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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 
 

වත්කම් 
කළමණාකර
න ජලවිදුලි  

අංශය 

AMHE\Elec\003\2019\02 
 

වත්කම් කළමයාකරන ජලවිදුලි  
අංශය සඳහා “Single Phase HV 
Transformer (11 kV/400 V, 16 

kVA)” උපකරයය සපයා,යගනැවිත් 
දීම 

2019-11-21 
10.30 පැයට 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව -  
මහවැලි 

සංකිර්ණය 

වත්කම් කළමණාකරන 
ජලවිදුලි කාර්යාලය,  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක:40/20 

ඒ, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර 

 
Tel: 081-2234364 
Fax: 081-2246599 

රු. 1000/- 
සෑම 

ගගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
ගෙමටගගොඩ 

ශාඛාගේ 
ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන
ගේ ගිණුම් 

අංක: 
071-1001-
2-3320- 

705 
බැරවන ගසේ 
ගගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. 

රු: 40,000.00 

වත්කම් කළමණාකරන 
ජලවිදුලි කාර්යාලය,  

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

පාර, මහනුවර 

වත්කම් 
කළමණාකරන 

ජලවිදුලි කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක:40/20 ඒ, 
අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර 

- 
ICB 

 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/q26yv6p85osa9jg/GEN-AMHE-ELEC-03-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q26yv6p85osa9jg/GEN-AMHE-ELEC-03-2019-02.pdf?dl=0
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ජනන 
 

වත්කම් 
කළමණාකර
න ජලවිදුලි  

අංශය 

AMHE\Elec\003\2019\06 
 

ලං.වි.ම හි වත්කම් කළමයාකරන 
ජලවිදුලි  අංශයට “Dielectric 

Frequency Response Analyzer 
(DFRA)උපකරයයක් 

සපයා,යගනැවිත් දීම 

2019 
යනොවැම්බර් 

07 දින 
10.30 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

වත්කම් කළමණාකරන 
ජලවිදුලි කාර්යාලය,  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක:40/20 

ඒ, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර 

 
Tel: 081-2234364 
Fax: 081-2246599 

රු. 1000/- 
සෑම 

ගගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
ගෙමටගගොඩ 

ශාඛාගේ 
ලං.වි.ම. 

ජනන 
මුලස්ථාන
ගේ ගිණුම් 

අංක: 
071-1001-
2-3320- 

705 
බැරවන ගසේ 
ගගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. 

රු: 50,000.00 

වත්කම් කළමණාකරන 
ජලවිදුලි කාර්යාලය,  

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

පාර, මහනුවර 

වත්කම් 
කළමණාකරන 

ජලවිදුලි කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක:40/20 ඒ, 
අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර 

රු: 100.00 
ICB 

 

 
Click 
Here 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019 /0342 
ආරුක්කු බට සඳහා ආයිතම මිලදී 

ගැනීම (Procurement of Scaffolding 
Items for Tube Replacement works 

of Boiler unit 01 at Lakvijaya 
Power Plant.) 

2019  යනොවැම්බර් 
මස  06 බදාදා 
දින 14.00 
පැයට. 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

3,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු.150,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

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

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/0t2jwocyahkj3iy/GEN-AMHE-ELEC-03-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0t2jwocyahkj3iy/GEN-AMHE-ELEC-03-2019-06.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/kgotuicr7v7so23/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0342.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kgotuicr7v7so23/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0342.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0339 
 

LVPP යබොයිලර් ගබඩාව සඳහා 
Heavy-Duty රාක්ක සැකසීම. 

 

 

2019  

ඔක්යතෝම්බර් මස  

30බදාදා දින 
14.00 
පැයට. 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

3,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු150,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

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

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0322 
 

ලක්විජය බලාගාරයේ, යසෝඩියම් 
හයියපොක්යලෝරයිඩ් ගබඩා කිරීයම් 
ටැංකි අංක 01 හි ඇතුලත ආස්තරය 

ප්රතිස්ථාපනය කිරීම 

2019 

යනොවැම්බර් මස  

06 බදාදා දින 
14.00 
පැයට. 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

1,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු70,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

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

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/nglmurq5kv0zenb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0339.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nglmurq5kv0zenb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0339.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/6l1mh3pum6qnb7w/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0322.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6l1mh3pum6qnb7w/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0322.pdf?dl=0
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සම්යප්රේෂය 
අංශය 

TR/C&RR/NCB/2019/03/D 
 

අබලි භාණ්ඩ විකිණීම සදහා මිල 
කැඳවීම - සම්යප්රේෂය අංශය 

 

 
 

06.11.2019 
පැය 10.00 

සම්යප්රේෂය 
අංශයේ 

ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 

නියයෝජය සාමානයාධි
කාරි (ආයතනික හා 
නියාමන සබඳතා) 
සම්යප්රේෂය අංශය, 6 
වන මහළ,ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, , 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 00200. 

