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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 

            

ඉදිකිරීම් 

ජනන 

(යේ. ආ. පා. 
හා සි.වු.න) 

ඩීජීඑම්(ඩී.එස්.ඊ. ඇන්ඩ  
සී.එස්.එම් .)/2019/03 

 
පුත්තලම, යනොයරොච්ය ෝයේ, 

ේක්යටෝරියා වත්යත්, ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරයේ ඉංජියන්රුවරුන් සඳහා 
නිවාස 10 සහ ඒකක හතයර් සංයුක්ත 

නිවාස කාණ්ඩ 2ක්  ඉදි කිරීම. 
 

ICTAD යරේණිය ය ස සී - 2 යහෝ 
ඉහළ (යගොඩනැගිලි) 

 
 

2020.09.1
6 

අමාතයංශ 

ප රසංපාදන 
කමිටුව 

නි.සා. (යේ. ආ. පා. හා 
සි.වු.න) ශාවාව, 

ජනන  මූලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නව 

කැලණිය  පාලම පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

දු.ක. ස 
011 2440016, 
011 2392245, 

011 2147260, 61, 
67 සහ 68 
ෆැක්ස් ස 

011 2458781, 
011 2392245 

 
2020.09.14 දින 
දක්වා නිකුත් කරනු 

ලැයේ. 
 

45,000/= 3,400,000/= 

නි.සා. (ආයතනික 

කටයුතු) ශාවාව, යදවන 
මහල, ජනන  

මූලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, නව 
කැලණිය  පාලම පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 

නි.සා. (ආයතනික 

කටයුතු) ශාවාව, 
යදවන මහල, ජනන  
මූලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නව කැලණිය  පාලම 

පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 

 NCB 
Click 
Here 

 
 
 
 
 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0267 
Supply and Pouring of G20 

Concrete for Proposed 
bicycle park floor in 

Lakvijaya Power Plant 
Premises 

 

02/09/202

0 
දින 

ප.ව. 14.00 

 

 

යපර ලංසු 
හමුව 25-
08-2020 
10.00 

 
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 

1,000/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

 
 
 
 
 
 

රු.60,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිේල, ලක්විජය 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කේලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 

 
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/s/y9ule3b9fwnu8bj/Eng-Gen%20DSE%20%26%20CSM%202020-08-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y9ule3b9fwnu8bj/Eng-Gen%20DSE%20%26%20CSM%202020-08-13.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/n4rfb1196wugrrq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0267.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n4rfb1196wugrrq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0267.pdf?dl=0
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පැයට 
 

 

 

 

Fax: 032 226 8966 

 

Mob 0715777171 

නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංකස 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

 

යසේවා 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0351 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ සහ 
කරඹ,දළුව නිවාස 

සංකීර්යයන්හි ගෘහස්ථ හා 
කාර්මික අපද්රවය එකතු කිරීම, 
බලාගාරයේ කසල අංගනය 
දක්වා ප්රවාහනය කිරීම, යවන් 
කිරීම හා යකොම්යපෝසට් 
නිශ්පාදන ක්රියාවලියේ 

යදවසරක යසේවය සැපයීම සඳහා 
(2020-2022) 

 

 

 

02/09/2020 
දින 

ප.ව. 14.00 

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 

 

Mob 0715777171 

රු  4,000.00 

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

ගිණුම් අංකස 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

රු 200,000.00 

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 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 1 

CE(P&HM)DD1/T/LB/2020/02 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයාපෘති හා බැර 
නඩත්තු) යබදාහැරීම් අංශ 1 

කාර්යාලය සංකීර්යය පවත්වායගන 
යාම සඳහා කුරුයෑගල නගරය 

අවටින්, වසර යදකක කාලයක් සඳහා 
යගොඩනැගිේලක් බද්දට ලබාගැනීම 

සඳහා වූ යටන්ඩරය.                                        

2020 
සැප්තැම්බර් 
මස 03 වන 

දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 1) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 1,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
 

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

රු.2,000.00 රු.85,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති 
හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 1,       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

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

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 1,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

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

අදාල නැත යද්ශීය 
මෙතැනි

න්  
 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/298 

දඹුේල ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු බල ප්රයද්ශයට 
අයත් පේයේයපොළ විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සඳහා බදු / කුී  පදනම මත පහත 
සඳහන් පහසුකම් සහිත යගොඩනැගිේලක් වසර 

02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 ව.අ. 2000 යහෝ 2500ක සමන්ේත  
පේයේයපොළ නගර  සීමාව  තුළ පිහිටි 

යගොඩනැගිේලක් විය යුතුය. 

