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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 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/104 

ආරක්ෂිත නිළ ඇඳුම් (Safety 

Uniforms)  සාදා, සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම 

1,000 එකු 

2020.01.16 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජ්ය 
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 17,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
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/2019/105 

ආරක්ෂිත පාවහන් සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම 

500 එකු 

2020.01.16 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජ්ය 
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 18,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
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/al97goupitpv7h9/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/al97goupitpv7h9/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/phiunsx4ksbce1o/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/phiunsx4ksbce1o/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_105.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/106 

වැහි කබා (Rain Coats) සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම 

400 එකු 

2020.01.16 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජ්ය 
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 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
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/2019/107 

මනුරු වානන් නපට්ටි - නතොග සැපයුම් 

(Meter Enclosure Steel - Bulk 

Supply - Type C) සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම 
50 එකු 

2020.01.16 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජ්ය 
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 12,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
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/2019/108 

කණු -  වැ.නකො. මීටර 6 කි.ග්රෑ. 50  ( 

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

500 එකු 

2020.01.16 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජ්ය 
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 36,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

 

ජ්නන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/RND/PT/2019/19 

රන්යදණිගල විදුලි බලස්ථානයට අයත් 

CECB නිවාස යපයදයසේ D 14-01 නිල 

නිවස පුනරුත්ථාපනය කිරීම සදහා 

ලංසු කැදවිම. 

(ICTAD/CIDA –C8  සහ ඉහළ) 
 

 
2020/01/1

5 
 

දින 
 

10:00 පැය 

 
 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
 

1. ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 

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

 

 
රු.1000.00 
මහජ්න 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 
ඇති 

ලං.වි.ම. 

 

රු.28,000.00 

 

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 

 

https://www.dropbox.com/s/1r37awy4l12sf0l/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_106.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1r37awy4l12sf0l/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_106.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b9i3bfjyndgf6nv/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b9i3bfjyndgf6nv/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_107.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/igne22xd24k3icf/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_108.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/igne22xd24k3icf/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2019_108.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jsomtz7j4w6ffku/ENG-GEN-MC-RND-PT-2019-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jsomtz7j4w6ffku/ENG-GEN-MC-RND-PT-2019-19.pdf?dl=0
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දුරකථන : 055-

4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

ජ්නන 
මුලස්ථාන 

 

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

යුතුය. 
 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 1 

හබරය ගබඩා සංකීර්යයේ ඇතුලත 
මාර්ග හා අංගනය යකොන්ක්රීට 

ඉන්ටර්යලොක් ගල් ඇතිරීම (අදියර 2) 
 

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

 
(CIDA / ICTAD ලියාපදිංචි යරේණියේ 

C5 යහෝ ඊට වැඩි මාර්ග ඉදිකිරීම් 
කටයුතු) 

 

2020 
ජ්නවාරි 23 
වැනිදා 

ප.ව.02.00 
ට 

යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 1 කාර්යාලය,               
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.288, 
නුවර පාර,         
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.:-037- 2229151,  
2230483                    

ෆැක්ස් 037-2229151 

7,500.00 350,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (වයාපෘති 

හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 1 

කාර්යාලය,                      
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

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

2230483                      
ෆැක්ස් 037-2229151 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 1 කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.288, 
නුවර පාර,         
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.-037- 2229151,  
2230483 

ෆැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත NCB 
Click 
here 

 

යසේවා 
ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/Q/2019/5141 
ලක්විජ්ය විදුලි බලාගාරයේ කරඹ හා 

දළුව නිවාස සංකීරයවල සුළු 
පරිමායයේ මුලික විදුලි නඩත්තු 
කටයුතු සිදුකිරීම සදහා යටන්ඩර් 

කැදේම 
 

2020 

ජ්නවාරි මස  14 

වන අඟහරුවාදා 
දින 14.00 
පැයට. 

