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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 යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

            

ඉදිකිරීම් 

 

  

        

 

යස්වා 
බෙදාහැරීම් 
කලාප 02 

DGM [E]/QPPC/22/077 
 

ත්රිකුණාමායල   නගර විදුලි පාරිබ ෝගික 
බේවා යධ්යේාායබ  රාජකාරී කටයුතු 

පවත්වාබෙය  ාය සඳහා 
බොඩයැගිල්ලක්  වසර 02 ක් සඳහා 

කුණාලි ට ලො ෙැනීය. 

29-06-2022 
වය දා 
පේවරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදය 

කමිටුව 
(යැබෙයහිර) 

ප්රාබීය   ප්රධ්ාය 
ඉංජිබේරු 

(ත්රීකුණාමායල   
කාර් ාල  

026-2222301/ 
026-2220060 

බහෝ 
නිබ ෝජය 

සායායයාධිකාකාරී 
(යැබෙයහිර 
කාර් ාල   

ත්රිකුණාමායල  
026-2222666 / 
026-2221030 

500.00 
 

- 

නිබ ෝජය සායායයාධිකාකාරී 
(යැබෙයහිර කාර් ාල  , 

නිලාබවලි පාර, 
ත්රිකුණාමායල  

නිබ ෝජය 
සායායයාධිකාකාරී 

(යැබෙයහිර 
කාර් ාල   

නිලාබවලි පාර 
ත්රිකුණාමායල  

- 

NCB 

Click 
Here 

බෙදාහැරීම් 
කලාප 02 

DGM [E]/QPPC/22/078 
 

විදුලි අධිකාකාරී( සැළසුම්  
නි.සා.යැබෙයහිර කාර් ාල  

ත්රීකුණාමායල   බර රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
ඩෙල් කැබ් රා ක් වසර 02 ක් සඳහා 

කුණාලි ට ලො ෙැනීය. 

29-06-2022 
වය දා 
පේවරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදය 

කමිටුව 
(යැබෙයහිර) 

නිබ ෝජය 
සායායයාධිකාකාරී 

(යැබෙයහිර 
කාර් ාල   

ත්රිකුණාමායල  
026-2222666 / 
026-2221030 

1000.00 
 

20,000.00 

නිබ ෝජය සායායයාධිකාකාරී 
(යැබෙයහිර කාර් ාල  , 

නිලාබවලි පාර, 
ත්රිකුණාමායල  

නිබ ෝජය 
සායායයාධිකාකාරී 

(යැබෙයහිර 
කාර් ාල   

නිලාබවලි පාර 
ත්රිකුණාමායල  

- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/5jkmqzc520qptrw/Eng-DD2-EP-077%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Trincomalee%20Town.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5jkmqzc520qptrw/Eng-DD2-EP-077%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Trincomalee%20Town.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wjfl3qjk6pb1gye/Eng-DD2-EP-078%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Plannn%29%20at%20DGM%28East%29%20office%20in%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wjfl3qjk6pb1gye/Eng-DD2-EP-078%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20%28Plannn%29%20at%20DGM%28East%29%20office%20in%20Trincomalee.pdf?dl=0
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DD4 
PHM 

 
ඩීඩී4/පීඑච්එම්/එේීබී/එේ/2022/  

008/ඩී 
 

පිළි ේදල, ශ්රි බීවායේද යාවබත්, නි.සා. 
(වයාපි හ හා අධිකාසැර යඩත්තු  කාර් ාල 

පරිශ්ර  සඳහා බප ීෙලික රරක්ෂකක 
බේවාවක් ලො ෙැනීය (අවි රහිත  

 
පුර්ව ලංසු රැේීය 

(දිය  - 2022-06-29  බප.ව. 10.00) 
 

 
 

2022-07-06 
බප.ව.10.00 

 
ප්රසම්පාදය 

කමිටුව - 
බෙදා හැරීම් 

අංශ 4 
 
 

 
නි.සා. (වයා.හාඅ.ය. , 

ලංකා විදුලිෙල 
යණ්ඩල , 

ශ්රි බීවායේද යාවත, 
පිළි ේදල 

011-2608024 
011-2608025 

 

 
 
 

1000.00 

 
 
 

35,000.00 

 
නිබ ෝජය සායායයාධිකාකාරී 

(සැලසුම් හා සංවර්ධ්ය  
කාර් ාල  - බෙදා හැරීම් 

අංශ 4, ලංකා විදුලිෙල 
යණ්ඩල , 4 වය යහල, 

යෙරස ා යාවත, බදහිවල 
0112-4204014/15 

 

 
නිබ ෝජය 

සායායයාධිකාකාරී 
(සැලසුම් හා 

සංවර්ධ්ය  කාර් ාල  - 
බෙදා හැරීම් අංශ 4, 

ලංකා විදුලිෙල 
යණ්ඩල , 4 වය යහල, 

යෙරස ා යාවත, 
බදහිවල 

0112-4204014/15 
 

- 

 
 
 

NCB 

 
 
 

Click 
Here 

බෙ.අ.04 
(දකුණාණු පළාත 

1  

දප-1/ප්ර.ඉ.අකුණා/ලි6/වවබරෝල්/2022/0  
අකුණාරැේස ප්රාබීය   විදුලි ඉංජිබේරු 

කාර් ාල ට අනුයුක්තව බේව  කරනු 
ලෙය බේත්ර බේවකිනේහට වවබරෝල් 

273 ක් යසා නියකර සැපයීය. 

29/06/2022 
14.00 පැ  

පළාත් සප ා 
ෙැනීම් කමිටුව 

ප්රධ්ාය ඉංජිබේරු, 
ප්රාබීය   ප්රධ්ාය විදුලි 
ඉංජිබේරු කාර් ාල , 

ලංකා 
විදුලිෙලයණ්ඩල ,අංක.

08, ාකෙැීද පාර, 
අකුණාරැේස. දු.ක.    041 – 
2250344 ෆැක්ේ 041 – 

2250285 
 

1,000.00 10,000.00 ප්රධ්ාය ඉංජිබේරු, ප්රාබීය   
ප්රධ්ාය විදුලි ඉංජිබේරු 

කාර් ාල , ලංකා විදුලිෙල 
යණ්ඩල ,අංක.08, 

 ාකෙැීද පාර, අකුණාරැේස 

 අදාලබයාබේ. 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 යපාත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුන්න්යබ බලයලත් යෝයයෝතයතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් යෝුත් කරනු ලැයේ. අවශය න් විටක ුන්න් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ව විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපාතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉ්ලීමමක් මිනන්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංු අයකරයක් ම`ිනන් යහෝ මුද් ම`ිනන් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුන්න්යබ යෝයයෝතයතයින්ට අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුන්න්යබ අනුමැතිය ලත් යෝයයෝතයතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතිය්්ප කරනු ලැයේ. 
 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් යෝක`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවතියෝ. 
 

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      

https://www.dropbox.com/s/wgy42xu5gaxnmp1/DD4-PHM-NCB-S-2022-008-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wgy42xu5gaxnmp1/DD4-PHM-NCB-S-2022-008-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s4lumighqu2ph9e/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%95%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%8A-2022-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s4lumighqu2ph9e/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%95%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%8A-2022-07.pdf?dl=0
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