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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 ප ොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

ප ොපතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 

පතොරතුරු 

පිට තක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

පතොරතුරු 

පිට ත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0037 

Supply & Delivery of  Water 
Treatment Chemicals 

1. Poly Electrolyte 
2. Sodium Hypo Chlorite 

3.Sodium Hydroxide Flakes 

2020, 06 මස 
03 බදාදා දින 
14.00 පැයට. 

 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය) 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. 

රු.150,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, 

පරිපාලනයගොඩනැගි
ල්ල, 

ලක්විජයවිදුලිබලාගා
රය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ
ලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනොමි
යල්බාගතකර
ගතහැක 

 

NCB Click 

Here 

 

 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
PS/2K20/014 

 
ඌව පළාත සඳහා  යපරැදි බමන ලද 
මීටර් 8.3 කි. ග්රෑ 100  යකොන්ක්රිට 
කණු 4000ක් මිලදී ගැනීම සහ 

සැපයීම 

2020 
ජූනි මස 03 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක. : 0552222474 

500.00 154,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/j0yynxf9j9z3oiv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j0yynxf9j9z3oiv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xxz3ij120zwiqkg/2k20%20014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xxz3ij120zwiqkg/2k20%20014.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
PS/2K20/016 

 
ඌව පළාත සඳහා  යපරැදි මීටර් 11 
කි. ග්රෑ 350  යකොන්ක්රිට කණු 400ක් 

මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

2020 
ජූනි මස 03 
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 400,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
PS/2K20/017 

 
ඌව පළාත සඳහා  යපරැදි මීටර් 11 
කි. ග්රෑ 500  යකොන්ක්රිට කණු 200ක් 

මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

2020 
ජූනි මස 03 
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 177,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
PS/2K20/018 

 
ඌව පළාත සඳහා  යපරැදි මීටර් 13 
කි. ග්රෑ 500  යකොන්ක්රිට කණු 100ක් 

මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

2020 
ජූනි මස 03 
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 155,000.00 එම එම - NCB Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
PS/2K20/019 

 
ඌව පළාත සඳහා  යපරැදි බමන ලද 
මීටර් 6 කි. ග්රෑ 50  යකොන්ක්රිට කණු 
1000ක් මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

2020 
ජූනි මස 03 
ප.ව 15.00 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 141,300.00 එම එම - NCB Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

ජනන අංශය 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

ලක්ෂපාන සංකීර්යයේ  නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි කාර්යාලයේරථ 

වාහාන නැවතුම් අංගනය ඉදිකිරීයම් 

යකොන්ත්රාත්තුව - අදියර 2 

 
 

DGM/LC/Civil/Ten2019 – 07 

 
පටන්ඩර් ලියා දිංචිය 

ICTAD 

M -7පහෝ C-8 පහෝ ඊට වැඩි. 
පගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම් පිළිබඳ අවම 

වසර 05 ක  ළපුරුද්ද අනිවාර්ය 

පේ. 

2020 /06/04  
වන දින 
ප.ව.2.00 

 
 
 

සුලු සපයා 
ගැනීම් 

කමිටුව, 
ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

කාර්යාලය,ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 

051 2232085 
051 3502387 

ෆැක්ස්- 0512232211 
 
 

2020/06/03 දින 
 .ව. 4.00දක්වා 

 මණක් පටන්ඩර් ත් 

නිකුත් කරණු ඇත. 
 

රු.1000 / = 
(සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනැම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවකින් 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ලංවීම ජනක 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-
3320-705 
බැරවන යසේ 

25,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය,ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය,ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

කාර්යාලය,ලක්ෂපාන

සංකීර්යය, 
ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

 

- NCB Click 

here. 

https://www.dropbox.com/s/042uzytwhk3s92r/2k20%20016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/042uzytwhk3s92r/2k20%20016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zsgnv5mke46udfk/2k20%20017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zsgnv5mke46udfk/2k20%20017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/huiiuxxc9bf6rma/2k20%20018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/huiiuxxc9bf6rma/2k20%20018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/toqzlqll136n9ll/2k20%20019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/toqzlqll136n9ll/2k20%20019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nim46193tb2jz0s/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2019-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nim46193tb2jz0s/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2019-07.pdf?dl=0
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යගවා යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 
කාර්යාල 
ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරය
කට යගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය.) 