 
 
 

 
ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු.25,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
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, 
ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 
 
 

NCB 

 
 

Click 
Here 

 
 
 
 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/tjjhyshof3wbk4r/Eng-DD1-PHM-T-SC-2019-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tjjhyshof3wbk4r/Eng-DD1-PHM-T-SC-2019-02.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/rog2rld29rkflj9/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-Q-2019-5141.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rog2rld29rkflj9/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-Q-2019-5141.pdf?dl=0
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ජ්නන 
(තාපබල 
සංකීරයය) 

එස්පීඑස්/සීඊ/කිේයූඒ /01/2019/07 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය සඳහා 
තනිකඩ නිල නිවාස යදකක් වසරක 
කාලයක් සඳහා බද්දට ගැනීම 

2020.01.09 
වන දින 

14:00 පැයට 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව-
තාපබල 
සංකීරයය 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 
බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

යනොමියල් අදාල නැත 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 
බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 
බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

අදාල නැත යද්ශීය 
Click 
Here 

නි.ස( පා හා 
ආ) 

CEB/TD/DGM(C&P)/Admin/8/20
19 

නි.සා (පා හා ආ) සදහා මහානුවර 
නගර සීමාව තුල කාර්යාලය භූමියක් 
සපයාගැනීම. කාර්යාලය සදහා අවශය 
අවම බිම් ප්රමායය  වර්ග අඩි 2000  
(අවම) , විදුලිය , ජ්ලය, වැසිකිලි 2ක්  
සහ වාහන 4ක්  නවතා තැබිමට අවශය 
ඉඩ පහසුකම් තිබිය යුතුය අතර ප්රධාන 
බස් මාර්ගයට ආසන්නව පිහිටා තිබිය 
යුතුය.බදු කාලය වසර 02ක් වන අතර 

අවශයතාවය මත දීර්  කරනු 
ලැයේ.යගොඩනැගිල්ල පිහිටා ඇති 

ස්ථානය,මාසික කුලිය සහ හිමිකරුයේ 
ලිපිනය  මිල කැදවුමට ඇතුලත්විය 
යුතු අතර යද්පල හිමිකරු විසින් 

ඉදිරිපත් කරන මිල කැදවුම් පමයක් 
භාරගනු ලැයේ . ලිවුම් කවරයයහි වම 

පස ඉහල  “නි. සා (පාලන හා 
ආරක්ෂය) මහනුවර ශාඛා කාර්යාල 
භුමිය සදහා මිල කැදවුම” යලස 

සදහන් කලයුතුය. 
 

2020-01-09 
යප.ව. 10.00 

පැයට 

සම්. 
ප්රසම්පාදන 
යටන්ඩර් 
මණ්ඩලය 

නි. සා(පා හා ආ) 
සම්යප්රේයර්ෂය, 

ලං.වි.ම, 68/2D, ෆාම් 
හිල් පටුමග, 
අම්පිටිය පාර 
මහනුවර. 

 
 

 
දු.අ: 0812221567 

- - නි. සා(පා හා ආ) 
සම්යප්රේයර්ෂය, 

ලං.වි.ම, 68/2D, ෆාම් හිල් 
පටුමග, 

අම්පිටිය පාර 
මහනුවර. 

 
 

 
දු.අ:0812221567 

නි. සා(පා හා ආ) 
සම්යප්රේයර්ෂය, 

ලං.වි.ම, 68/2D, ෆාම් 
හිල් පටුමග, 
අම්පිටිය පාර 
මහනුවර. 

 
 

 
දු.අ:0812221567 

- NCB 
 

- 

 
 
 
 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2019
/085 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 

කළමනාකරය) යේ රාජ්කාරී කටයුතු 
සඳහා වසර 02ක කාල සීමාවකට  කුලී 
පදනම මත කාර් රථයක් ලබා ගැනීම.. 

2020.01.02 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත, 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත යද්ශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/1x8bva7orhexfoa/SIN-GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1x8bva7orhexfoa/SIN-GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2019-07.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2026.12.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-85.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2026.12.2019/Sin-DD1-NCP--HV-2019-85.pdf
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අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2019/494 
කෑගල්ල ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
බල ප්රයද්ශයට අයත් රුකක්කන 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
පවත්වායගන යාම සඳහා බදු / කුලී 
පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 
සහිත යගොඩනැගිල්ලක් වසරක 

කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 රුකක්කන නගරය යහෝ එම 
ප්රයද්ශයට ආසන්න විය යුතුය. 

 වර්ග ප්රමායය ව.අ. 2500ක් වීම. 

 ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 
සනිපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 

 ප්රධාාන මාර්ගයට ඉතා ආසන්නව 
පිහිටිය යුතුය. 

යරේන් රථයක් සහ ද්විත්ව කාර්ය 
වාහන 03ක් එකවර නවතා 

තැබීයම් හැකියාව තිබිය යුතුය. 
 

 
2020-01-15  

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 

දු.අ.035-2222466 

 
- 

 
- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
යද්ශීය 

 
- 
 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V43/2019/195 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය - කටුනායක 

2020-01-02 
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/N-V117/2019/196 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය -  කටාන 

2020-01-02 
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 

යබදාහැරීම්අං
ශ 4 

(දකුණුපළාත
) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/අබලි/2019/63 
 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලයේදකුණුපළාත්
ගබඩායේඇතිභාවිතයයන්ඉවත්කරනල

දඅබලිභාණ්ඩවිකිණීම 
 

 
2020.01.16 
ප.ව. 2.00 

 
පළාත් 
සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

1,000.00 ලංසුයවන් 10% 
කමුදල 

නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 අදාළයනොයේ
. 

NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත 

යබදාහැරීම්අං
ශ 4 

(දකුණුපළාත
) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/අබලි/2019/64 
 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලයේදකුණුපළාත්
ගබඩායේඇතිභාවිතයයන්ඉවත්කරනල

දඅබලිභාණ්ඩවිකිණීම 

 
2020.01.16 
ප.ව. 2.00 

 
පළාත් 
සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

1,000.00 ලංසුයවන් 10% 
කමුදල 

නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 අදාළයනොයේ
. 

NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත 

https://www.dropbox.com/s/kbzuxdnx1bqrn3q/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V43-2019-195%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kbzuxdnx1bqrn3q/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V43-2019-195%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/prx4ivv4h4rmb7f/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V117-2019-196%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/prx4ivv4h4rmb7f/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V117-2019-196%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/197u106zpgr9cd9/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/197u106zpgr9cd9/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l2e34bujulusvps/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l2e34bujulusvps/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-2019-64.pdf?dl=0
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වත්කම් 

කළමනාකර
ය 

(සිවිල් වැඩ 

හා 

යගොඩනැගිලි) 

 

 
DGM(CW &B) Inv.Item/2019 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අයත් 

යකොළඹ- යකොටුව, ගුයසිංහපුර 

ගබඩායේ ඇති අබලි කාර්යාලිය 

උපකරය හා භාණ්ඩ විකිණිම සඳහා 

ලංසු කැඳවිම-2019 

 

සුදුසුකම් : 

 

ලංසු යපොයතහි සදහන් යකොන්යද්සි 

පරිදි යේ. 

 

 
2020-01-16 

දින 
පැය. 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයේ. 

 
2020-01-15 
දින 12:00 
පැය දක්වා 
ප්රසම්පාදන 
පත් නිකුත් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකා

කාරි (සිවිල් 

වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) 

 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 

 
200.00 

 
10,000/- 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් චිත්තම්පලම් 

ඒ ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 

 
අදාල 
යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

Here 

 

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

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ුවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 

https://www.dropbox.com/s/ykitk21edivqu9f/Sin-AM-CWB-DGM%28CW%26B%29-Inv.Item-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ykitk21edivqu9f/Sin-AM-CWB-DGM%28CW%26B%29-Inv.Item-2019.pdf?dl=0
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ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/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 සාමානයාධිකාකාරී 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 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් 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 ලැයේ. 
 

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

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාකාරී                      
                                     