 
දු.අ.011-2399894/5/6 

 
250/- 

 
1000/- 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ආයතනික හා නියාමන 
සබඳතා) සම්යප්රේෂය 

අංශය,  
6 වන මහළ, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,  
සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 00200. 

නියයෝජය සාමානයාධි
කාරි (ආයතනික හා 
නියාමන සබඳතා) 
සම්යප්රේෂය අංශය,  
6 වන මහළ,ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත, 
යකොළඹ 00200. 

අදාල 
යනොයේ 

NCB  
Click 
here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
10 

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

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

සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

06 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 10,000.00 

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

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

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/235 

 
ත්රීකුයාමලය නිල නිවාස සංකීර්යයේ 
යන්වාසිකාගාර තුනකට ගෘහ භාණ්ඩ 

සැපයීම හා ස්ථාපනය කිරීම 

2019.10.30 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

(Pre bid meeting will 
be held on 

23.10.2019 at 10.00 
am in DGM(East) 
office, Uppuveli, 

Trincomalee) 

2,500.00 යතොගය - I 
40,000.00 
යතොගය - II 
15,000.00 
යතොගය- III 
15,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/gvej074lkuvz0ou/Eng-TRA-C%26RR-%28TR-C%26RR-NCB-2019-03-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gvej074lkuvz0ou/Eng-TRA-C%26RR-%28TR-C%26RR-NCB-2019-03-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zgggexglswhuijd/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-310.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zgggexglswhuijd/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-310.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s1cfbxde2bsm15i/Eng-DD2-EP-235%20Supply%20%26%20Installation%20of%20Furniture%20Trinco%20Dormitory.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s1cfbxde2bsm15i/Eng-DD2-EP-235%20Supply%20%26%20Installation%20of%20Furniture%20Trinco%20Dormitory.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

 
 
 

SAB/CE(CON)/C1/Building/2019/T/01 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු තැනීම් ඒකකයට 
අයත් පැල්මඩුල්ල අංක VI වැඩ 
කණ්ඩායයම් භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම 

සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් සහිත ඉඩමක් 
වසර 02 ක කාලයකට කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 
1. ජලය, විදුලිය, ඇතුලුව 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුයි. 
2. පැල්මඩුල්ල - රත්නපුර නගරයට 

සමීපව, වර්ග අඩි 1000 ක 
යගොඩනැගිල්ල තුළ අවම වශයයන් 
කාමර 03 ක් තිබිය යුතු අතර, වාහන 
02 ක් (යලොරි රථයක්, යරේන් රථයක්) 

නවතා තැබිය හැකි විය යුතුය. 

2019-11-06 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

 

500.00 - 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 09, 
නව නගරය, 
රත්නපුර 

 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

 
 
 

SAB/CE(CON)/C1/Building/2019 
/T/01 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු තැනීම් ඒකකයට 
අයත් පැල්මඩුල්ල අංක VI වැඩ 
කණ්ඩායයම් භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම 

සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් සහිත ඉඩමක් 
වසර 02 ක කාලයකට කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 
1. ජලය, විදුලිය, ඇතුලුව 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුයි. 
2. පැල්මඩුල්ල - රත්නපුර නගරයට 

සමීපව, වර්ග අඩි 1000 ක 
යගොඩනැගිල්ල තුළ අවම වශයයන් 
කාමර 03 ක් තිබිය යුතු අතර, වාහන 
02 ක් (යලොරි රථයක්, යරේන් රථයක්) 

නවතා තැබිය හැකි විය යුතුය. 

2019-11-06 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

 

500.00 - 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 09, 
නව නගරය, 
රත්නපුර 

 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/3lcx1ow6ainlbfo/Tender%20Book%20-%20DD3-SAB-Building%20for%20Pelmadulla%20gang%20VI%20-%20CE%20%28Cons%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3lcx1ow6ainlbfo/Tender%20Book%20-%20DD3-SAB-Building%20for%20Pelmadulla%20gang%20VI%20-%20CE%20%28Cons%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3lcx1ow6ainlbfo/Tender%20Book%20-%20DD3-SAB-Building%20for%20Pelmadulla%20gang%20VI%20-%20CE%20%28Cons%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3lcx1ow6ainlbfo/Tender%20Book%20-%20DD3-SAB-Building%20for%20Pelmadulla%20gang%20VI%20-%20CE%20%28Cons%29.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/88 
කණු -  වැ.යකො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 100 

(Poles - R.C. 8.3m 100kg) සාදා, 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම. 

1,000 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2019.11.07 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 112,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/89 
කණු -  වැ.යකො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 500 

(Poles R.C. 8.3m 500kg) සාදා, 
සපයා යගනවිත් භාරදීම. 