 
2020-09-02 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස ්කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන කුලිය 
සහ යගොඩනැගිේයේ සියලු 
විස්තර සඳහන් කර එවන්න. 

දු.අ.   0662283442 

 
- 

 
- 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිය ජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිය ජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
යද්ශීය 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/r2v4985ir6v0sla/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0351.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r2v4985ir6v0sla/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0351.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dw7a7gtip5s6m9o/Sin-DD1-PHM-T-LB-2020-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dw7a7gtip5s6m9o/Sin-DD1-PHM-T-LB-2020-20.pdf?dl=0
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 වාහන 03ක් පමය  නවතා තැබීයම් 
හැකියාව තිබිය යුතුය. 

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා මාර්ග 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය- 2/  
මධ්යම 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/300 
මහනුවර නගර කාර්යාලයේ විදුලි ඉංජියන්රු 
(නඩත්තු) සඳහා වසර 02ක කාලයකට බඳු/කුලි 

පදනම මත නිවසක් ලබා ගැනිම. 
සපුරාලිය යුතු අවශයතාස 

1.මහනුවර නගරය ආසන්නයේ පිහිටිම 
2.අවම වශයයන් නිදන කාමර 02ක් සහ 
අභයන්තර නාන කාමර සහිත වීම. 

3.යගොඩනැඟිේල අවම වශයයන් ව.අ.1200ක් 
යනොඅඩු විය යුතුය. 

4.සැහැේලු වාහනයක් නවතා තැබියම් හැකියාව 
තිබිය 
යුතුය. 

5.ඉඩම වටා ආරක්ෂිත තාප්පයක් සහ ආරක්ෂිත 
යේට්ටුවක් තිබිය යුතුය. 

6.නල ජලය, විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් තිබිය 
යුතුය. 

 

 

 
2020-09-02  

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

තමා විසින් සකස ්කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන මාසික 
කුළිය සහ ඉඩයම් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර එවන්න. 
 

දු.අ.  081-2232091 
 

 
- 

 
- 

ප්ර.ඉ. (වාණිය ජ) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

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

මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
යද්ශීය 

 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/304 

යප්රායදණිය ය ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු බල 
ප්රයද්ශයට අයත් අම්පිටිය විදුලි පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය භාර විදුලි අධිකාරි නිල 

නිවස සඳහා බදු / කුී  පදනම මත පහත සඳහන් 
පහසුකම් සහිත යගොඩනැගිේලක් වසර 02ක 

කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 ගුරුයදනිය ප්රයද්ශය ආ්රිත විය යුතුය. 
යගොඩනැඟිේයේ ප්රමායය ව.අ. 1800ක් 

පමය වීම. 

 වාහන ගමන් කල හැකි මාර්ග පහසුකම් 
හා වාහන නවතා තැබීයම් හැකියාව තිබිය 

යුතුය. 

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් තිබිය 
යුතුය. 

 ප්රධ්ාන මාර්ගයකට යාබදව තිබිය යුතුය. 
 

 
2020-09-02 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
 

පළාත් 
සපයා ගැනීයම් 

කමිටුව 

 
 

තමා විසින් සකස ්කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන කුලිය 
සහ යගොඩනැගිේයේ සියලු 
විස්තර සඳහන් කර එවන්න. 

දු.අ.   081-4949230 

 
 
- 

 
 
- 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිය ජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිය ජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යද්ශීය 

 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/305 

නුවර එළිය ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු ