගම සීස් ලංකා 

ගැන්ට්රිය අත්ත්වැඩියා (සිවිල් වැඩ 
පමණි) කටයුතු සිදුකිරීම. 

2018-11-28 
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 

1000.00 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/NCB/2018/48 

කැලණිය ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයට අයත් බියගම යපොලිස් 
ගැන්ට්රිය අත්ක්වැඩියා (සිවිල් වැඩ 

පමණි)  කටයුතු සිදුකිරීම 

2018-11-28 
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 

1000.00 15,000.00 

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 

විදුලිය සැපයීයම් 
ගුයාත්මකභාව

ය වැඩිදියුණු 
කිරීයම් 

උපකාරක 
වයාපෘතිය 
(SESRIP) 
වයාපෘතිය 

PD(SESRIP)DD1/T/LB/2018/01 

SESRIP කළමයාකරය ඒකකයට අදාලව 
වැඩබිම් කාර්යාලයක් පවත්වායගන යාම 
සඳහා යාපනය අවටින් වසරක කාලයකට 

යගොඩනැඟිල්ලක් බේදට ලබා ගැනීම 
 
 

2018 යදසැම්බර්  
මස 06 වැනිදා 

ප.ව.2.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා ගැනීයම් 

කමිටුව) 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මල්කඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු පාර, 

බමුයාවල, කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 2224550                  
ෆැක්ස් 037- 2224550 

500.00 
රු.7,000.00 

 

 
SESRIP  වයාපෘති 

කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මල්කඩුවාව එස්යට්ට්, මුයසිංහ 
වත්ත, මීගමු පාර, බමුයාවල, 

කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 2224550                  
ෆැක්ස් 037- 2224550 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මල්කඩුවාව එස්යට්ට්, 
මුයසිංහ වත්ත, මීගමු පාර, 

බමුයාවල, කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 2224550                  
ෆැක්ස් 037- 2224550 

අදාල නැත යේශීය 
Click here 

 

 

වත්කම් 

කළමනාකර

ය (සිවිල් 

වැඩ හා 

 

CW&B/DGM/HO/09/2018 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති 

වරයායේ, උප සභාපතිවරයායේ සහ 
සාමානයාධිකාරිවරයායේ ශාඛා 

 
2018-12-06 
දින 14.00 

පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

 
ප්රායේය ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 

 
8,000.00 

 
500,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(සිවිල්වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 

 
අදාල 

යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/43exk3k3s7f5zdb/Eng-DD1-PHM-T-SC-2017-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2znv1784gbcyf4s/Eng-DD2%20-CP-PPC-2018-247.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2znv1784gbcyf4s/Eng-DD2%20-CP-PPC-2018-247.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vadgg7vdefc5ilf/Eng-DD2-WPN-46-Sees%20Lanka.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vadgg7vdefc5ilf/Eng-DD2-WPN-46-Sees%20Lanka.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k2m1wvaa7bg96wk/Eng-DD2-WPN-48-%20Police%20Gantry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k2m1wvaa7bg96wk/Eng-DD2-WPN-48-%20Police%20Gantry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gccoswpii0x7hnb/PD%28SESRIP%29DD1-T-LB-2018-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/202lny8bq4a3n84/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-HO-09-2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/202lny8bq4a3n84/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-HO-09-2018.pdf?dl=0
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යගොඩනැගිලි) 

 

ඉදිකිරීම. 
 
 

සුදුසුකම් : 
CIDA(ICTAD) යරේණියේ SP2 

යහෝ ඊට වැඩි 

2018-12-05 
දින 14.00 පැය 

දක්වා 
ප්රසම්පාදන පත් 
නිකුත් කරනු 

ලැයේ. 
 

ය) ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 
 
 

රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, යකොළඹ 
02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 
 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 
 

 
යසේවා 

 
ලක්විජය 

විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2018/0221 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරය සහ නිවාස 
සංකීර්ණවල වායු සමී රණ කසේවා සහ 

නඩත්තුව ලබා ගැනීම 

2018   
යදසැම්බර් මස 

05 වන දින 
14.00 පැයට. 

 
 

 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

සංකීර්යය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342. 

 
TP : 032 226 8977 
Fax: 032 226 8966 

 
රුපියල් 

3,500.00 
 

අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්
හ යමම මුදල 

සාමානයා 
ධිකාරී ලංවිම 
නමින් මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 

0711001233
20705 යවත 

බැර කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 

දන්වමු 

 
රුපියල් 200,000 

.00 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

සංකීර්යය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

 
http://www.ce
b.lk/tenders/ 

යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

ජනන/ 
සමනළ 

සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SC/2018/07 

රත්නපුර නව නගරය නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (සමනළ 

සංකීර්යය) කාර්යාලය පිරිසිදු 
කිරීයම්  යකොන්ත්රාත්තුව    

 

2018-12-06 

දින 14.00 

පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 

දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, 

නව නගරය, රත්නපුර. 
දු. ක. : 045-2225002 
ෆැක්ස් : 045-2225005 

 

500.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ  
ජනන 

අංශයේ 
රැස්කිරීම්   

ගිණුම් අංක 

10,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (සමනළ 
සංකීර්යය) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, 
නව නගරය,  

රත්නපුර. 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.158/5, 
නව නගරය,  

රත්නපුර. 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරි 

ලංසු 
කැඳවීම 

 
 

Click 
Here 

 
 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ea93098pfgfeu98/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0221.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ea93098pfgfeu98/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0221.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eixi4e5los3dgbz/Sin-GEN-SC-SC-2018-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eixi4e5los3dgbz/Sin-GEN-SC-SC-2018-07.pdf?dl=0
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 071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය) 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 

යකොළඹ නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/130 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි යකොළඹ නගරයට 

අනුයුක්ත ප්රධාන ඉංජියන්රු (යකොළඹ 
නැයගනහිර) ඒකකය සඳහා කූලි වැන්  

රථයක් ලබා ගැනීම 
(වසර 02ක කාලයක් සඳහා) 

 
 

2018 යදසැම්බර් 
මස 05  වැනිදා 
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 
2018-12-04 දිනට යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(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 

සමුත් කාමරය, 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
click here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 

යකොළඹ නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/131 

 
නියයෝජය සාමනයාධිකාරි (යකොළඹ 

නගරයට) අනියුක්ක ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(යකොළඹ උතුර) ප්රායේය ය කාර්යාලය සදහා  

කුළි වැන් රථයක් ලබා ගැනිම (වසරක 
කාලයක් සදහා) 

2018 යදසැම්බර් 
මස 05  වැනිදා 
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 
2018-12-04 දිනට යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(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 

සමුත් කාමරය, 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
click here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 

යකොළඹ නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/132 

 
විදුලි අධිකාරි (තැනීම් ඩියපෝ IV) සදහා 

කුලියට යහෝ බේදට වසර 02 ක කාලයකට 
නිල නිවාසයක් යකොළඹ යහෝ ඒ අවටින් 

සපයා ගැනිම 
(විදුලිය දුරකථන හා ජල පහසුකම් තිබිය යුතු 
යේ, යගොඩනැගිල්යල්/ නිවයසේ බිම් ප්රමායය 

වර්ග අඩි 1,500 ට වැඩ් විය යුතුය) 
 

2018 යදසැම්බර් 
මස 05  වැනිදා 
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 සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

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

තබා ඇති ලංසු යපට්ටිය 

 
සමුත් කාමරය, 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය  

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 

යකොළඹ නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/133 

 
නියයෝජය සාමනයාධිකාරි (යකොළඹ 

නගරයට) අනියුක්ක ප්රධාන ඉංජියන්රු ( සැ. 

හා.සං) ඒකකය සදහා  කුළි වැන් රථයක් 
ලබා ගැනිම (වසර 02 ක කාලයක් සදහා) 

2018 යදසැම්බර් 
මස 05  වැනිදා 
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 
2018-12-04 දිනට යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(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 

සමුත් කාමරය, 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
click here 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 

යකොළඹ නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/134 

 
නියයෝජය සාමනයාධිකාරි (යකොළඹ 

නගරයට) අනියුක්ක ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(බලශක්ති කළමයාකරය) ඒකකය සදහා  
කුළි වැන් රථයක් ලබා ගැනිම (වසර 02 ක 

2018 යදසැම්බර් 
මස 05  වැනිදා 
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 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(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 

සමුත් කාමරය, 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
click here 

 

https://www.dropbox.com/s/160yfn477jnnv3y/ENG-DD1-CC-2018-130.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y23dxzfp49y9dgq/ENG-DD1-CC-2018-131.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0cou3a92xzf93cf/ENG-DD1-CC-2018-133.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qzkis0yh242cv3a/ENG-DD1-CC-2018-134.pdf?dl=0
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කාලයක් සදහා) 2018-12-04 දිනට යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

 
 
 
 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2018/59 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (මින්යන්රිය)  යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත කාර් රථයක් 

ලබා ගැනීම 

2018.12.06 
ප.ව.15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

5000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click here 

 
 
 
 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2018/60 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (මින්යන්රිය) යටයත් විදුලි 
අධිකාරී( කාර්යාල) යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම 

2018.12.06 
ප.ව.15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

5000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click here 

 
 
 
 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2018/61 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (මින්යන්රිය) යටයත් විදුලි 
අධිකාරී( නඩත්තු) යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම 

2018.12.06 
ප.ව.15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

5000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click here 

 
 
 
 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2018/62 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (මින්යන්රිය) යටයත් විදුලි 
අධිකාරී( වාණිජ) යේ රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම 

2018.12.06 
ප.ව.15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

5000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click here 

 
 
 
 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2018/63 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (මින්යන්රිය) යටයත් විදුලි 
අධිකාරී(මනම්පිටිය) යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

2018.12.06 
ප.ව.15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

5000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක මාවත, 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click here 

https://www.dropbox.com/s/c2y45y75m6l4l87/Sin-DD1-NCP--HV-2018-59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wwax2xhtfrbrrbw/Sin-DD1-NCP--HV-2018-60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3nobejpytwabso5/Sin-DD1-NCP--HV-2018-61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/da9t37knvqdibx5/Sin-DD1-NCP--HV-2018-62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p52r714mfjytlr4/Sin-DD1-NCP--HV-2018-63.pdf?dl=0
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ගැනීම මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2018/64 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) යටයත් විදුලි 
අධිකාරී(තැනීම්) යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

2018.12.06 
ප.ව.15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

5000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click here 

 
 
 
 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2018/65 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (කැකිරාව) යටයත් විදුලි 
අධිකාරී(නඩත්තු) යේ රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම 

2018.12.06 
ප.ව.15.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

5000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

 

නිසා(වාණිජ හා 
ආයතනික)  

යබදාහැරීම් අංශ 
02 

DD2/DGM(C&C)/OR/T70 
කඩවත පිහි ටි යයෝජිත ලංවිම අතියර්ක 

සාමානයාධිකාරී (යබදාහැරීම් අංශ 02)  නව 
කාර්යාල සංකීර්යායේ ආරක්ෂක යසේවාව 

සැපයීම 

2018.12.05 
යප.ව. 10.00 

යබදාහැරීම් අංශ 
02 

නිසා(වාණිජ හා ආයතනික)  
යබදාහැරීම් අංශ 02, 1 වන 

මහල, ලංවිම ප්ර ධාන 
කාර්යාලය, යකොළඹ 02 

 
0112399679 

1,000.00 70,000.00 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, ප්ර ධාන 
කාර්යාලයේ 2 වන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) කාර්යාලයේ 
තබා ඇති යටන්ඩර් යපට්ටියට 

බහාලිය යුතුයි. 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, 
ප්ර ධාන කාර්යාලයේ 2 වන 
මහයල් අ.සා.(යබ.අංශ 02) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
click here 

 

 
 

නිසා(වාහාආ) 
යබ.අංශ 2 

 
 

DD2/DGM(C&C)/OR/T71 
කඩවත පිහිටි  අතියර්ක සාමානයධිකාරී( 

යබදාහැරීම අංශ 02) නව කාර්යාල 
සංකීර්යය පිරිසිදු කිරීම හා නඩත්තු යසේවා 

පවත්වායගන යාම. 
 

2018.12.05 
යප.ව.10.00 

 
 

යබදාහැරීම් අංශ 
2 

 
නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 2, 
1 වන මහල, ලංවිම ප්ර ධාන 

කාර්යාලය, 
යකොළඹ 2 

0112399679 
0112329934 

500.00 30,000.00 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, ප්ර ධාන 
කාර්යාලයේ 2 වන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) කාර්යාලයේ 
තබා ඇති යටන්ඩර් යපට්ටියට 

බහාලිය යුතුයි 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, 
ප්ර ධාන කාර්යාලයේ 2 වන 
මහයල් අ.සා.(යබ.අංශ 02) 

කාර්යාලය 

 
 
 
- යේශීය 

 

 
click here 

 
 

නිසා(වාහාආ) 
යබ.අංශ 2 

 
 

DD2/DGM(C&C)/OR/T73 
කඩවත පිහිටි යයෝජිත ලංවිම අතියර්ක 

සාමානයාධිකාරී නව කාර්යාල සංකීර්යයේ 
යදවන මහයලහි පිහිටි  නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (වාණිජ හා ආයතනික) 
යබදාහැරීම් අංශ 02  ශාඛායේ අභයන්තර 

කාර්යාල වූහය යබදා යවන්කිරීම් 
(Partitioning Work) සඳහා මිල ගයන් 

කැඳවීම 
 

2018.12.05 
යප.ව.10.00 

 
 

යබදාහැරීම් අංශ 
2 

 
නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 2, 1 

වන මහල, ලංවිම ප්ර ධාන 
කාර්යාලය, යකොළඹ 2 

0112399679 

1,000.00 65,000.00 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, ප්ර ධාන 
කාර්යාලයේ 2 වන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) කාර්යාලයේ 
තබා ඇති යටන්ඩර් යපට්ටියට 

බහාලිය යුතුයි 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, 
ප්ර ධාන කාර්යාලයේ 2 වන 
මහයල් අ.සා.(යබ.අංශ 02) 

කාර්යාලය 

 
 
 
- 

යේශීය 
 

 
click here 

https://www.dropbox.com/s/zuq5yqkx79iqz5f/Sin-DD1-NCP--HV-2018-64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hsts03768j4w86i/Sin-DD2-CnC-2018-T70.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lq4ktcsxytk0xee/Sin-DD2-CnC-2018-T71.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zqyeve3067k15bg/Eng-DD2-CnC-2018-T73.pdf?dl=0
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නිසා(වාහාආ) 
යබ.අංශ 2 

 
DD2/DGM(C&C)/OR/T75-A 
කඩවත පිහිටි ලංවිම අතියර්ක 

සාමානයාධිකාරි (යබංශ අංශ 02) කාර්යාල 
සංකීර්යයේ යසේවක මහත්ම මහත්මීන් 

සඳහා ප්රවාහන පහසුකම් සැපයීම 
(යමොරටුව සිට කඩවත) 

2018.12.05 
යප.ව.10.00 

 
 

යබදාහැරීම් අංශ 
2 

 
නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 2, 1 

වන මහල, ලංවිම ප්ර ධාන 
කාර්යාලය, යකොළඹ 2 

0112399679 

 
 
 

1,000.00 

 
 
 

22,000.00 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, ප්ර ධාන 
කාර්යාලයේ 2 වන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) කාර්යාලයේ 
තබා ඇති යටන්ඩර් යපට්ටියට 

බහාලිය යුතුයි 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, 
ප්ර ධාන කාර්යාලයේ 2 වන 
මහයල් අ.සා.(යබ.අංශ 02) 

කාර්යාලය 

 
 
 
- 

යේශීය 
 

 
click here 

 
 

නිසා(වාහාආ) 
යබ.අංශ 2 

 
DD2/DGM(C&C)/OR/T75-B 
කඩවත පිහිටි ලංවිම අතියර්ක 

සාමානයාධිකාරි (යබංශ අංශ 02) කාර්යාල 
සංකීර්යයේ යසේවක මහත්ම මහත්මීන් 

සඳහා ප්රවාහන පහසුකම් සැපයීම 
(යදහිවල සිට කඩවත) 

2018.12.05 
යප.ව.10.00 

 
 

යබදාහැරීම් අංශ 
2 

 
නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 2, 1 

වන මහල, ලංවිම ප්ර ධාන 
කාර්යාලය, යකොළඹ 2 

0112399679 

 
 
 

1,000.00 

 
 
 

20,000.00 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, ප්ර ධාන 
කාර්යාලයේ 2 වන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) කාර්යාලයේ 
තබා ඇති යටන්ඩර් යපට්ටියට 

බහාලිය යුතුයි 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, 
ප්ර ධාන කාර්යාලයේ 2 වන 
මහයල් අ.සා.(යබ.අංශ 02) 

කාර්යාලය 

 
 
 
- 

යේශීය 
 

 
click here 

 
 

නිසා(වාහාආ) 
යබ.අංශ 2 

 
DD2/DGM(C&C)/OR/T75-C 
කඩවත පිහිටි ලංවිම අතියර්ක 

සාමානයාධිකාරි (යබංශ අංශ 02) කාර්යාල 
සංකීර්යයේ යසේවක මහත්ම මහත්මීන් 

සඳහා ප්රවාහන පහසුකම් සැපයීම 
(පෑලියයගොඩ සිට කඩවත) 

2018.12.05 
යප.ව.10.00 

 
 

යබදාහැරීම් අංශ 
2 

 
නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 2, 1 

වන මහල, ලංවිම ප්ර ධාන 
කාර්යාලය, යකොළඹ 2 

0112399679 

 
 
 

500.00 

 
 
 

6,000.00 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, ප්ර ධාන 
කාර්යාලයේ 2 වන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) කාර්යාලයේ 
තබා ඇති යටන්ඩර් යපට්ටියට 

බහාලිය යුතුයි 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, 
ප්ර ධාන කාර්යාලයේ 2 වන 
මහයල් අ.සා.(යබ.අංශ 02) 

කාර්යාලය 

 
 
 
- 

යේශීය 
 

 
click here 

 
 

නිසා(වාහාආ) 
යබ.අංශ 2 

 
DD2/DGM(C&C)/OR/T75-D 
කඩවත පිහිටි ලංවිම අතියර්ක 

සාමානයාධිකාරි (යබංශ අංශ 02) කාර්යාල 
සංකීර්යයේ යසේවක මහත්ම මහත්මීන් 

සඳහා ප්රවාහන පහසුකම් සැපයීම 
(මීගමුව සිට කඩවත) 

2018.12.05 
යප.ව.10.00 

 
 

යබදාහැරීම් අංශ 
2 

 
නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 2, 1 

වන මහල, ලංවිම ප්ර ධාන 
කාර්යාලය, යකොළඹ 2 

0112399679 

 
 
 

1,000.00 

 
 
 

32,000.00 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, ප්ර ධාන 
කාර්යාලයේ 2 වන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) කාර්යාලයේ 
තබා ඇති යටන්ඩර් යපට්ටියට 

බහාලිය යුතුයි 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, 
ප්ර ධාන කාර්යාලයේ 2 වන 
මහයල් අ.සා.(යබ.අංශ 02) 

කාර්යාලය 

 
 
 
- යේශීය 

 

 
click here 

යබදාහැරිම් අංශය - 
02 (මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2018/261 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ම.ප. ඒකකය සඳහා බදු / 
කුලී පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 

සහිත යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 මහනුවර නගරයට ආසන්න 
ස්ථානයක් විය යුතුය. 

 ව.අ. 1500ක පමය යගොඩනැගිල්ලක් 
විය යුතුය. 

 සැහැල්ලු වාහන 04ක් නවතා තැබීයම් 
හැකියාව තිබිය යුතුය. 

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා මාර්ග 
පහසුකම් සහ අයනකුත් සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 නිරවුල් ප්රයේශ මාර්ග තිබිය යුතුය. 

 යගොඩනැගිල්ල අවට  ආරක්ෂිත වැටක් 
ඉදිකර තිබිය යුතුය. 

 

2018-12-05 දින 

ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

දු.අ.   081-4949962 

 
- 

 
- 

 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

 
- 
 

 
යබදාහැරිම් අංශය - 

02 (මධයම) 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/262 

නාවලපිටිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු බල 
ප්රයේශයට අයත් ගම්යපොල විදුලි පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය භාර විදුලි අධිකාරි නිල 

නිවස සඳහා බදු / කුලී පදනම මත පහත 
සඳහන් පහසුකම් සහිත යගොඩනැගිල්ලක් 

වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 ගම්යපොල නගරය යහෝ එම ප්රයේශයට 
ආසන්න විය යුතුය. 

 වර්ග ප්රමායය ව.අ. 1750ක් සහ සහ 

 
2018-12-05 දින 

ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

දු.අ.   054-2222363 

 
- 

 
- 

 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

 
- 
 

https://www.dropbox.com/s/t308arn0om7asp2/Eng-DD2-CnC-2018-T75%20A.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jrg7rnu337njpf2/Eng-DD2-CnC-2018-T75%20B.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x9bmeaqyq62kl16/Eng-DD2-CnC-2018-T75%20C.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tpzj8paey7o37ii/Eng-DD2-CnC-2018-T75%20D.pdf?dl=0
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නිදන කාමර 03කින් සමන්විත 
නිවසක් වීම. 

 වාහනයක් නවතා තැබීය හැකි 
ගරාජයක් තිබිය යුතුවීම. 

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 
සනිපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 ගම්යපොළ පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයේ  සිට පහසුයවන් 

ළඟාවිය හැකි පහසුකම් සහිතවීම. 
යබදාහැරිම් අංශය - 

02 (මධයම) 
 

 

CP/CE(COM)/PPC/2018/263 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) ම.ප. 

ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට 4WD ඩබල් කැේ 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 

2018-12-05 දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 
04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් අංශය - 
02 (මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2018/264 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ) ම.ප. 

ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට යමෝටර් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 
 

2018-12-05 දින 

ප.ව. 2.00ට 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 
04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

 
යබදාහැරිම් අංශය - 

02 (මධයම) 
 

CP/CE(COM)/PPC/2018/265 

නාවලපිටිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය පවත්වායගන යාම සඳහා බදු / 
කුලී පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 

සහිත යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 නාවලපිටිය නගරයට ආසන්න විය 
යුතුය. 

 වර්ග ප්රමායය ව.අ. 4800කට යනොඅඩු 
වීම. 

 සැහැල්ලු වාහන 04ක් නවතා තැබීය 
හැකි ස්ථානයක් වීම. 

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 
සනිපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 
 

 
2018-12-05 දින 

ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

දු.අ.   054-2222363 

 
- 

 
- 

 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

 
- 
 

 
යබදාහැරිම් අංශය - 

02 (මධයම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2018/266 

දඹුල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු නිල නිවස  
සඳහා බදු / කුලී පදනම මත පහත සඳහන් 

පහසුකම් සහිත යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 දඹුල්ල නගරයට ආසන්න විය යුතුය. 

 යගොඩනැඟිල්යල් වර්ග ප්රමායය ව.අ. 
2000කට යනොඅඩු වීම සහ කාමර 

03කින් සමන්විත විය යුතුය. 

 සැහැල්ලු වාහන 02ක් නවතා තැබීය 
හැකි ස්ථානයක් වීම. 

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 
සනිපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 යගොඩනැගිල්ල අවට  ආරක්ෂිත වැටක් 
ඉදිකර තිබිය යුතුය. 

 

 

2018-12-05 දින 

ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

දු.අ.   066-2283442 

 
- 

 
- 

 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

 
- 
 

https://www.dropbox.com/s/hd901z7ce60wdh0/Sin-DD2-CP-%20PPC-2018-263.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hd901z7ce60wdh0/Sin-DD2-CP-%20PPC-2018-263.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3p84damvkoiuk9y/Sin-DD2-CP-%20PPC-2018-264.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3p84damvkoiuk9y/Sin-DD2-CP-%20PPC-2018-264.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් අංශය - 
02 (මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2018/268 
ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු (කෑගල්ල) 

කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 

2018-12-05 දින 

ප.ව. 2.00ට 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 
04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් අංශය - 
02 (මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2018/269 
ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

(කුණ්ඩසායල්) කාර්යාලය සඳහා කුලී 
පදනම මත වසරක කාලයකට ත්රියරෝද 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 

2018-12-05 දින 

ප.ව. 2.00ට 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 
04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

500/= 5,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් අංශය - 
02 (මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2018/270 
කටුගස්යතොට ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

ඒකකයට අයත් වාණිජ උප ඒකකය 
සදහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 

2018-12-05 දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 
04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් අංශය - 
02 (මධයම) 

 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2018/271 
කටුගස්යතොට ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය පවත්වායගන යාම සඳහා 
කටුගස්යතොට නගරය අවටින් කුළී/බඳු 

පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් සහිතව 
වසර 02ක කාලයකට යගොඩනැඟිල්ලක් ලබා 

ගැනිම. 
 

1) කටුගස්යතොට නගරය අවටින් වියශේෂ 
වන අතර ප්රධාන මාර්ගයට ඉතා 

ආසන්නව පිහිටිය යුතුය. 
 

2) යගොඩනැඟිල්යල් ප්රමායය වර්ග අඩි 

2500-3500 අතර පැවතිය යුතු යේ. 
 

3) භාවිතයට සුදුසුවන පරිදි අලුත්වැඩියා 
කර තීන්ත ආයල්ප කර තිබිය යුතුය. 

 

4) ආරක්ෂිත වැටක් සහ තාේපයක් තිබිය 
යුතුය. 

 

 

5) නල ජලය, විදුලිය, සථ්ාවර දුරකථන 

පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
 

6) 30යදයනකුට පමය ප්රමායවත් පරිදි 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

පිරිමි වැසිකිලි - 02 
කාන්තා වැසිකිලි - 02 

 

7) සැහැල්ලු වාහන 03 නවතා තැබීයම් 
හැකියාව  තිබිය යුතුය. 

2018-12-05 දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

තමා විසින් සකස ්කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන මාසික 
කුළිය සහ යගොඩනැඟිල්යල් 
සියලු විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ. 081-2499679 

081-4949218 
 

- - ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

අදාල නැත. යේශීය - 

https://www.dropbox.com/s/709cvrumiuihrtf/Sin-DD2-CP-PPC-2018-042.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/709cvrumiuihrtf/Sin-DD2-CP-PPC-2018-042.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xtiqcfw1z3uagf0/Sin-DD2-CP-PPC-2018-269.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xtiqcfw1z3uagf0/Sin-DD2-CP-PPC-2018-269.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y6sjdpkiyilsw8f/Sin-DD2-CP-PPC-2018-270.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y6sjdpkiyilsw8f/Sin-DD2-CP-PPC-2018-270.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බපඋ) 

 
WPN/ KEL/CE/TC1/2018/06 
කිරිල්ලවල පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානයේ කණු අංගනයක් සඳහා 
පර්චස් 50 ක පමය ඉඩමක් බදු කුලී 

පදනම මත අවු.02 ක කාලයකට ලබා 
ගැනීම. 