300   එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2019.11.07 
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 78,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/90 
කණු - යකොන්ක්රීට් ප යප රැඳි මීටර් 11 
කි.ග්රෑ. 850 (Poles Concrete Pre-

Stressed 11m 850kg)  සාදා, සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම 

50 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

යපර යහෝ ලංසු විවෘත කරන 
අවස්ථාවීදී PCAIII අවශයයේ.) 

2019.11.07 
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 27,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/91 
කණු -  වැ.යකො. මීටර 6 කි.ග්රෑ. 50  ( 

Poles - R.C. 6m 50kg ) සාදා, සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම 

500 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

යපර යහෝ ලංසු විවෘත කරන 
අවස්ථාවීදී PCAIII අවශයයේ.) 

2019.11.07 
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 35,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

https://www.dropbox.com/s/jrgc40pkfzo470b/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_88.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jrgc40pkfzo470b/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_88.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nqeemb2g6mkq936/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nqeemb2g6mkq936/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zw09h7s4jhk776d/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_90.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zw09h7s4jhk776d/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_90.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t8abswops075jjq/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_91.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t8abswops075jjq/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_91.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0319   
ලක්වවිජය බලාගාරයේ යයෝිනත 

යේට් පටටු අංක හි ආරක්වෂන පාලන 
සැලැස්ම වැඩි දියුනු කිරීයම් 
යගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම 

 

2019 

යනොවැම්බර් මස  

06 බදාදා 
දින 14.00 
පැයට. 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

2,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු85,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

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

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.c
eb.lk/tenders

/ 
යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0318 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ  සීසීආර් 
සිට ජැටි පිවිසුම දක්වා මාර්ග යදපස 
සපත්තු වර්ගයේ කාණු ඉදිකිරීම 

 
යපර ලංසු රැස්වීම 30/10/2019 වන 
දින යප.ව 10.00 ට, ලක්විජය විදුලි 

බලාගාර යේ , පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්යල්දී පැවැත්යේ. 

2019 

යනොවැම්බර් මස  

06 බදාදා 
දින 14.00 
පැයට. 

 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

2,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු75,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

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

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.c
eb.lk/tenders

/ 
යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

යසේවා 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/3pbwmh7j986z1jh/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0319.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3pbwmh7j986z1jh/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0319.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/yclakdebpfwnx8l/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0318.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yclakdebpfwnx8l/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0318.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

එම්සි/යකොත්/බිඩ්ස්/ 

2019/013 

 
යකොත්මයල් වහරු අංගනයේ පාලන 

මැදිරි යගොඩනැගිල්ල අවට ප්රයද්ශ, 

වහරු අංගන, කැළඹුම් ළිඳ අවට 

ප්රයද්ශ, පිවිසුම් මාර්ග  ශුද්ධා පවිත්ර කර 
නඩත්තු කරයගන යාම සහ අයනකුත් 

යසේවාවන් 
සැපයීම 

 

2019.11.07    
දින  ප.ව. 
2.30 ට 

 

මහවැලි 
සංකිර්යය  
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

ෆැක්ස් : 081-7429330 
විදුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1000/- ක 
මුදලක් 
ඕනැම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශඛායේ 

ලංවිම ජනන 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-

1001-
23320-705 
ට බැර වන 
යසේ යගවා 
බැංකු  
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

 

රු.35,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 

 

යකොත්මයල් 

විදුලි 

බලස්ථානය , 

ලංකා 

විදුලිබල  

මණ්ඩලය, 

මාවතුර, 

කාර්යාලයේදී 

කියවීම සදහා 

යනොමියල් 

ලබා ගත 

හැක. 

NCB 

 

Click 

here 

 

ජනන 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

 

MC/DGM/PROC/2019/06 
නියයෝජය සාමානාධිකාරී මහවැලි 

සංකීර්ය කාර්යාලයේ ඉඩම, කාර්යාල 
පරිශ්රය පිරිසිදු කිරීම සහ උදයාන 

නඩත්තු කටයුතු කිරීම 2019 - 2020 

2019 /10/30  
14.00 පැයට 

 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයධිකාරී 

(මහවැලි සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, අංක 

40/20, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර 

රු.1000/= 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම . 
ජනන 

මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-
3320-705 
බැරයවන 
යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත 

රු.15,000/= 
 

නියයෝජය සාමානයධිකාරී 
(මහවැලි සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, අංක 40/20, 
අම්පිටිය පාර, මහනුවර 

නියයෝජය 
සාමානයධිකාරී 

(මහවැලි සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, අංක 

40/20, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර. 

 
2019 /10/30 
14.00 පැයට 

 

- යද්ශිය 
Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/fawuzqsa4ypvwcu/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fawuzqsa4ypvwcu/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rp8sfwcgd604mhh/SIN-GEN-MC-DGM-PROC-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rp8sfwcgd604mhh/SIN-GEN-MC-DGM-PROC-2019-06.pdf?dl=0
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ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

ජනන 
මහවැලි 
සංකීර්යය 

MC/UKPS/2019/13 
 

ඉහළ යකොත්මයල් බලාගාරය සහ ඊට 
අයත් පරිශ්ර සඳහා යප ද්ගලික 
ආරක්ෂක යසේවාව සැපයීම 

06-11-2019 
වන දින පැය 

14.00 
දක්වා. 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් 
විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 

 
දුරකථන 

0512233211 
0777253216 
0777253098 

 
ෆැක්ස් : 

0512233168 
 

රුපියල් 
1000.00 
සියලුම 
යගවීම් 
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කිරීයම් 
ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 
071-1001-
23320-705 
ගිණුමට බැර 
කර අදාල 
රිසිට් පපත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන් 
05-11-2019 
දින දක්වා  
සතියේ වැඩ 
කරන 
දිනයකදී 
9:00 පැය 
සිට 15:00 
පැය දක්වා 
ලබා ගත 
හැක. 

රුපියල් 
100,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල් 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකොත්මයල් 
විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල් 

 
06-11-2019 

දින පැය 14:00. 

අදාල නැත. යද්ශීය 
තරඟකාරි 
ලංසු. 

Click 
here 

 

 
 
 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 

 

 

 

 

LV/T/2019/0254 
 

ලක්විජය බලාගාරය සඳහා ආරක්ෂක 
යසෝදිසි පහන් සපයා භාරදීම සහ 

සවිකිරීම 

 
 
 
 
 
 

2019 

යනොවැම්බර් මස  

06 බදාදා දින 
14.00 

 
 
 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
 
 
 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

 

 

 

 

 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 

 
 
 
 
 
 

රු120,000.00 

 
 
 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

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

 
 
 
 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

 
 
 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/m4kg8izgf6xc2r6/SIN-GEN-MC-UKPS-2019-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m4kg8izgf6xc2r6/SIN-GEN-MC-UKPS-2019-13.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/0y03olqzev5nyv8/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0254.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0y03olqzev5nyv8/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0254.pdf?dl=0
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පැයට. 
 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

කරගත හැක 
 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0205 
නාරක්කල්ලිය සිට යනොයරොච්ය ෝල 
දක්වා පාර යදපස පැල සිටුවීම සහ 

නඩත්තු කිරීම. 

06/11/2019 
දින 

ප.ව. 14.00 
යපර ලංසු 
හමුව 23-10-

2019 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු31,500.00 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

 
 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2019
/56 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (කැකිරාව) යටයත් 
ඉංිනයන්රු සහකාර  යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වසර 02ක කාල 
සීමාවකට  කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019.10.31 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත, 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත යද්ශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/0ezyt8u9ev594v0/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0205.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ezyt8u9ev594v0/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0205.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2017.10.2019/click%20here
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2017.10.2019/click%20here
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අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2019
/57 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (කැකිරාව) යටයත් 

විදුලි අධිකාරී(බලශක්ති 
කළමනාකරය) යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා වසර 02 කාල සීමාවකට කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

 

2019.10.31 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යද්ශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2017.10.2019/click%20here
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2017.10.2019/click%20here
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඊ(යකොම්)සී8/2019/ 

058/ආර්බී/එන්ඕසීඑච් 
 

යනොච්චියාගම පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාරි යේ  නිල 
නිවාසය සඳහා වසරක කාලසීමාවක් 
සඳහා නිවසක් කුලියට/බද්දට ලබා 

ගැනීම. 
 

තිබිය යුතු අවශයතා : 
 

 යනොච්චියාගම නගරය  
ආසන්නයේ පිහිටීම. 

 

 වර්ග අඩි 1500 ට යනොඅඩු 
නල ජළය,විදුලිය,දුරකථන 
හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

සහිත වීම. 
 

පැහැදිළි පිවිසුම් ප්රධාාන යේට් පටුව හා 
වාහන නවතා තැබීයම් පහසුකම් සහිත 

වීම 

2019.10.31 
ප.ව. 3.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(උ.මැ.ප) 

තමා විසින් සකස් කර 
ගන්නා ලද 
අයදුම්පතක 
අයිතිකරුයේ 

නම,දුරකථන අංකය, 
යගොඩනැගිල්ල පිහිටා 
ඇති ස්ථානයයහි 
ලිපිනය, බදු කුලිය, 
යගොඩනැගිල්යල් 

අයිතිය තහවරු කරන 
ඔප්පුයේ පිටපත හා 

පිවිසුම් මාර්ගය පිළිබඳ 
විස්තර සඳහන් කර 
ලියා පදිංචි තැපෑයලන් 
යහෝ අතින් යගනවිත් 
යටන්ඩර් යපට් පටියට 
දැමිය යුතුය. මිල 

ගයන් ඉදිරිපත් කරන 
කවරයේ 

“යනොච්චියාගම 
පාරියභෝගික 

මධායස්ථානයේ විදුලි 
අධිකාරියේ නිල නිවස 

සඳහා වසරක 
කාලසීමාවකට 
යගොඩනැගිල්ලක් 
කුලියට/බද්දට ලබා 
ගැනීම යනුයවන් 
සඳහන් කල යුතුය. 