 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0090 

ලක්විජයිදුලිබලාගාරයේයයයෝජිත 
රියදුරු  ියේකකාමරයඉදිකිරීම 

සඳහා. 
 

යපර ලංසු හමුව- 27-05-2020 – 
10.00 පැයට 

2020, 06 මස 
03 බදාදා දින 
14.00 පැයට. 

 
 

 

ලක්විජය විදු 
ලිබලාගාරය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය) 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. 

 

රු.25,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, 

පරිපාලනයගොඩනැගි
ල්ල, 

ලක්විජයවිදුලිබලාගා
රය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ
ලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනොමි
යල්බාගතකර
ගතහැක 

 

NCB Click 

Here 

 

 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0104 

ලක්විජයි දුලි බලාගාරයේ අධිකාරි 
මහතුන්යේ කාර්යාල 

යගාඩනැගිල්ලක් වලැඩින්ය යාදා 
කාමරය බදායයන් කිරීම. 

යපර ලංසු හමුව- 27-05-2020 – 
10.00 පැයට 

2020, 06 මස 
03 බදාදා දින 
14.00 පැයට. 

 
 
 

ලක්විජය විදු 
ලිබලාගාරය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

එම 1,000/-  
එම  

 

රු.30,000.00 එම එම එම NCB Click 

Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

(වයාපතති හා 
බැර නඩත්තු) 

යාපනයේ පුන්ගන්කුලම් ප්රාථමික 
උපයපොයළේ මායිම් බැම්ම ඉදිකිරීම 

 
යටන්ඩර් අංකය : 

CE(P&HM)DD1/T/SC/2019/08 

2020 ජූනි මස 
11 වැනිදා 

ප.ව.02.00 ට 

යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපතති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 1 කාර්යාලය,               

2,500.00 55,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපතති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 1 කාර්යාලය,                      

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපතති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 1 කාර්යාලය, 

අදාල නැත NCB Click 
here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/hljvos35m6jumsh/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0090.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hljvos35m6jumsh/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0090.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kiagegwpam47b3c/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kiagegwpam47b3c/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hpf2bxup7mrl5ka/Eng-DD1-PHM-T-SC-2019-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hpf2bxup7mrl5ka/Eng-DD1-PHM-T-SC-2019-08.pdf?dl=0
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(CIDA / ICTAD ලියාපදිංචි 
යරේණියේ C7 යහෝ ඊට වැඩි, 

යගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු) 
 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.288, 

නුවර පාර,         
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.:-037- 2229151,  
2230483                    

ෆැක්ස් 037-2229151 

යනො.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.:-037- 2229151,  
2230483                      

ෆැක්ස් 037-2229151 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.288, 

නුවර පාර,         
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.-037- 2229151,  
2230483                

ෆැක්ස් 037-2229151 

යසේවා 
ජනන අංශය 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

 

ලංසු අංකය - 
MC/DGM/PROC/2020/01 

 
ආසන 12 කින් සමන්විත වෑන් 

රථයක් කුලියට ගැනීම 
 

මහවැලි සංකීර්යය කාර්යාලය,  

අම්පිටිය, මහනුවර 

2020 / 06 / 03  
14.00 පැයට 

 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයධිකාරී 

(මහවැලි සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, ලං.වී.ම. 

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 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 
 

රු.10,000/= 
 

නියයෝජය සාමානයධිකාරී 
(මහවැලි සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, ලං.වී.ම. අංක 

40/20, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර 

නියයෝජය 
සාමානයධිකාරී(මහවැ

ලි සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, ලං.වී.ම.             

අංක 40/20, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 
 

2020 / 06 / 03  
14.00 පැයට 

 

- NCB Click 

here 

 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

රන්යදනිගල විදුලි බලස්ථානයේ 
ධාාවනය සඳහා ආසන 12 කින් 

සමන්විත වෑන් රථ 02ක්රියදුරු සහ 
ඉන්ධාන සමඟ කුලියට ලබා ගැනිම 

සඳහා වන ලංසුව 
 

වාහනය මුල් ලියාපදිංචියේ සිට 
වසර 10 කට වඩා පැරණි යනොවිය 

යුතුය. 
 

මිළ ගයන් ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාව වන විට ලියාපදිංචි 

2020/06/03 
14:00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 

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

 

දුරකථන : 055-

4929011 

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 

රු.10,000.00 ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 

 

- NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/uhyofzw2z9noccs/SIN-GEN-MC-DGM-PROC-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uhyofzw2z9noccs/SIN-GEN-MC-DGM-PROC-2020-01.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/buqc1rns006mnb8/SIN-GEN-MC-RND-PT-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/buqc1rns006mnb8/SIN-GEN-MC-RND-PT-2020-02.pdf?dl=0
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යනොකළ වාහන, යතෝරා ගැනීයමන් 
සති 02 ක් ඇතුලත ලියාපදිංචි 
කරඉදිරිපත් කල යුතුය. 

 
MC/RND/PT/2020/02 

 

 ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 
 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/UKPS/2020/04 
ඉහළයකොත්මයල්විදුලිබලාගාරයේ
ධාාවනයසඳහා, කුලීපදනමමත, 
රියදුරුසහඉන්ධානසහිතව, ආසන 

12කින් 
සමන්විතවෑන්රථයක්සැපයීම 

03-06-2020 
වන දින 

පැය14.00. 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු,ඉහළ 
යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ඉංජියන්රුශවින්ද්රනාත්

ප්රනාන්දුමාවත,  
නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 
දුරකථන 

0512233211 
0777253096 
0777253098 
ෆැක්ස් : 

0512233168 

1000/= 
සියලුම 
යගවීම් 
ජනක 
අංශයේ 

රැස්කිරීයම් 
ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේගිණු

ම් අංක 071-
1001-

23320-705 
ගිණුමට බැර 
කර අදාල 
රිසිටපත 
ඉදිරිපත් 

කිරීයමන්02-

06-2020 
දින දක්වා 

9:00 පැය 
සිට 15:00 
පැය දක්වා 
සතියේ වැඩ 
කරන දින 
වලදී 

ලබාගත 
හැක. 

 

5,000/= 
 
 
 
 
 

ප්රධාානඉංජියන්රු, 
ඉහළයකොත්මයල්විදුලිබ

ලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 
ඉංජියන්රුශවින්ද්රනාත්ප්ර

නාන්දුමාවත, 
නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 

ප්රධාානඉංජියන්රු, 
ඉහළයකොත්මයල්විදු

ලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ

ලය, 
ඉංජියන්රුශවින්ද්රනා

ත්ප්රනාන්දුමාවත, 
නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 

 
03-06-2020 

දින පැය 14.00. 

අදාළ නැත NCB Click 
here 

 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

නිල්ලඹ විදුලි බලස්ථානයේ 

සනීපාරක්ෂක කටයුතු, බලස්ථාන 
යගොඩනැගිල්ල පිරිසිදු කිරීයම් 
කටයුතු සහ උදයාන  නඩත්තු 
කටයුතු පවත්වා යගන යාම. 

එම්සි/නිල්/බිඩ්ස්/2019/007 
 

2020.06.04   
දින  ප.ව. 2.30 

ට 
 

මහවැලි 
සංකිර්යය  
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

රු.1000/- ක 
මුදලක් 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 

රු.11000/- ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් 

විදුලි 

බලස්ථානය, 

ලංකා 

විදුලිබල  

මණ්ඩලය, 

මාවතුර, 

NCB Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/5f2l70g5c7wglr5/SIN-GEN-MC-UKPS-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5f2l70g5c7wglr5/SIN-GEN-MC-UKPS-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9unf3wfai546cni/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2019-007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9unf3wfai546cni/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2019-007.pdf?dl=0
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ෆැක්ස් : 081-
7429330 
විදුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 

 

බැංකුයේ  
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ලංවිම ජනන 
මුලස්ථාන

යේ 
ගිණුම් අංක: 
071-1-001-
2-3320705 
ට බැර වන 
යසේ යගවා 
බැංකු  
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

 

කාර්යාලයේදී 

කියවීම සදහා 

යනොමියල් 

ලබා ගත 

හැක. 

ජනන අංශය 
(ලක්ෂපාන
සංකීර්යය) 

කැනපයොන් විදුලි බලාගාරපේ ජලය 

පගන යන නල  ද්දතිය පිරිසිදු 

පකොට අලුතින් තීන්ත ආපේ  

කිරීම(තීන්ත සැ යීමද සමග) 
LC/CAN/PROC/JPC/2020/2 

 
ලංසු රැස්වීම 2020-05-26 දින 

යප.ව. 10.30 ට කැනපයොන් විදුලි 

බලාගාර  රිශපේදී 

2020-06-

03වන දින 
14.00 hrs. 

ලක්ෂපානසං
කීර්යකණිෂ්
ඨ ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නි යයෝජය 

සාමානයධිකාරි(ලක්ෂ

පාන සංකීර්යය) 
නි යයෝජය 

සාමානයධිකාරි 
කාර්යලය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ලක්ෂපාන 

 
දුරකථන 

0512232375, 

ෆැක්ස් : 
051 2232211 

E mail : 

dgmlc@ceb.lk 

 

1000/= 

සියලුම 
යගවීම් 
ජනක 
අංශයේ 

රැස්කිරීයම් 
ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ගිණුම් අංක 
071-1001-

23320-705 

ගිණුමට බැර 
කර අදාල 
රිසිටපත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන් 
2020-06-

02දින දක්වා 

9:00 පැය 

සිට 15:00 
පැය දක්වා 
සතියේ වැඩ 
කරන දින 
වලදී ලබා 

ගත හැක. 

350,000/= 

 

නි යයෝජය 

සාමානයධිකාරි(ලක්ෂපා

න සංකීර්යය) 
නි යයෝජය සාමානයධිකාරි 

කාර්යලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ලක්ෂපාන 

 

නි යයෝජය 

සාමානයධිකාරි(ලක්ෂ

පාන සංකීර්යය) 
නි යයෝජය 

සාමානයධිකාරි 
කාර්යලය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ලක්ෂපාන 

2020-06-03දින පැය 
14.00hrs. 

අදාළ නැත. NCB Click 

here. 

mailto:cekotmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/skmhgn1c5vlb8bn/ENG-GEN-LC-CAN-PROC-JPC%20-2020-2.DOC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/skmhgn1c5vlb8bn/ENG-GEN-LC-CAN-PROC-JPC%20-2020-2.DOC.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/VIC/2020/122 
 

වික්යටෝරියා විදුලි  බලාගාරයට  
අයත්  භූමියේ  ආරක්ෂක  දැල්වැට 
සහ  ප්රධාාන කම්බි  වැට අතර ඇති 
භූමිය, වහරු අංගනය, කැළඹුම් ලිද 

භූමිය, ආරක්ෂක මුරපල භූමි, 
අතියර්ක උමං පිවිසුම් මාර්ගය, 

උමං කාර්යාල, හා උදයාන කටයුතු 
ඇතුලත් යකොටස් එළියපයහලි 

යකොට නඩත්තු කිරීම 

2020-06-04 
14.30 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

වික්යටො aරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම. 

Tel:    081-2200465 

081-2202305 
 

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 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 
 

රු.50,000/= 
 

වික්යටො aරියා විදුලි 
බලාගාරය, අධිකාරිගම. 

 

වික්යටො aරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම. 

 

(2020-06-04 
14.30 පැhට) 

 

- 
 
 
 
 

NCB Click 
here 

 

ජනක අංශය 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

TC/KPS/LOCAL/ME (GT-

07)/2020-01 

කැළණිතිස්සවිදුලි 
බලාගාරයසඳහාඉංජියන්රුනිලනිව
සක්(විවාහක) කුලී පදනම මත 

ලබාගැනීම. 