(කිරිල්ලවල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයට ආසන්නව පිහිටා තිබිය 

යුතුය) 

2018-11-28 
ප.ව. 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 191/13 බී, 
මලයදොලවත්ත  පාර, 

කඩවත. 
දු.ක. 

0112 925880 
ෆැක්ස්: 

0112 925885 

500.00 - 

 
ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 191/13 බී, 
මලයදොලවත්ත  පාර, 

කඩවත. 
දු.ක. 

0112 925880 
ෆැක්ස්: 

0112 925885 

 
ප්රායේය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
191/13 බී, 

මලයදොලවත්ත  පාර, 
කඩවත. 

දු.ක. 
0112 925880 

ෆැක්ස්: 
0112 925885 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 

(බපඋ) 

 

WPN/NCB/SEC-DGM/2018/22 
යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවය සපයා 

ගැනීම.නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාල සංකීර්යය හා තැනීම් 

කාර්යාලය 

2018-11-28 
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 

500.00 115,000.00 

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 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/H/T/2018/07 

කතරගම සංචාරක නිවාසය සඳහා 

වසර පදකක කාලයකට නිවසක් 

කුලියට ගැනීම (සංචාරක නිවාස 

භාරකරුට පවනම නිල නිවසක්ද 

සහිතව) 
කතරගම පූජා නගරය ආසන්නයේ 
යගොඩනැගිල්ල නාන කාමර, වායු 

සමීකරය සහිත කාමර 05ක්, 
ආලින්දයක්,මුත්තැන් යගයක්,දස 

යදයනකුට එකවර ආහාර ගැනීමට 
ප්රමායවත් කෑම කාමරයක්,වාහන 
නවතා තැබිය හැකි ජලය, විදුලිය, 

දුරකථන පහසුකම් හා මාර්ග 
පහසුකම් වලින් යුතු ඉඩම වටා, 
යේට්ටුවක් සහිත තාේපයක් යහෝ 

වැටක් තිබිය යුතුය. 

2018-12-05 
ප.ව. 02.00 

දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතොට. 

- - 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොට. 
 

අදාළ  
යනොයේ. 

NCB 

 
Click 
Here 

 
 

 

වත්කම් 

කළමනාකර

ය 

(වයාපෘති 

කළමනාකර

ය ඒකකය - 

විදුලක්පාය) 

 

PD(VIDUL)/ SG/36/M/2019 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 

නාරායහේන්පිට, දාබයර් මාවත, අංක 

16/42 ස්ථානයේ පිහිටි විදුලක්පාය 

වයාපෘති වැඩබිම වසරක කාලයක් 

යවනුයවන් නඩත්තු කිරීම. 

 

සුදුසුකම් : 

 

 

2018-12-06 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

2018-12-05 
දින 12.00 පැය 

දක්වා 
ප්රසම්පාදන පත් 
නිකුත් කරනු 

ලැයේ. 

 
වයාපෘති 
අධයක්ෂ 

(වයාපෘති 
කළමනාකර
ය ඒකකය - 
විදුලක්පාය) 

 
වයාපෘති අධයක්ෂ 

(වයාපෘති 
කළමනාකරය 

ඒකකය - විදුලක්පාය), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
2 වන මහල, 

රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක 90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

 
- 

 
- 

 
වයාපෘති අධයක්ෂ 

(වයාපෘති කළමනාකරය 
ඒකකය - විදුලක්පාය), 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
2 වන මහල, 

රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක 90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩිනර් මාවත, යකොළඹ 
02. 

 
වයාපෘති අධයක්ෂ 

(වයාපෘති 
කළමනාකරය 

ඒකකය - 
විදුලක්පාය), 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

2 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් 
යගොඩනැගිල්ල, 

 
අදාල 

යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/qvptr0882qyy5dc/Sin-DD2-WPN-%20Kirillawala%20Pole%20yard.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvptr0882qyy5dc/Sin-DD2-WPN-%20Kirillawala%20Pole%20yard.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wlpsymto24rxnxn/Eng-DD2-WPN-SEC-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wlpsymto24rxnxn/Eng-DD2-WPN-SEC-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pr53q0b1pu4pcwf/Sin%20-DD4-SP-SP-H-T-2018-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pr53q0b1pu4pcwf/Sin%20-DD4-SP-SP-H-T-2018-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rt8lvt69tuu1roh/Sin-AM-VID-PD%28VIDUL%29-SG-36-M-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rt8lvt69tuu1roh/Sin-AM-VID-PD%28VIDUL%29-SG-36-M-2019.pdf?dl=0
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ලංසු යපොයතහි සදහන් යකොන්යේසි 

පරිදි යේ. 