අදාළ නැත අදාළ නැත 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (උමැ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.525/26, ඩි.එස්. 
යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 
 

දු.ක. 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(උමැ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

යනො.525/26, ඩි.එස්. 
යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 
 
 

අදාළ නැත NCB  

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/2
54 

විදුලි ඉංිනයන්රු(යවන්නප්පුව) 
කාර්යාලය හා එයට අයත් 
යවන්නප්පුව, යබෝලවත්ත, 

නාත්තන්ඩිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථාන  හා ලුණුවිල ප්රාථමික 
උපයපොල සඳහා ආරක්ෂක යසේවා 

සැපයීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

06 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

5,000.00 152,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

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

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/2
99 

විදුලි ඉංිනයන්රු(නාරම්මල) 
කාර්යාලය හා එයට අයත් නාරම්මල, 
ගිරිඋල්ල, අලේව පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථාන  පිරිසිදුකිරීම හා නඩත්තු 

යසේවා පවත්වායගන යාම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

06 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1000.00 30,000.00 එම එම   
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/y52piuiqfl82afj/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-254.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y52piuiqfl82afj/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-254.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hxqo1rb4fn8j3ij/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-299.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hxqo1rb4fn8j3ij/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-299.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
02 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි ඉංිනයන්රු - II 
සඳහා කුලී පදනම මත යමෝටර් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

06 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
03 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාරී 

(පඬුවස්නුවර හා වාරියයපොල) ඡන්ද 
යකොට් පඨාස  සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

06 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
04 

විදුලි අධිකාරී (වාරියයපොල) 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

06 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3

05 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාරී 
(යවන්නප්පුව, නාත්තන්ඩිය හා 

කටුගම්යපොල) ඡන්ද යකොට් පඨාස  සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

06 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
06 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් විදුලි 
අධිකාරී (මිල්ලව නඩත්තු ) උප 

ඒකකය   සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

06 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/7727sycje79qffo/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-302.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7727sycje79qffo/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-302.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1iu4gkbxz175ue/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-303.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1iu4gkbxz175ue/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-303.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/86oiyp7g58zb8bx/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-304.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/86oiyp7g58zb8bx/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-304.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qfgncr9lvsh1ce0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-305.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qfgncr9lvsh1ce0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-305.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ca96qd39hgvexul/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-306.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ca96qd39hgvexul/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-306.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
07 

හිරිපිටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 
කෲ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

06 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
11 

ගල්ගමුව පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාරී නිල 
නිවස  සදහා ගල්ගමුව නගර සීමාව 
තුලින්  ජලය, විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග 
පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 1,200 

යනොඅඩු නිවසක් සහිත පර් ස් 15 කට 
යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

06 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
12 

අලේව පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සදහා අලේව නගර 

සීමාව තුලින්  ජලය, විදුලිය, දුරකථන, 
මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 2,500 
යනොඅඩු නිවසක් සහිත පර් ස් 80 කට 
යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

06 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
13 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් රැහැන් 
මාර්ග උපාංග ස්ථාපනය හා අලුත් 
වැඩියා කටයුතු උප ඒකකය සදහා 
කුලියාපිටිය නගර සීමාව තුලින්  

ජලය, විදුලිය, මාර්ග පහසුකම් සහිත 
වර්ග අඩි 1,500 යනොඅඩු නිවසක් 

සහිත පර් ස් 15 කට යනොඅඩු ඉඩමක් 
කුලී යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

06 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
14 

වාරියයපොල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාරී නිල 

නිවස සදහා වාරියයපොල නගර සීමාව 
තුලින්  ජලය, විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග 
පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 1,200 

යනොඅඩු නිවසක් සහිත පර් ස් 15 කට 

2019 
යනොවැම්බර් 

06 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/m4aqh0pyodilvza/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-307.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m4aqh0pyodilvza/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-307.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kghjs16cuzv4s40/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-311.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kghjs16cuzv4s40/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-311.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/77zkq6cr8p7rnwy/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-312.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/77zkq6cr8p7rnwy/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-312.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dvgnu30plm5y4vr/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-313.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dvgnu30plm5y4vr/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-313.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ogv1u7oq8vo1l6f/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-314.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ogv1u7oq8vo1l6f/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-314.pdf?dl=0
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යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු පදනම 
මත ලබා ගැනීම. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/426 
ගයකාධිකාරි (වියදම්) ම.ප.ඒකකය 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක්  ලබා 
ගැනීම. 

