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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 
ම.සං. 

MC/KOT/BIDS/2019/023 
RE-METTALING OF TURBINE 
GUIDE BEARING PADS FOR 
KOTMALE POWER STATION 

 

2019/11/27 
දින 14:00 
පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයා ගැනිම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයේ විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

081- 4950690/691, 
081-7429330 

සැම යගවිමක්ම ඕනැම 
මහජන බැංකු 
ශාඛාවකින් 

යදමටයගොඩ ශාඛායේ 
ලංවිම ජනන 

මූලස්ථානයේ ගිණුම් 
අංක 

071-1001-23320-705 
බැරයවන යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත ඉදිරිපත් 

කල යුතුය. 

500/- 15,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයේ විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, මාවතුර. 

 

2019/11/27 
දින 14:00 පැයට 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකොත්මයේ විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

කාර්යාලයේදි 
කියවිම සදහා 
යනොමියේ 
ලබාගත 
හැක. 

 

NCB 
 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/2hnj7hswog82o0b/ENG-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2hnj7hswog82o0b/ENG-GEN-MC-KOT-BIDS-2019-023.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

/203 
 

Supply & Delivery of 
 

Medium Voltage (11kV) Fuses for 
Delle  Alsthom Compact 

Substations – 10 Sets. 

2019 
යනොවැම්බර් 

27 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිේල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමේ මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2019- 11-26 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

2,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිේල 340, ආර් 
ඒ ද යමේ මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
40  

Cable U.G Cu. XLPE Insulated 
11kV HT 3C 95sqmm 500m ක් 

සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

27 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 
037 - 2281892 

1,000.00 30,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

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

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/97 

යටි බහන් වැසුම් උළු - වැඩි සැර ( 

Tiles Cable - HT ) සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම 

3,000 එකු 
 

2019.11.28 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 9,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(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/2019/98 

යටි බහන් වැසුම් උළු - අඩු සැර ( 

Tiles Cable - LT ) සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම 

2,000 එකු 
 

2019.11.28 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 6,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/yxcqkfqfgag0cu6/ENG-DD1-CC-2019-203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yxcqkfqfgag0cu6/ENG-DD1-CC-2019-203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j67gw7t26sdyfna/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-340.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j67gw7t26sdyfna/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-340.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o8q4rfpy5jfvdfm/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_97.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o8q4rfpy5jfvdfm/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_97.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v5tb33ko63y3wun/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_98.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v5tb33ko63y3wun/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_98.pdf?dl=0
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ඉදිකිරීම් 

ජනන අංශය ලංවිම/නි.සා/ජ.අ/2019/02 
 

ජනන අරමුණු කාර්යාලය සඳහා 
බහාලුම් කාර්යාල පහසුකම් ලබා 

ගැනීම 
 

2019.11.2
8 

ප.ව.02.00 

ජනන නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 
(ජනන අරමුණු) 
ශාඛාව, ජනන 

මුලස්ථානය, ලං.වි.ම., 
නව කැලණි පාලම 
පාර, යකොයලොන්නාව 

දු.ක.අංකය: 
011-2472820 

ෆැක්ස්: 
011-2449969 

 

රු. 1000/= රු. 
18,000/- 

නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 
(ජනන අරමුණු) 
ශාඛාව, ජනන 

මුලස්ථානය, ලං.වි.ම., 
නව කැලණි පාලම පාර, 

යකොයලොන්නාව 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 
(ජනන අරමුණු) 
ශාඛාව, ජනන 
මුලස්ථානය, 

ලං.වි.ම., නව කැලණි 
පාලම පාර, 

යකොයලොන්නාව 
 

N/A NCB 
 

Click 
Here 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T2019/0375 
 

ලක්විජය බලාගාරයේ අංක 6  
පටිවාහකය ප්රතිසංස්කරයය කිරීම 

2019 
යදසැම්බර් 
මස 04 වන  
බදාදා දින 

14.00 
පැයට. 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයේ 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

12,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

රු600,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිේල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිේල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

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

/ 
යවතින් 
යනොමියේ 

බාගත කරගත 
හැක 

 

NCB Click 
Here 

 
 
 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T2019/0376 
 

ලක්විජය බලාගාරයේ 
ගේ අඟුරු බෑයම් සහ පැටවීයම් 

යන්ත්ර අංක 01 ප්රතිසංස්කරයය 
කිරීම 

2019 

යදසැම්බර් මස  

04  බදාදා 
දින 14.00 
පැයට. 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයේ 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

12,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

රු550,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිේල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිේල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

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

/ 
යවතින් 
යනොමියේ 

බාගත කරගත 
හැක 

 

NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/home/Generation%20Division/2019-11-07?preview=ENG-GEN-GP-2019-02.pdf
https://www.dropbox.com/home/Generation%20Division/2019-11-07?preview=ENG-GEN-GP-2019-02.pdf
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/f6zm70rx91fokb0/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0375.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f6zm70rx91fokb0/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0375.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/uo5r3sfd9a0uwqi/ENG-GEN-%28PPMLVPP%29-LV-T-2019-0376.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uo5r3sfd9a0uwqi/ENG-GEN-%28PPMLVPP%29-LV-T-2019-0376.pdf?dl=0
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ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/024 

 
නාඋල පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය අලුත්වැියයාව සඳහා 
යටන්ඩර් කැඳවීම. 

 
ICTAD යරේණිය : C7 යහෝ ඉහළ 

 
Pre-bid meeting දිනය හා යේලාව : 

22/11/2019, ප.ව.2.00 

 

ස්ථානය : ලං.වි.ම., පා.යසේ.ම. නාඋල. 
 

2019-11-
27  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/= 56,000/= 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 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/411 

 
කුණ්ඩසායේ ප්රායේය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් දුම්බර 
පා.යසේ.ම.විදුලි අධිකාකාරි නිල නිවස 
අලුත්වැියයා කිරිම සඳහා යටන්ඩර් 

කැඳවීම. 
 

ICTAD යරේණිය : C7 යහෝ ඉහළ 
 

Pre-bid meeting දිනය හා යේලාව : 

22/11/2019, 

යප.ව.10.00 

 
ස්ථානය : විදුලි අධිකාකාරි නිල නිවස, 

දිගන, රජවැේල. 

2019-11-
27  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/= 40,000/= 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 

 

යසේවා 
 

https://www.dropbox.com/s/mn3hu2muc1i8gpo/CP-CE%20-COM-PPC-2019-024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mn3hu2muc1i8gpo/CP-CE%20-COM-PPC-2019-024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hylu0gdj2kwksym/CP-CE_COM_-PPC-2019-411.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hylu0gdj2kwksym/CP-CE_COM_-PPC-2019-411.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T2019/0324 
 

ලක්විජය බලාගාරය සඳහා  කුලී 
පදනම මත ගේ අඟුරු එහා යමහා 
කිරීම සඳහා යඩෝසර් සහ යලෝඩර් 

යන්ත්ර ලබා ගැනීම 

2019 

යනොවැම්බර් මස  

27 බදාදා දින 
14.00 
පැයට. 

 
 

 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයේ 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

රු.400,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිේල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිේල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියේ 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB Click 
Here 

 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2019/0354 
ලක්විජය විදුලි උපකරය ගබඩාවට 
පිරි සැකසු  රාක්ක සපයා ගැනීම 
(FABRICATION OF LIGHT 

DUTY RACKS FOR 
ELECTRICAL STORES) 

 

2019 

යනොවැම්බර් මස  

20 බදාදා දින 
14.00 
පැයට. 

 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයේ 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

රු50,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිේල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිේල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියේ 
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/8d1iqd3zepvntwd/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0324.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8d1iqd3zepvntwd/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0324.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/tbgcl2yxhesg9ua/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0354.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tbgcl2yxhesg9ua/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0354.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2019/18 රන්ටැයේ 
විදුලි බලස්ථානයේ උදයාන අලංකරය 

කටයුතු, සනීපාරක්ෂක කටයුතු, 
බලස්ථානය ඇතුලත පිරිසිදු කිරීම, 
පාලන යගොඩනැගිේල පිරිසිදු කිරීම 

යන යසේවාවන් ලබා ගැනීම.-2020 
 

2019/11/28 
 

14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 

දුරකථන : 055-

4929011/2 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ඇති ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

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

යුතුය. 
 

රු.35,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 

 

- NCB 

 

Click 

here 

 

ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/IPS/2019/02 

සනීපාරක්ෂක කටයුතු  සහ උදයාන 
නඩත්තු කිරීම ඉඟිණියාගල විදුලි 

බලාගාරය 2019 
 

 

2019-11-28 
දින 14.00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයබ්. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
ජල විදුලි බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ඉඟිණියාගල 
දු. ක.   : 063-

2242003 
ෆැක්ස් : 063-2242003 

500 
යම් සඳහා 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ  

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කිරීම් 
ගිණුම 

071-1-001-
2-3320705 

ට 
බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට් 
පතක් 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 
 

12,000.00 
(නැවත යගවන) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

ජල විදුලි බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ඉඟිණියාගල 
 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

ජල විදුලි බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ඉඟිණියාගල 

 

අදාළ නැත ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු 
කැඳවීම 

බාගැනීම
ට 

සබඳතාව 
 
 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

Registration of Chartered Electrical 
Engineers for issuance of 
completion & inspection 

Certificates for internal wiring of 
installations in the city of Colombo 

- Year 2020 

2019 
යදසැම්බර් 

18 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

500.00 
(මුදලින්) 

නැත නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිේල, 340, ආර් 
ඒ ද යමේ මාවත, යකොළඹ 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/pzfu2dpu3bgzewp/SIN-GEN-MC-RND-PT-2019-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pzfu2dpu3bgzewp/SIN-GEN-MC-RND-PT-2019-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ng26lhce6ci96qr/Sin-GEN-SC-IPS-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ng26lhce6ci96qr/Sin-GEN-SC-IPS-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ng26lhce6ci96qr/Sin-GEN-SC-IPS-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ahfuvv6pxzlr084/Registration%20for%20Chartered%20Electrical%20Engineers%20for%202020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ahfuvv6pxzlr084/Registration%20for%20Chartered%20Electrical%20Engineers%20for%202020.pdf?dl=0
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යගොඩනැලිේල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමේ 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019-12-17 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

19/204 
 

ප්රධාාන ඉංිනයනරු (නඩත්තු - යකොළඹ 

නගරය) අංශයේ පලියබෝධා පාලනය 
සදහා යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියා පදිං  

කරවා ගැනිම 
(වසරක 01 කාලයක් සදහා) 

2019 
යනොවැම්බර් 

27 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිේල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමේ 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2019-11-26 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

1,000.00 
(ආපසු 

යනොයගවන 
පදනම මත 
අයකරනා  
ලියාපදිං  
ගාස්තුවයි) 
(මුදලින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click 
Here 

නි.සා. (උ.මැ) ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2019
/59 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (කැකිරාව) යටයත් 
විදුලි අධිකාකාරී (නඩත්තු)   යේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා වසර 02ක කාල 
සීමාවකට  කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019.11.21 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

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 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

අදාළ නැත යේශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/4cuh4getk84hbna/ENG-DD1-CC-2019-204.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4cuh4getk84hbna/ENG-DD1-CC-2019-204.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2007.11.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-59.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2007.11.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-59.pdf
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
41 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාකාරී 

(ගේගමුව) ඡන්ද යකොට්ඨාසය   සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

27 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

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

 NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
42 

නිකවැරටිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 

ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

27 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1000.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
43 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකයේ ඇති අබලි භාණ්ඩ විකිණීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

27 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 යලොට් වල 
වටිනාකමින් 

10%ක් 

එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2019/3
44 

වාරියයපොල ගබඩායේ ඇති අබලි 
යලොරි රථ මුහුණු  02ක් විකිණීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 

27 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 යලොට් වල 
වටිනාකමින් 
10%ක් 

එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

විදුලි ඉංිනයන්රු (රැහැන් මාර්ග 
ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු II)යබ.අ.1 යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසරක 
කාලයකට යමෝටර් රථයක් ලබා 
ගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය                                        

යටන්ඩර් අංකය :  
CE(P&HM)DD1/T/SV/2019/02 

2019 
යනොවැම්බර් 
මස 28 වන 

දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

500.00 20,000.00  
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (වයාපෘති 
හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01,       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත යේශීය click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ecrj27bfof59r1e/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-341.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ecrj27bfof59r1e/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-341.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ha6v4v8fgu12o7/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-342.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ha6v4v8fgu12o7/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-342.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d73mm77j5vngb6x/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-343.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d73mm77j5vngb6x/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-343.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iv81h5ukm519jp6/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-344.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iv81h5ukm519jp6/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2019-344.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zg7naabqyea0skp/Eng-DD1-PHM-SV-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zg7naabqyea0skp/Eng-DD1-PHM-SV-2019-02.pdf?dl=0


 9 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

CE(P&HM)DD1/T/SV/2019/03 
විදුලි අධිකාකාරි (රැහැන් මාර්ග ඉදිකිරීම් 
හා නඩත්තු)යබ.අ.1 යේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා වසරක කාලයකට වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය                                         

2019 
යනොවැම්බර් 
මස 28 වන 

දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

500.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (වයාපෘති 

හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 01,       

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත යේශීය click 
here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

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

2019-11-20 
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. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V132/2019/186 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - දිවුලපිටිය. 

2019-11-20 
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. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V162/2019/187 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෘකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය - කටාන 

2019-11-20 
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. 

 
- 

 
යේශීය 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/6bafoi353pw14cq/Eng-DD1-PHM-SV-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6bafoi353pw14cq/Eng-DD1-PHM-SV-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/co0poqsywnxudkp/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V34-2019-181%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/co0poqsywnxudkp/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V34-2019-181%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/51ooy7zi011onbr/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V132-2019-186%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/51ooy7zi011onbr/Eng-DD2-WPN-NCB-D-%20V132-2019-186%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yzw3cqtk1irv30f/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V162-2019-187%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yzw3cqtk1irv30f/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V162-2019-187%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය:          
SAB/CE(COM)/Dis 
&Re/KA/2020-01 

මුදේ යනොයගවීම මත විදුලිය විසන්ධිකා 
කිරීම හා නැවත සංධිකා කිරීම 

(කහවත්ත ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය) 

 

2019-11-27 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර 

2,000.00 100,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර 

-- යේශීය Click              
Here 

 

අතියර්ක 
සාමානයාධිකා

කාරි 
(වයාපෘති) 

MHP/PD/TD/02/2019/02 

 
යමොරයගොේල ජල විදුලි වයාපෘතියේ 
වයාපෘති කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම 
මත කාර්යාලීය යගොඩනැඟිේලක් 
පෑලියයගොඩ, කැළණිය යහෝ 

කිරිබත්යගොඩ අවටින් වසර 02 ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

2019 
යනොවැම්බර් 
27 වන දින 

ප:ව 02.00 

වයාපෘති 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(යමොරයගොේ
ල ජලවිදුලි 
වයාපෘතිය) 

වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොේල ජල 
විදුලි වයාපෘතිය, 
අංක 6/1, ටී.බී. 

පානයබොක්ක මාවත, 
ගම්යපොල 

දු. ක. 081-383 2043 

යනොමියේ රු.10,000.00 වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොේල ජල විදුලි 

වයාපෘතිය, 
අංක 6/1, 

ටී.බී.පානයබොක්ක මාවත, 
ගම්යපොල 

 
වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොේල ජල 
විදුලි වයාපෘතිය, 

අංක 6/1, 
ටී.බී.පානයබොක්ක 
මාවත, ගම්යපොල 

 

2019 යනොවැම්බර් 
27වන දින 

ප:ව 02.00 

අදාල 
යනොයේ 

NCB Click 
here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ුවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං  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 සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලීමක් මගින්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදේ ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

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

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

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

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරී                      

https://www.dropbox.com/s/jg4nlq2fkc0y8gq/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-KA-2020-01%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jg4nlq2fkc0y8gq/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-KA-2020-01%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p6yra21gf1ua9pf/Eng-PRJ-MHP-PD-TD-02-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p6yra21gf1ua9pf/Eng-PRJ-MHP-PD-TD-02-2019-02.pdf?dl=0
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