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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම 

විස්තරය හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන දිනය 

හා යේලාව 

සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 

වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 

භාරදිය යුතු කාර්යාලය 
ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 

යතොරතුරු 

පිටපතක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 

පිටපත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T2018/0178 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරය වෙත 
400 වෙෝල්ටීයතාෙවයන් යුත් 
වමෝටර් සැපයීම සහ භාරදීම 

 

2019 
වපබරොරි 06 
බදාදා දින 

14.00 පැයට. 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුෙ 

ප්රසම්පාදන අංශය  
4ෙන මහල  බලස්ථාන 

කළමණාකරු 
(ලක්විජය සංකීර්ණය) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

නාරක්කල්ලිය  
වනොවරොච්ව ෝවල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 
 

1,000/- 
මුදල  
(නැෙත 

වනොවගෙන 
වටන්ඩර් 
තැන්පතුෙ) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුවේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
වෙත බැර 
කල හැක. 

රු. 50,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 ෙන 

මහල, පරිපාලන 

වගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

සංකීර්ණය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

වනොවරොච් වලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාෙ. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
ෙන මහල, පරිපාලන 
වගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය සංකීර්ණය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
වනොවරොච් වලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
වෙතින් 
වනොමිවල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 

වබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(වකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/160 
 

i) Cable Clamp For Single 
Core/3Core Cable (Single  Core  
Cable Arrangement) – 250 Nos. 

 
ii) Cable Clamp For Single Core 

Cable (Three Foil Cable 
Arrangement) – 250 Nos. 

2019 
වපබරොරි 

06 
වප.ෙ.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුෙ 

නිවයෝජයසාමානයාධි
කාරි (වකොළඹනගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේෙනමහල,  

ලක්ෂ්මන්වගොඩනැගිල්
ල 340, 

ආර්. ඒ. දවමල්මාෙත, 
වකොළඹ 03මගින් 

2019- 02-05දිනටවපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

40,000.00 
(මුදලින්වහෝබැං
කුඅණකරයක් 

මඟින්) 

නිවයෝජයසාමානයාධිකාරි 
(වකොළඹනගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේෙනමහල,  

ලක්ෂ්මන්වගොඩනැගිල්ල3
40, ආර්ඒදවමල්මාෙත, 
වකොළඹ03හිතබාඇතිලංසු

වපට්ටිය 

සමුළුකාමරය, 
නිවයෝජයසාමානයාධි

කාරි 
(වකොළඹනගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB click here 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ght3yeg7pp6wovi/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0178.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ght3yeg7pp6wovi/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0178.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdemwmhl4b0yyic/ENG-DD1-CC-2018-160.pdf?dl=0
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වබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(සබරගමුෙ 
පළාත) 

SAB/DGM/CE(COM)/LAND/2019/01 
බුලත්වකොහුපිටිය  පාරී වභෝගික 

වසේො මධ්යස්ථානය  සහහා ඩඩමක් 
මිළදී ගැනීම 

 
 
 

2019-02-13 

14:00 පැය 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුෙ 

(සබරගමුෙ 
පළාත) 

ප්රධ්ාන ඩංි වන්රු( 
ොණිජ) ඒකකය  

නි වයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

සබරගමුෙ කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක.09, 

නෙ නගරය   
රත්නපුර. 

045-2225891-5 

1,000.00 ඩදිරිපත් කරනු 
ලබන ඩඩවම් 

ෙටිනාකමින් 2% 
ක මුදලක්.තැබිය 

යුතුය. 

ප්රධ්ාන ඩංි වන්රු 
( ොණිජ) ඒකකය  

නි වයෝජය සාමානයාධිකාරී 
සබරගමුෙ කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක.09, 

නෙ නගරය   
රත්නපුර. 

 

ප්රධ්ාන ඩංි වන්රු ( 
ොණිජ)ඒකකය  
නි වයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
සබරගමුෙ 
කාර්යාලය  

අංක.09, 
නෙ නගරය   
රත්නපුර. 

 

- NCB Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

 

 

යසේවා 
ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T2018/0445 
 

ලක්විජය බලාගාරයේ මාර්ගය 

යදපස ඉවුරු ගල් පින්තාරු කිරීම 

2019 
වපබරොරි 06 
බදාදා දින 

14.00 පැයට. 
 