 

2019-11-06   
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. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/427 
ප්රායද්ශිය විදුලි ඉංිනයන්රු (ගලයගදර) 
ඒකකයට අයත්  පූජාපිටිය පා.යසේ.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-11-06   
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. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/428 
ප්රායද්ශිය විදුලි ඉංිනයන්රු 

(මාවනැල්ල) ඒකකයට අයත්  
දිප්පිටිය පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට සැහැල්ලු 

යලොරි රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-11-06   
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. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/429 
ප්රායද්ශිය විදුලි ඉංිනයන්රු 

(මාවනැල්ල) ඒකකයට අයත්  
මාවනැල්ල පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
ඩබල් කැබ් රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

2019-11-06   
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. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/430 
ප්රායද්ශිය විදුලි ඉංිනයන්රු 

(මාවනැල්ල) ඒකකයට අයත්  
යහම්මාතගම පා.යසේ.ම. බල ප්රයද්ශයේ 
බිඳවැටුම් යසේවා සැපයුම් සහ නඩත්තු 
කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට කෲ කැබ් රථයක්  

ලබා ගැනීම. 
 

2019-11-06   
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. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/431 
ප්රායද්ශිය විදුලි ඉංිනයන්රු 

(මාවනැල්ල) ඒකකයට අයත්  වාණිජ 
උප ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 
වසරක කාලයකට ත්රි යරෝද රථයක්  

2019-11-06   
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/dvy4fjr837spmnt/Sin-DD2-CP-PPC-2019-426.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dvy4fjr837spmnt/Sin-DD2-CP-PPC-2019-426.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufi7gazjnk69wln/Sin-DD2-CP-PPC-2019-427.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufi7gazjnk69wln/Sin-DD2-CP-PPC-2019-427.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yjgngm6pq8xuos3/Sin-DD2-CP-PPC-2019-428.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yjgngm6pq8xuos3/Sin-DD2-CP-PPC-2019-428.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vo9lsrq1h3sc1rd/Sin-DD2-CP-PPC-2019-429.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vo9lsrq1h3sc1rd/Sin-DD2-CP-PPC-2019-429.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9yeq34w80t3r3id/Sin-DD2-CP-PPC-2019-430.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9yeq34w80t3r3id/Sin-DD2-CP-PPC-2019-430.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9wf38h760gr5ubl/Sin-DD2-CP-PPC-2019-431.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9wf38h760gr5ubl/Sin-DD2-CP-PPC-2019-431.pdf?dl=0
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ලබා ගැනීම. 
 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/432 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (මහනුවර නගරය) 
බල ප්රයද්ශයේ යමයහයුම් ඩියපෝව 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-11-06   
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. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/433 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 

කළමනාකරය) ඒකකය-ම.ප. සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

2019-11-06   
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. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/434 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 

කළමනාකරය) ඒකකය-ම.ප. සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
යමෝටර් කාර් රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

2019-11-06   
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. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/236 

 
විදුලි අධිකාරී කින්නියා පාරියභෝගික 
මධායස්ථානය  (ත්රීකුයාමලය) යේ  
නිල නිවස සඳහා නිවසක්  වසරක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම 

2019.10.30 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්ශීය   විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(ත්රීකුයාමලය) 
026-2222301 
026-2220060 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/uqc6vst7h7r8l3c/Sin-DDP-CP-PPC-2019-432.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uqc6vst7h7r8l3c/Sin-DDP-CP-PPC-2019-432.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h5z1djzjbl8vpxj/Sin-DD2-CP-PPC-2019-433.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h5z1djzjbl8vpxj/Sin-DD2-CP-PPC-2019-433.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t1vxfkkad85eqqq/Sin-DDP-CP-PPC-2019-434.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t1vxfkkad85eqqq/Sin-DDP-CP-PPC-2019-434.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ntjljr1tfzpk412/Eng-DD2-EP-236%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28kinniya%29%20Quartrs.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ntjljr1tfzpk412/Eng-DD2-EP-236%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28kinniya%29%20Quartrs.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V30/2019/180 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - කැලණිය 

2019-10-30 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V34/2019/181 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය - මාවරමංඩිය 

2019-10-30 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 
නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V120/2019/42 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායද්ශීය 
නඩත්තු ඒකකය - ගම්පහ 

2019-10-30 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 
නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V46/2019/137 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෘකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය - කිරිදියවල 

2019-10-30 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 
නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

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

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
SAB/CON-V12/HV/2019/63 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) ඒකකයේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා  2WD වෑන් 
රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

2019-11-06 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
SAB/RUW-V39/HV/2019/64 
විදුලි ඉංිනයන්රු (රුවන්වැල්ල) 
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා  