2020.05.28 
දින 

10:00පැයට 

නියයෝජයසා
මානයාධිකාරි

(තාපබලසං

කීර්යය) 

නියයෝජයසාමානයාධි
කාරි 

(තාපබලසංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, 

නවකැළණිපාලමපාර, 

10600, 

යකොයළොන්නාව. 

දු.ක.:011-2437426, 

011-2423897. 
 

රු.100.00 අදාලනැත නියයෝජයසාමානයාධිකාරි 

(තාපබලසංකීර්යය), 

ලංවිම, 
ජනක මූලස්ථානය, 

නවකැළණිපාලමපාර, 

10600, යකොයළොන්නාව. 
 

නියයෝජයසාමානයාධි
කාරි 

(තාපබලසංකිර්යය) 

අදාලනැත NCB Click Here 

ජනක අංශය 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

එස්පීඑස්/සීඊ/කිේයූඒ 
/01/2020/04/4100 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය 
සඳහා විවාහකනිලධාාරී නිල 

නිවාසයක් වසරක කාලයක් සඳහා 
බද්දට ගැනීම 

2020.05.28 
වන දින 14:00 

පැයට 

නි. සා. 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 
බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 

යහයියන්තුඩුව) 
2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

යනොමියල් අදාල නැත ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 
බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 

යහයියන්තුඩුව) 
2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 
බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 

යහයියන්තුඩුව) 
2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

අදාල නැත NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/ys97ur686skzw6j/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2020-122.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ys97ur686skzw6j/SIN-GEN-MC-MC-VIC-2020-122.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ha7v1j71zvzongr/ENG-GEN-TC-TCKPSLOCALME%20%28GT-07%292020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xxx7mvp9jskzys/SIN-GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2020-04.pdf?dl=0
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ජනන 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

එස්පීඑස්/සීඊ/කිේයූඒ /01/2020/03 
 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය 
සඳහා විවාහක නිල නිවාසයක් 
වසරක කාලයක් සඳහා බද්දට 

ගැනීම 

2020.05.21 
වන දින 14:00 

පැයට 

නි. සා. 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

එම යනොමියල් අදාල නැත එම එම අදාල නැත NCB Click Here 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0010 
ලක්විජය බලස්ථානය තුල සහ 
නිවාස සංකීර්ය වල තනිකඩ 
නිළ නිවාස වල මුළුතැන්යගයි 
කටයුතු සඳහා යසේවා සැපයීම. 

 
යපර ලංසු හමුව- 27-05-2020 – 

10.00 පැයට 

2020, 06 මස 
03 බදාදා දින 
14.00 පැයට. 

 
 

 

ලක්විජය 
විදුලිබලාගාර

ය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

 

6,500/- 
මුදල  
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

රු.395,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, 

පරිපාලනයගොඩනැගි
ල්ල, 

ලක්විජයවිදුලිබලාගා
රය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩ
ලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්යනොමි
යල්බාගතකර
ගතහැක 

 

NCB Click 

Here 

 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

යසඩාන්වර්ගයේකාර්රථයක් රියදුරු 
සහ ඉන්ධාන සමඟ කුලියට ලබා 

ගැනිම සඳහා වන ලංසුව 
 

වාහන මුල් ලියාපදිංචියේ සිට වසර 
10 කට වඩා පැරණි යනොවිය යුතය. 

 

මිළ ගයන් ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාව වන විට ලියාපදිංචි 

යනොකළ 
වාහන,යකොන්තරාත්තුවප්රදානයකර

නඅවස්තායේදීලියාපදිංචි කර 

ඉදිරිපත් කල යුතුය. 
 