වපර ලංසු 
හමුෙ : 2019-

01-23 
10.00 පැයට 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුෙ 

ප්රසම්පාදන අංශය  
4ෙන මහල  බලස්ථාන 

කළමණාකරු 
(ලක්විජය සංකීර්ණය) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

නාරක්කල්ලිය  
වනොවරොච්ව ෝවල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

071-2441884 

2,000/- 
මුදල  
(නැෙත 

වනොවගෙන 
වටන්ඩර් 
තැන්පතුෙ) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුවේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
වෙත බැර 
කල හැක. 

 

රු. 23,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 ෙන 

මහල, පරිපාලන 

වගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

සංකීර්ණය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

වනොවරොච් වලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාෙ. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
ෙන මහල, පරිපාලන 
වගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය සංකීර්ණය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
වනොවරොච් වලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
වෙතින් 
වනොමිවල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T2018/0459 
 

කරඹ නිවාස සංකීර්යයේ අංක 

01,02 සහ 03 යන්වාසිකාගාර 

අළුත්වැඩියා කිරීම 
(C-6 යහෝ වැඩි) 

2019 
වපබරොරි 06 
බදාදා දින 

14.00 පැයට. 
 

වපර ලංසු 
හමුෙ : 2019-

01-30 
10.00 පැයට 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුෙ 

එම 7,500/-  
එම 

රු. 325,000.00 එම එම එම NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/s02wfniwza10xoe/SAB-DGM-CE%28COM%29-LAND-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s02wfniwza10xoe/SAB-DGM-CE%28COM%29-LAND-2019-01.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/46x7tet5zi5lti5/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0445.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/46x7tet5zi5lti5/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0445.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g5a9ffyuduo8x9z/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0459.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g5a9ffyuduo8x9z/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2018-0459.pdf?dl=0
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වබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(වකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/00
5 
 

නියයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරයට) අනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (බලශක්ති 

කළමයාකරය) ඒකකය සදහා  

කුළි වැන් රථයක් ලබා ගැනිම (කුළි 

වැන් II/II)  (වසර 02 ක කාලයක් 

සදහා) 

2019 
වපබරොරි 

06 
වප.ෙ.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුෙ 

නිවයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය  
සිේ ෙන මහල   
ලක්ෂ්මන් 

වගොඩනැගිල්ල, 340  
ආර්. ඒ. ද වමල් 
මාෙත  වකොළඹ 

03මගින් 
2019-02-05දිනටවපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් ෙැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් වහෝ 

බැංකු 
අණකරයක් 
මඟින්) 

නිවයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ ෙන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
වගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද වමල් මාෙත, වකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

වපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිවයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB click 
here 

 

වබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(වකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/00
6 
 

නියයෝජය සාමනයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

නගරයට) අනියුක්ක ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (යකොළඹ උතුර) 

ප්රායිය ය කාර්යාලය සදහා  කුළි 

වැන් රථයක් ලබා ගැනිම  (කුළි 

වැන් IV/IV) (වසර 01 ක කාලයක් 

සදහා) 

 

2019 
වපබරොරි 

06 
වප.ෙ.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුෙ 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් ෙැන් රථයක් 
සදහා 

10,000.00 
(මුදලින් වහෝ 

බැංකු 
අණකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB click 
here 

 

වබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැවගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/006 

 
අම්පාර, හිඟුරාය පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය සදහා 

යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ලබා 

ගැනීම. 

2019.02.06   

ෙන දා 
පස්ෙරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුෙ 

(නැවගනහිර
) 

ප්රාවීය ය විදුලි 
ඩංිවන්රු කාර්යාලය  

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078            

වහෝ 
නිවයෝජය 

සමානයාධිකාරී 
(නැවගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 - නිවයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැවගනහිර කාර්යාලය)  
උප්පුවේලි  
ත්රිකුණාමලය 

නිවයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැවගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුවේලි  
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click Here 

වබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැවගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/007 

 
ත්රිකුයාමලය, නගර පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය සදහා 

යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ලබා 

ගැනීම. 

2019.02.06   

ෙන දා 
පස්ෙරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුෙ 

(නැවගනහිර
) 

ප්රාවීය ය විදුලි 
ඩංිවන්රු කාර්යාලය  

(ත්රිකුණාමලය) 
026-2222301 
026-2220060           

වහෝ 

500.00 - නිවයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැවගනහිර කාර්යාලය)  
නිලාවෙලි පාර  
ත්රිකුණාමලය 

නිවයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැවගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලාවෙලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/fzxhqfsk1w21a65/ENG-DD1-CC-2019-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fzxhqfsk1w21a65/ENG-DD1-CC-2019-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4u0zz3zj6tbw1ms/ENG-DD1-CC-2019-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4u0zz3zj6tbw1ms/ENG-DD1-CC-2019-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n4fquao06wud6a6/Eng-DD2-EP-006%20Rent%20a%20building%20for%20use%20as%20Hingurana%20CSC%2C%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t50jy060a1ou0xa/Eng-DD2-EP-007%20Rent%20a%20building%20for%20use%20as%20Town%20CSC%2C%20Trincomalee.pdf?dl=0
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නිවයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැවගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

වබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැවගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/008 

 
ත්රිකුයාමලය, විදුලි අධිකාකාරී (මූතූර් 

පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය)ය  නිල නිවාස 

සදහා නිවසක් කුලියට ලබා ගැනීම. 
 

2019.02.06   

ෙන දා 
පස්ෙරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුෙ 

(නැවගනහිර
) 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click Here 

වබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැවගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/19/009 

 
ත්රිකුයාමලය, විදුලි 

අධිකාකාරීවරුන්ය  නිල නිවාස සදහා 

නිවසක් කුලියට ලබා ගැනීම. 

2019.02.06   

ෙන දා 
පස්ෙරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුෙ 

(නැවගනහිර
) 

නිවයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැවගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

500.00 - එම එම - NCB Click Here 

වබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/KEL/CE/TC01/2019/01 
වදොම්වප පාරිවභෝගික වසේො 

මධ්යස්ථානය සහහා 
වගොඩනැගිල්ලක් සහිත පර් ස් 40 

ක පමණ ඩඩමක්  වදොම්වප 
ප්රවීශය අෙටින් බදු කුී පදනම 
මත ෙසර 02 කට ලබා ගැනීම. 

 
 

2019.01.30 
දින ප.ෙ. 2.00 

ට 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුෙ 
(බපඋ) 

ප්රාවීය ය විදුලි 
ඩංිවන්රු කාර්යාලය  

191/13 බී  
මලවදොලෙත්ත  පාර  

කඩෙත. 
දු.ක. 

0112 925880 
ෆැක්ස්: 

0112925885 
 

500.00  ප්රාවීය ය විදුලි ඩංිවන්රු 
කාර්යාලය  191/13 බී  
මලවදොලෙත්ත  පාර  

කඩෙත. 
දු.ක. 

0112 925880 
ෆැක්ස්: 

0112925885 

ප්රාවීය ය විදුලි 
ඩංිවන්රු 

කාර්යාලය  191/13 
බී  මලවදොලෙත්ත  
පාර  කඩෙත. 

දු.ක. 
0112 925880 

ෆැක්ස්: 
0112925885 

- NCB Click 

Here 

වබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

CEP/NCB/2018/02 
මධ්යම  අධිවේී  මාර්ග 

ලංවිම(බපඋ) ෙයාපිති කාර්යාලය 
සහහා වගොඩනැගිල්ලක් බදු කුී 
පදනම මත ෙසර 02 කට ලබා 

ගැනීම. 
 

 

2019.01.30 
දින ප.ෙ. 2.00 

ට 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුෙ 
(බපඋ) 

ෙයාපිති 
කළමණාකරු  

මධ්යම අධිවේී  මාර්ග 
ලංවිම(බපඋ) ෙයාපිති 
කාර්යාලය  අංක. 
37/18  උදයාන 
වපවදස  සූරිගම  

කඩෙත. 
දු.ක. 

0112 975349 
ෆැක්ස්: 

0112 975349 

500.00 13 000.00 ෙයාපිති කළමණාකරු  
මධ්යම අධිවේී  මාර්ග 
ලංවිම(බපඋ) ෙයාපිති 
කාර්යාලය  අංක. 37/18  
උදයාන වපවදස  සූරිගම  

කඩෙත. 
දු.ක. 

0112 975349 
ෆැක්ස්: 

0112 975349 

ෙයාපිති 
කළමණාකරු  
මධ්යම අධිවේී  

මාර්ග ලංවිම(බපඋ) 
ෙයාපිති කාර්යාලය  
අංක. 37/18  උදයාන 
වපවදස  සූරිගම  

කඩෙත. 
දු.ක. 