2WD වෑන් රථ 1 ක් කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

2019-11-06 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/wcmi64myblc1mw6/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V30-2019-180%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wcmi64myblc1mw6/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V30-2019-180%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2cqzpipsfcdr6z5/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V34-2019-181%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2cqzpipsfcdr6z5/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V34-2019-181%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4wfc4g62k4rxpi8/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V120-2019-42%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4wfc4g62k4rxpi8/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V120-2019-42%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j6sj47mbzfoocrr/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V46-2019-137%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j6sj47mbzfoocrr/Eng-DD2-WPN-NCB-G-%20V46-2019-137%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f47hjb1kl1q4qtu/SAB_CON_-V12_HV_2019_63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f47hjb1kl1q4qtu/SAB_CON_-V12_HV_2019_63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/epicjwvz1vfmmw2/SAB_RUW_-V39_HV_2019_64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/epicjwvz1vfmmw2/SAB_RUW_-V39_HV_2019_64.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/P&D-V17/HV/2019/65 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (සැළමුම් 
සංවර්ධාන) ඒකකයේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා  2WD වෑන් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019-11-06 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/P&D-V53/HV/2019/67 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (සැළමුම් 
සංවර්ධාන) ඒකකයේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා  2WD වෑන් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2019-11-06 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 5,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

 

 
SAB/EE(EH)/2019-2020/ 
CLEANING SERVICE/ 

EHELIYAGODA AREA UNIT 
 
 

ඇහැලියයගොඩ විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකය සදහා එක් වසරක (01) 
කාලයකට පවිත්රතා යසේවාවක් ලබා 

ගැනීම. 

2019.11.06 
ප.ව. 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 
තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

500.00 10,000.00 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.03, තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 

 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 
තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

- යද්ශීය 

 
 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/සි4/2යක්19/1

7 

 
මහියංගනය නගරය අවටින් 

විදුලි ඉංිනයන්රු(මහියංගනය) නිල 
නිවස සඳහා 

නිවසක් බදු පදනම මත ලබා ගැනීම 

 
 
 
 

2019 
යනොවැම්බර් 

06 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
500.00 

 
6,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/iy28ti5p4yll490/SAB_P%26D-V17_HV_2019_65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iy28ti5p4yll490/SAB_P%26D-V17_HV_2019_65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/trqx22v1z2cayr7/SAB_P%26D-V53_HV_2019_67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/trqx22v1z2cayr7/SAB_P%26D-V53_HV_2019_67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f9k7frs45p4g94u/SABEE_EH_CLEANING%20SE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f9k7frs45p4g94u/SABEE_EH_CLEANING%20SE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ptoc3poyjmll75w/2K19-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ptoc3poyjmll75w/2K19-17.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

WPSII/T/2019/086 

Supply and Installation of L.T. 

Electrical System at 

MahamewnaAsapuwa/ Shradda TV 

-Kaduwela 

 

06.11.2019

යප.ව. 

10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට් පයට් ප. 

 

 

රු. 

3,500.00 

 

රු. 

13,000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට් පයට් ප. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට් පයට් ප. 

 

 

- 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/T/CSHC/ POLE 
YARD/2019/12 

තංගල්ල-පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සදහා විදුලි කණු රැස් 
කර තැබීම පිණිස ඉඩමක් බද්දට 

ගැනීම 
තංගල්ල සිට කි.මී. 4 කට නුදුරින් 

පර් ස් 60 කට වැඩි තැනිතලා සහ තද 
යපොළවකින් යුතු ආරක්ෂිත වැටකින් 
සමන්විත,යරේන් රථයක් ගමන් කළ 
හැකි අඩි 12 ට වැඩි පළලින් යුතු 
ප්රයේශ මාර්ගයක් සහිත ඉඩමක් විය 
යුතුය.එම ඉඩයමහි ඔප්පුවට අදාළ 

පත්තිරු සමග පිඹුරුපතද ඉදිරිපත් කළ 
යුතු අතර ලිපි කවරයේ යයොමු අංකය 

සදහන් කරන්න. 

2019.11.07 
ප.ව.02.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 

0472241772 

- - 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල 

 
 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/T/CSHC/ POLE 
YARD/2019/13 

වලස්මුල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සදහා විදුලි කණු රැස් 
කර තැබීම පිණිස ඉඩමක් බද්දට 

ගැනීම 
වලස්මුල්ල සිට කි.මී. 4 කට නුදුරින් 
පර් ස් 60 කට වැඩි තැනිතලා සහ තද 
යපොළවකින් යුතු ආරක්ෂිත වැටකින් 
සමන්විත ,යරේන් රථයක් ගමන් කළ 
හැකි අඩි 12 ට වැඩි පළලින් යුතු 
ප්රයේශ මාර්ගයක් සහිත ඉඩමක් විය 
යුතුය.එම ඉඩයමහි ඔප්පුවට අදාළ 

පත්තිරු සමග පිඹුරුපතද ඉදිරිපත් කළ 
යුතු අතර ලිපි කවරයේ යයොමු අංකය 

සදහන් කරන්න. 

2019.11.07 
ප.ව.02.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 

0472241772 

- - 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/q90rol8wixhfyix/WPSII.T.2019.086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q90rol8wixhfyix/WPSII.T.2019.086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yex5gjuv0ygapkl/Sin-DD4-SP-SP-T-CSHC-POLE%20YARD-2019-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yex5gjuv0ygapkl/Sin-DD4-SP-SP-T-CSHC-POLE%20YARD-2019-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/diageb0ticscnfe/Sin-DD4-SP-SP-T-CSHC-POLE%20YARD-2019-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/diageb0ticscnfe/Sin-DD4-SP-SP-T-CSHC-POLE%20YARD-2019-13.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/T/CSHC/ POLE 
YARD/2019/14 

මිද්යදණිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සදහා විදුලි කණු රැස් 
කර තැබීම පිණිස ඉඩමක් බද්දට 

ගැනීම 
මිද්යදණිය සිට කි.මී. 4 කට නුදුරින් 
පර් ස් 60 කට වැඩි තැනිතලා සහ තද 
යපොළවකින් යුතු ආරක්ෂිත වැටකින් 
සමන්විත ,යරේන් රථයක් ගමන් කළ 
හැකි අඩි 12 ට වැඩි පළලින් යුතු 
ප්රයේශ මාර්ගයක් සහිත ඉඩමක් විය 
යුතුය.එම ඉඩයමහි ඔප්පුවට අදාළ 

පත්තිරු සමග පිඹුරුපතද ඉදිරිපත් කළ 
යුතු අතර ලිපි කවරයේ යයොමු අංකය 

සදහන් කරන්න. 

2019.11.07 
ප.ව.02.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 

0472241772 

- - 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/T/CSHC/ POLE 
YARD/2019/15 

අගුණුයකොළපැලැස්ස පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය  සදහා විදුලි කණු 
රැස් කර තැබීම පිණිස ඉඩමක් බද්දට 

ගැනීම 
අගුණුයකොළපැලැස්ස සිට කි.මී. 4 කට 
නුදුරින් පර් ස් 60 කට වැඩි තැනිතලා 
සහ තද යපොළවකින් යුතු ආරක්ෂිත 
වැටකින් සමන්විත,යරේන් රථයක් 
ගමන් කළ හැකි අඩි 12 ට වැඩි 

පළලින් යුතු ප්රයේශ මාර්ගයක් සහිත 
ඉඩමක් විය යුතුය.එම ඉඩයමහි 
ඔප්පුවට අදාළ පත්තිරු සමග 

පිඹුරුපතද ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ලිපි 
කවරයේ යයොමු අංකය සදහන් 

කරන්න. 

2019.11.07 
ප.ව.02.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
සැමුයවල් මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 

0472241772 

- - 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

විදුලිය 
සැපයීයම් 
ගුයාත්මක
භාවය 

වැඩිදියුණු 
කිරීයම් 
උපකාරක 
වයාපෘතිය 
(SESRIP) 
වයාපෘතිය 

PD(SESRIP)DD1/T/SJA/2019/03 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
කුරුයෑගල, නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු)   යබ.අ. 1 කාර්යාලයට 

අනුබද්ධිතව පවත්වායගන යනු ලබන 
SESRIP වයාපෘති ඒකකය සහ 

යබ.අ.3 පිහිටි වයාපෘති ඒකකය පිරිසිදු 
කිරීම් හා නඩත්තු යසේවා පවත්වායගන 

යාම සඳහා යටන්ඩර් කැඳවීම 
 
 

2019 
යනොවැම්බර් 
මස 07 
වැනිදා 
ප.ව.2.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව) 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.218, 
අලුත් මල්කඩුවාව, 

බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2227595                 
ෆැක්ස් 037- 2227595 

500.00 
රු.22,500.00 

 

 
SESRIP  වයාපෘති 

කළමයාකරය ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.218, අලුත් 
මල්කඩුවාව, බමුයාවල, 

කුරුයෑගල 
දු.ක.: 037- 2227595                 
ෆැක්ස් 037- 2227595 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 

ඒකකය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.218, 
අලුත් මල්කඩුවාව, 

බමුයාවල, 
කුරුයෑගල 

දු.ක.: 037- 2227595                 
ෆැක්ස් 037- 
2227595 

අදාල නැත යද්ශීය 
Click 
Here 

 

 

https://www.dropbox.com/s/9glzvv70xcahtps/Sin-DD4-SP-SP-T-CSHC-POLE%20YARD-2019-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9glzvv70xcahtps/Sin-DD4-SP-SP-T-CSHC-POLE%20YARD-2019-14.pdf?dl=0
Click%20Herehttps:/www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-03-14/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%924-2019-%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%252
Click%20Herehttps:/www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-03-14/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%924-2019-%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%252
https://www.dropbox.com/s/v6yb19gn2ycednv/PD%28SESRIP%29DD%201-%20T-SJA-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v6yb19gn2ycednv/PD%28SESRIP%29DD%201-%20T-SJA-2019-03.pdf?dl=0
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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 ඔන්න්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය න් විටක ඔන්න් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

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

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔන්න්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප 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 රධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

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