 

 
 
 
 
 

ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 5893 

011 244 5894 
 

 
 

දු.අ. 011 244 5893 
011 244 5894 

 
 

අංක 90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
 
 

දු.අ. 011 244 5893 
011 244 5894 

 

වයාපෘති අංශය 
(සීතාවක ගඟ 

ජලවිදුලි 
වයාපෘතිය) 

SGHPP/PM/027/Office 

සීතාවකගඟ ජලවිදුලි බලාගාර වයාපෘති 
කාර්යාලය  සඳහා කල්බදු  ක්රමයට 

යගොඩනැගිල්ලක් ලබාගැනීම 

2018 
යනොවැම්බර් 29 

වන දින 
ප.ව.2.00ට 

වයාපෘති අංශ 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

සීතාවක ගඟ ජලවිදුලි 
බලාගාර වයාපෘති 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 245, අවිස්සායේල්ල 

පාර, යදහිඕවිට. 
 

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

- - 

සීතාවක ගඟ ජලවිදුලි 
බලාගාර වයාපෘති 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක 245, අවිස්සායේල්ල 
පාර, යදහිඕවිට. 

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

සීතාවක ගඟ ජලවිදුලි 
බලාගාර වයාපෘති 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක.245, 

අවිස්සායේල්ල පාර, 
යදහිඕවිට. 

 
දු.ක. :-     036 22 62 

333 
ෆැක්ස් :-  036 22 62 

332 

- NCB 
Click 
Here 

 
වයාපෘති 

 
නියයෝඡ්ය 

සාමානයාධිකාරී 
(සම්යප්රේෂය 

අරමුණු) 

 
PM/CENEIP-P3/T/2018/02 
 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අංක 
411/10,ආටිගල මාවත , වැලිකඩ , රාජගිරිය 
පිහිටි වයාපෘති කළමයාකරු (CE&NEIP-
P3) කාර්යාලය හා කාර්යාල පරිරය 
දදනිකව පිරිසිදු කිරීම සදහා වූ මිල කැදවුම 
 
යටන්ඩරය මාස 11ක කාල සීමාවක් සදහා 
වන අතර,අවශයතාවය අනුව කාලසීමාව 
දීර්ඝ කරුනු ලැයේ. 
 
සියලු විස්තර සදහන් කර තමා විසින් සැකසූ 
අයදුම්පතක් මගින් ලියාපදිංචි තැපෑයලන් 
යහෝ රැයගනවිත් භාරදිය හැක. ලිපිය 
බහාලන කවරයේ වම් පස ඉහල යකලවයර් 
“කාර්යාල පිරිසිදු කිරීයම් යසේවා 
පවත්වායගන යාම සදහා 
යකොන්ත්රාත්කරුවන් සපයා ගැනීම 
PM/CENEIP-P3/T/2018/02 
-යලස සඳහන් කරන්න 

 
2018 යදසැම්බර් 

මස 06 
වැනි දින 

යප.ව 
10.00 

 
 
- 

 
වයා.ක 
(පි.බ.ඡ්ා.කා.වැ.ව-3) 
අංක 411/10, 
ආටිගල මාවත , වැලිකඩ , 
රාජගිරිය 
 
දු.ක :  
0112-877080 

 
 
- 

 
 

2000.00 

 
වයා.ක 
(පි.බ.ඡ්ා.කා.වැ.ව-3) 
අංක 411/10, 
ආටිගල මාවත , වැලිකඩ , 
රාජගිරිය 
 
දු.ක :  
0112-877080 

 
වයා.ක 
(පි.බ.ඡ්ා.කා.වැ.ව-3) 
අංක 411/10, 
ආටිගල මාවත , වැලිකඩ , 
රාජගිරිය 
 
දු.ක :  
0112-877080 

 
 

- 

 
 
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 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. 

 
 

https://www.dropbox.com/s/372r7wx8skv5z2s/Sin-PRJ-SGHP-SGHPP_PM_027_Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/372r7wx8skv5z2s/Sin-PRJ-SGHP-SGHPP_PM_027_Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a3s1xtlf163b8g1/ENG-PRJ-TCP-PRJ_P3_PM_CENEIP_P3_T_2018_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a3s1xtlf163b8g1/ENG-PRJ-TCP-PRJ_P3_PM_CENEIP_P3_T_2018_02.pdf?dl=0
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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 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 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 ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/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 සාමානයාධිකාරී/ ප රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 
 
 

        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     
 