0112 975349 
ෆැක්ස්: 

0112 975349 

- NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/4b6pxobj8cxbcur/Eng-DD2-EP-008%20Rent%20a%20house%20for%20use%20as%20ES%20Qtrs%20%28Muthur%20CSC%29%2C%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l9n56hqg535x8og/Eng-DD2-EP-009%20Rent%20a%20house%20for%20use%20as%20ES%20Qtrs%2C%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vcy3hux84bnwwcr/Sin%20-DD2-WPN-KEL-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vcy3hux84bnwwcr/Sin%20-DD2-WPN-KEL-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6k8a5xnegzytmpb/Sin%20DD2-CEP-NCB-2018-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6k8a5xnegzytmpb/Sin%20DD2-CEP-NCB-2018-02.pdf?dl=0
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වබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/006 
 

ප්රධ්ාන ඩංිවන්රු (සැලසුම් හා 
සංෙර්ධ්න) ඒකකය - ම.ප. සදහා 
කුී පදනම මත ෙසර 02ක 

කාලයකට වමෝටර් කාර් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

 

2019-02-06 
දින 

ප.ෙ. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුෙ 

ප්ර.ඩ. (ොණිජ) 
කාර්යාලය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  අස්ගිරිය පාර  

මහනුෙර. 
දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

 

1000/= 20 000/= ප්ර.ඩ. (ොණිජ) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  

අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුෙර. 

ප්ර.ඩ. (ොණිජ) 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුෙර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

වබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/007 
 

කුණ්ඩසාවල් ප්රාවීය ය විදුලි 
ඩංිවන්රු සහහා  කුී පදනම මත 
ෙසර 02ක කාලයකට වමෝටර් කාර් 

රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-02-06 
දින 

ප.ෙ. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුෙ 

එම 1000/= 20 000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

වබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධ්යම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/008 
 

ප්රධ්ාන ඩංිවන්රු (තැනීම්) ඒකකය 
- ම.ප. සදහා කුී පදනම මත ෙසර 
02ක කාලයකට 4WD ඩබල් කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2019-02-06 
දින 

ප.ෙ. 2.00ට 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුෙ 

එම 1000/= 20 000/= එම එම අදාල නැත. NCB Click 

Here 

 

වබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/05 
බස්නාහිර පළාත දකුණ-1 හි ප්රධ්ාන 
ඩංිවන්රු තැනීම් කාර්යාලය සහහා 
කුී පදනම මත ෙෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සහහා වූ වටන්ඩරය 

2019.02.07 
වප.ෙ. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුෙ 

නිවයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 ප්රධ්ාන ඩංිවන්රු 
(ොණිජ), නිවයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 608, 
ගාලුපාර, රත්මලාන. 

ප්රධ්ාන ඩංිවන්රු 
(ොණිජ), නිවයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 608, 

ගාලුපාර, රත්මලාන. 
 

 NCB Click 
here 

 

වබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/06 
බස්නාහිර පළාත දකුණ-1 හි  
නිවයෝජය සාමානයාධිකාරී 

කාර්යාලය  (සැලසුම් හා සංෙර්ධ්න 
ඒකකය) සහහා කුී පදනම මත 
ෙෑන් රථයක් ලබාගැනීම සහහා වූ 

වටන්ඩරය 

2019.02.07 
වප.ෙ. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුෙ 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

වබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/07 
බස්නාහිර පළාත දකුණ-1 හි ප්රධ්ාන 
ඩංිවන්රු  රත්මලාන කාර්යාලය 
සහහා කුී පදනම මත ෙෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සහහා වූ වටන්ඩරය 

2019.02.07 
වප.ෙ. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුෙ 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/tjfecz5vw617f6a/Sin-DD2-CP-PPC-2019-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tjfecz5vw617f6a/Sin-DD2-CP-PPC-2019-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gk5sxheahbv3sev/Sin-DD2-CP-PPC-2019-007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gk5sxheahbv3sev/Sin-DD2-CP-PPC-2019-007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ym3n9twojesfz9/Sin-DD2-CP-PPC-2019-008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ym3n9twojesfz9/Sin-DD2-CP-PPC-2019-008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dbxgk1fglqhke8n/WPS1_PPC_T_V_2019_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dbxgk1fglqhke8n/WPS1_PPC_T_V_2019_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3o737xgr9n5nzru/WPS1_PPC_T_V_2019_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3o737xgr9n5nzru/WPS1_PPC_T_V_2019_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xbpbmpkjaavi1ad/WPS1_PPC_T_V_2019_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xbpbmpkjaavi1ad/WPS1_PPC_T_V_2019_07.pdf?dl=0
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වබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/ACCT( R)/HS/2019/01 
නි.සා.(ද.ප) අයත් වතොග විදුලි 
පාරිවබෝගිකයන්ට විදුලි බිල්පත් 

වබදා හැරීම. 