ලංසුයයොමුඅංකයDGM/AMHM/PRO
C/VEH/20/01 

 

2020/06/03 
1000 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාන 
කමිටුව ) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

වත්කම් 
කළමනාකරය ජල 
විදුලි (යාන්ත්රික), 
ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
40/20 ඒ, 

අම්පිටිය පාර,මහනුවර 
081-2200242 
081-2200243 

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.5,000.00 නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී වත්කම් 

කළමනාකරය ජල විදුලි 

(යාන්ත්රික), ලංකා විදුලි 

බල මණ්ඩලය, 40/20 ඒ, 

අම්පිටිය පාර,මහනුවර 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 

වත්කම් 

කළමනාකරය ජල 

විදුලි (යාන්ත්රික), 

ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 40/20 ඒ, 

අම්පිටිය 

පාර,මහනුවර 
 

2020/06/03 
1000 පැය 

 NCB Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/kwkcvq3jvcqvuj4/SIN-GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2020-03.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/lbv9su50v6f8fxd/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lbv9su50v6f8fxd/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3v14szqrez4cgic/Eng-Gen-AMHM-DGM_AMHM_PROC_VEH_20_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3v14szqrez4cgic/Eng-Gen-AMHM-DGM_AMHM_PROC_VEH_20_01.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2020/04 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
සමනළවැව විදුලි බලාගාරය, ඒ 

අවට සහ කපුගල ගම්මානයේ නම් 
කරන ලද ස්ථාන වල සනීපාරක්ෂක 
කටයුතු සහ පිරිසිදු කිරීම සඳහා 
කම්කරුවන් යයදවීම 2020/2021 

 
 

2020-06-03 

දින 14.00 
පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ මිල 
දී ගැනීම් 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ, 
Tel: 045-2222554 
Fax:045-2222501 

 

1,000.00 
(සියලු ම 
යගවීම් 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ  
ජනන 
අංශයේ 
රැස්කිරීම්   
ගිණුම් අංක 
071-1-001-
2-3320705  
ට බැර කර 
ලබාගත් 

රිසිට පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය) 

10,200.00 ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ 

 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගොඩ 

 

අදාළ නැත ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු 

කැඳවීම 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

(වයාපතති හා 
බැර නඩත්තු) 

රැහැන් මාර්ග නඩත්තු වැඩ 
කණ්ඩායයම් වැඩබිම් කාර්යාලය 
සඳහා කුරුයෑගල, නගරය අවටින් 
යගොඩනැගිල්ලක් (වර්ග අඩි 2000) 
වසර යදකක කාලයකට බද්දට 

ගැනීම. 
යටන්ඩර් අංක- 

CE(P&HM)DD1/T/LB/2020/01 

2020 ජූනි මස 04 
වන දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපතති හා බැර 

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

කුරුයෑගල,                   
දු.ක.: 037- 2229151, 
2223190, 2230483                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

500.00 11,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වයාපතති 

හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 01,       

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල,                   
දු.ක.: 037- 2229151, 
2223190, 2230483                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපතති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනො.288, 

නුවර පාර,         
කුරුයෑගල,                   

දු.ක.: 037- 2229151, 
2223190, 2230483                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

අදාල නැත NCB Click 
here 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

(වයාපතති හා 
බැර නඩත්තු) 

විදුලි අධිකාරි (රැහැන් මාර්ග 

ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු)යබ.අ.1 යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසරක 
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය                                        

යටන්ඩර් අංකය :  
CE(P&HM)DD1/T/SV/2019/03 

 

2019 ජූනි මස 
04 වන දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

එම 500.00 20,000.00 එම එම අදාල නැත NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/o0xmnybfy9gwjkv/Sin-GEN-SC-SWPS-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o0xmnybfy9gwjkv/Sin-GEN-SC-SWPS-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yhqesmjutrl750r/DD1-PHM-T-SV-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yhqesmjutrl750r/DD1-PHM-T-SV-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z091jnmhl23xv58/DD1-PHM-T-SV-2019-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z091jnmhl23xv58/DD1-PHM-T-SV-2019-03.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

(වයාපතති හා 
බැර නඩත්තු) 

විදුලි අධිකාරි (රැහැන් මාර්ග 

ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු)යබ.අ.1 යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 

යදකක කාලයකට වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය                                        

යටන්ඩර් අංකය :  
CE(P&HM)DD1/T/SV/2019/06 

 

2020 ජූනි මස 
04 වන දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

එම 500.00 40,000.00 එම එම අදාල නැත NCB Click 
here 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

(වයාපතති හා 
බැර නඩත්තු) 

විදුලි අධිකාරි (රැහැන් මාර්ග 

ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු)යබ.අ.1 යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 

යදකක කාලයකට වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය                                        

යටන්ඩර් අංකය :  
CE(P&HM)DD1/T/SV/2019/07 

 

2020 ජූනි මස 
04 වන දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

එම රු.500.00 රු.40,000.00 එම එම අදාල නැත NCB Click 
here 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V119/2020/29 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 

සහිතව). ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු - 
යේයන්යගොඩ 

2020-05-27 
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. 

- NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/2020/31 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(බස්නාහිර පළාත - උතුර) ගම්පහ 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ 

යක්කල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා පර්ඩස් 40-80 

ඉඩමක් මිලදී 
ගැනීම(යක්කල/කිරිදිවැල යහෝ 
ගම්පහ ප්රධාාන මාර්ග වලට 

මුහුනලා) 
 

2020-05-27 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 75,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/CE(CON)/TC1/CLEANIN
G/2020/1 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) බපඋ 
කාර්යාල යේ දදනික පිරිසිදු කිරීම 
හා නඩත්තු කිරීම සඳහා වසරක 
යකොන්ත්රාත් පදනම මත පිරිසිදු 
කිරීයම් යසේවාව ලබා ගැනීම. 

2020-05-27 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
තැනීම්     (බපඋ) 

කාර්යාල, අංක 280, 
නව ජීවන යපයදස 
කිරිබත්යගොඩ 

+94-11-2910183            
+94-11-2908250 

 

500.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/ot0699eoplmw0v4/DD1-PHM-SV-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ot0699eoplmw0v4/DD1-PHM-SV-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r99hx674ztlj6ek/DD1-PHM-SV-2019-07%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r99hx674ztlj6ek/DD1-PHM-SV-2019-07%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0sswd5m89iv2mw/Eng-DD2-WPN-NCB-V-%20V119-2020-29%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0sswd5m89iv2mw/Eng-DD2-WPN-NCB-V-%20V119-2020-29%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w36n4lvrr5do51f/Sin-DD2-WPN-NCB-2020-31%20-Yakkala%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w36n4lvrr5do51f/Sin-DD2-WPN-NCB-2020-31%20-Yakkala%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36avc0nnkgldsw6/CLEANNING%20TENDER%20BOOK.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36avc0nnkgldsw6/CLEANNING%20TENDER%20BOOK.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

PHM DD2/DGM/DPC/2020/02 

මහනුවර ළමාගාර  ාපර් තැ.ප . 

18 හි පිහිටා ඇති  ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලපේ 

නිපයෝජයසාමානයාධිකාකාරි ( 

වයා ෘති හා අධිකාසැර නඩත්තු ) 

පබ.අ. 02 හා ප්රධාාන ඉංිනපන්රු 

(රැ.මා.තැ. හා න.) වයා. හා 

අ.සැ.න. -පබ.අ.02  කාර්යාලයට 

සනී ාරක්ෂක පස වය ලබාගැනීම. 

03/06/2020 
 

ප.ව. 2.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධි
කාරි(වයා.හා 
අ.සැ.න.)යබ
දාහැරීම් 
අංශය 2 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.

හා 
අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 

අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 

081-2222286 

081-2204298 

 

500.00 15,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

- NCB Click 

Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H

V-77/DM-08/2K20/22 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු - ඌව) ඒකකයේ විදුලි 
අධිකාරි (බදුල්ල)   සඳහා කුලි 
පදනම මත වසර යදකක  

කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

2020 
ජූනි මස 03 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 

500.00 49,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H

V-38/MON-02/2K20/23 
විදුලි ඉංජියන්රු (යමොයරාගල) 
ඒකකයේ වැල්ලවාය පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය සඳහා කුලි 

පදනම මත වසර යදකක  
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

 

2020 
ජූනි මස 03 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 49,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H

V-104/BD-17/2K20/24 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
රිදිමාලියද්ද පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 