2019.01.31 

ප.ෙ.02.00 
දක්ො 

ද.ප ගණකාධිකාරී ( 
ආදායම් ) ද.ප. 

කාර්යාලය  ගාල්ල 

500.00 15 000.00 ගණකාධිකාරී ( ආදායම් ) 
ද.ප. කාර්යාලය  ගාල්ල 

ගණකාධිකාරී ( 
ආදායම් ) ද.ප. 

කාර්යාලය  ගාල්ල 

අදාළ  
වනොවේ. 

NCB Click 
Here 

 
 

වබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/CE(DM)/T/2019/01 
වබදාහැරීම් හා නඩත්තු (දකුණු 
පළාත) කාර්යාලවේ ෙැඩ 
කණ්ඩායමක් සහහා ගාල්ල 
ප්රවීශවයන් ෙ. අ. 1200 කට 
වනොඅඩු වගොඩනැගිල්ලක් සහිත 
වරේන් වලොරියක් සහ සැහැල්ලු 
ොහන කිහිපයක් නෙතා තැබිය 
හැකි හා ඒ සහහා මාර්ග පහසුකම් 
සහිත ජලය  විදුලිය හා ආරක්ෂිත 
තාප්ප වහෝ ෙැටෙල් ෙලින් 
සමන්විත ස්ථානයක් කුලියට 
ගැනීමට අෙශයෙ ඇත. 

 

2019 
ජනොරි 30 දින 
ප.ෙ. 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයා ගැනීම්  
කමිටුෙ 

ප්රධ්ාන ඩංිවන්රු 
වබදාහැරීම් හා 
නඩත්තු (දප) 
කාර්යාලය  
ලං.වි.ම.  
වනො. 167  
මාතර පාර  
ගාල්ල. 

දුර හා ෆැක්ස් අංකය: 
09122-32058 

  ප්රධ්ාන ඩංිවන්රු 
වබදාහැරීම් හා නඩත්තු 
(දප) කාර්යාලය  

ලං.වි.ම.  
වනො. 167  
මාතර පාර  
ගාල්ල. 

 

ප්රධ්ාන ඩංිවන්රු 
වබදාහැරීම් හා 
නඩත්තු (දප) 
කාර්යාලය  
ලං.වි.ම.  
වනො. 167  
මාතර පාර  
ගාල්ල. 

 

අදාළ  
වනොවේ. 

NCB Click 
Here 

 

වබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/CE(DM)/T/2019/02 
වබදාහැරීම් හා නඩත්තු (දකුණු 
පළාත) කාර්යාලවේ ෙැඩ 
කණ්ඩායමක් සහහා මාතර 
ප්රවීශවයන් ෙ. අ. 1200 කට 
වනොඅඩු වගොඩනැගිල්ලක් සහිත 
වරේන් වලොරියක් සහ සැහැල්ලු 
ොහන කිහිපයක් නෙතා තැබිය 
හැකි හා ඒ සහහා මාර්ග පහසුකම් 
සහිත ජලය  විදුලිය හා ආරක්ෂිත 
තාප්ප වහෝ ෙැටෙල් ෙලින් 
සමන්විත ස්ථානයක් කුලියට 
ගැනීමට අෙශයෙ ඇත. 

 

2019 
ජනොරි 30 දින 
ප.ෙ. 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයා ගැනීම්  
කමිටුෙ 

එම   එම එම අදාළ  
වනොවේ. 

NCB Click 
Here 

 

විදුලිය 
සැපයීවම් 
ගුණාත්මක
භාෙය 

ෙැඩිදියුණු 
කිරීවම් 
උපකාරක 
ෙයාපිතිය 
(SESRIP) 
ෙයාපිතිය 

PD(SESRIP)DD1/T/SV/2018/19 

 

SESRIP කළමණාකරණ ඒකකයට 
අනුයුක්තෙ රාජකාරි කටයුතු 
සිදුකරන ෙයාපිති ඩංිවන්රු - 

සිවිල් (SESRIP)වේ රාජකාරි 
කටයුතු සහහා  ෙසරක කාලයකට 
ඩබල් කැබ් රථයක්/ වමෝටර් රථයක් 

ලබා ගැනීම 
 

2019 
වපබරොරි  මස  
06    ෙැනිදා 
ප.ෙ.2.00 

වබදාහැරිම් 
සපයා 
ගැනීවම් 
කමිටුෙ) 
වබ.අ.1 

SESRIP  ෙයාපිති 
කළමණාකරණ 

ඒකකය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

මල්කඩුොෙ එස්වට්ට්  
මුණසිංහ ෙත්ත  මීගමු 
පාර  බමුණාෙල  
කුරුණෑගල 

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

500.00 රු.10 000.00 
 

SESRIP  ෙයාපිති 
කළමණාකරණ ඒකකය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
මල්කඩුොෙ එස්වට්ට්  
මුණසිංහ ෙත්ත  මීගමු 
පාර  බමුණාෙල  
කුරුණෑගල 

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

SESRIP  ෙයාපිති 
කළමණාකරණ 

ඒකකය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  

මල්කඩුොෙ එස්වට්ට්  
මුණසිංහ ෙත්ත  මීගමු 
පාර  බමුණාෙල  
කුරුණෑගල 

දු.ක.: 037- 2224550                  
ෆැක්ස් 037- 

2224550 

අදාල නැත NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/2lj88sf1ycwzje2/Sin-DD4-SP-SP-ACCT%28R%29-HS-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2lj88sf1ycwzje2/Sin-DD4-SP-SP-ACCT%28R%29-HS-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/78ad2d4865qhruo/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/78ad2d4865qhruo/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/045zm1q3ovmolt5/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/045zm1q3ovmolt5/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ox2970h3o7di6zj/PD%28SESRIP%29DD1-T-SV-2018-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ox2970h3o7di6zj/PD%28SESRIP%29DD1-T-SV-2018-19.pdf?dl=0
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ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වෙනුවෙන් සපයාගැනීම් කමිටුවේ සභාපති විසින් හැකියාෙැති සැපයුම්කරුෙන් වෙතින්  ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඩදිරිපත් කිරීවම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දෙන අතර  එම ලංසු ඩදිරිපත් කළ යුත්වත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
වෙතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු වපොත් පමණක් උපවයෝී  කරවගනය. 

අවප්ක්ෂිත ලංසු ඩදිරිපත් කරන්නන්ට වහෝ ඔවුන්වේ බලයලත් නිවයෝිතයන්ට පමණක් ලංසු වපොත් නිකුත් කරනු ලැවබ්. අෙශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරණ වපොදු වකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලෙ ලියාපදිංචි විය යුතුය.

ලංසු භාර ගන්නා අෙසාන දිනයට කලින් දින දක්ො සෑම ලංසු වපොතක් වෙනුවෙන්ම ඩහත 6 ෙන තීරුවේ ස`දහන් මුදල වගො ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලවේ අදාල නිවයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධ්ාන ඩංිවන්රු වෙත ලිඛිතෙ ඩදිරිපත් කරන ලද ඩල්ීමක් ම`ගින්  0900 පැය සිට 
1500 පැය දක්ො සාමානය ෙැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. වම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලවේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අණකරයක් ම`ගින් වහෝ මුදල් ම`ගින් වහෝ වගවිය හැක. 

විවීය ය තානාපති කාර්යාල /වෙළ`ද වකොමිෂන්ෙලට  ලංසු වපොත්ෙල වතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඩදිරිපත් කිරීවමන් අදාල නිවයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධ්ාන ඩංිවන්රු කාර්යාලවේ දී වනොමිවල් ලබා ගත හැක’ එවමන්ම ලංසු  වපොත් අවප්ක්ෂිත ලංසු ඩදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්වේ නිවයෝිතයින්ට අදාල නිවයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධ්ාන ඩංිවන්රු කාර්යාලවේ දී වනොමිවල් පරීක්ෂා කල හැක. 

ලංසු ඩදිරිපත් කරන්නන් වහෝ ඔවුන්වේ අනුමැතිය ලත් නිවයෝිතයින් ඩදිරිපිටදී ඩහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අෙසන් කරන වේලාවේදීම  එවසේ ඩදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විෙිත කරනු ලබන අතර ප රමාදෙ ඩදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතිවක්ෂේප කරනු ලැවබ්. 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්වත් ලංසු වපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලවේ අදාල නිවයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප රධ්ාන ඩංිවන්රු වෙතිනි. 

 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) වීය ය තර`ගකාරී ලංසු 

 සාමානයාධිකාකාරී 