මත වසර යදකක  කාලයකට යලොරි 
රථයක් ලබාගැනීම 

2020 
ජූනි මස 03 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 51,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/pqx2qco4kxeptle/Bid%20No%20PHM%20DD2_DGM_DPC_2020_02.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pqx2qco4kxeptle/Bid%20No%20PHM%20DD2_DGM_DPC_2020_02.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rm5p9p5kxu82eym/22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rm5p9p5kxu82eym/22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tstbjg3hc31mfj5/23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tstbjg3hc31mfj5/23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3zt1lxul8bk6ggq/24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3zt1lxul8bk6ggq/24.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H

V-90/MON-09/2K20/25 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (යමොයරාගල) 
ඒකකයේ දඹගල්ල පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය සඳහා කුලි 

පදනම මත වසර යදකක  
කාලයකට යලොරි රථයක් 

ලබාගැනීම 
 

2020 
ජූනි මස 03 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 51,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/H

V-105/BD-18/2K20/26 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
රිදිමාලියද්ද පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලි පදනම 
මත වසර යදකක  කාලයකට කත 

කැේ රථයක් ලබාගැනීම 
 

2020 
ජූනි මස 03 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 51,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/RUW-V84/HV/2020/18 
කිතුල්ගල බිඳවැටුම් ඒකක යේ  
රාජකාරී කටයුතු සඳහා  සිංගල් 
කැේ රථ 1 ක් කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

2020-06-03 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර දුරකථන 

අංක  045-2225891-5 
 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/RUW-V40/HV/2020/20 
රුවන්වැල්ල විදුලි ඉංජි    යන්රු 
කාර්යාල යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා  සිංගල් කැේ රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-06-03 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/RAT-V35/HV/2020/22 
ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජි යන්රු 

(රත්නපුර) ඒකකයේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා   4WD වෑන් රථ 1 
ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-06-03 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබරගමුව) 

SAB/P&D-V01/HV/2020/23 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු - සැලසුම් 
සංවර්ධාන ඒකකයේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා  කාර් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020-06-03 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/k73ey50tkg96oyo/25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k73ey50tkg96oyo/25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/prtdkj2s3xw75pj/26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/prtdkj2s3xw75pj/26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0a62is0ji63wmqv/SAB-RUW-V84-HV-2020-18-%20Single%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0a62is0ji63wmqv/SAB-RUW-V84-HV-2020-18-%20Single%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ni4ozqco1ewum67/SAB_RUW_-V40_HV_2020_20-SINGLE%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ni4ozqco1ewum67/SAB_RUW_-V40_HV_2020_20-SINGLE%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lfuh32krajbtuga/SAB-RAT-V35-HV-2020-22%20-4WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lfuh32krajbtuga/SAB-RAT-V35-HV-2020-22%20-4WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l71yn1icdavkycs/SAB-P%26D-V01-HV-2020-23-Motor%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l71yn1icdavkycs/SAB-P%26D-V01-HV-2020-23-Motor%20Car.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/BDG/C10/T/2020 (1) 
බද්යද්ගම ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඒකකයට 
අනුයුක්තවයසේවයකරනුලබනක්යෂේ
ත්රයසේවකයින්සදහා ආර්ෂිත නිල 
ඇදුම් 225ක් සපයා ගැනීම. 

2020.06.03 
ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම. 
හාමුයගොඩ පාර, 

කුම්යම්, බද්යද්ගම. 
 

දු.අං.091-2292099 

500.00 15,000.00 ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, කුම්යම්, 
බද්යද්ගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 

හාමුයගොඩ පාර, 
කුම්යම්, බද්යද්ගම. 

 
දු.අං.091-2292099 

NCB 

 

NCB 

 

Click 
Here රි 

 

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. 

 
 

අයේ්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව 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 ඉංජියන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  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. 
 

 

වියද්ය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේ්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවතත 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප රධාාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 
 
 

        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     
 

https://www.dropbox.com/s/md5xu55alh6sk2g/Sin-DD4-Sp-SP-BDG-C10-T-2020%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/md5xu55alh6sk2g/Sin-DD4-Sp-SP-BDG-C10-T-2020%281%29.pdf?dl=0

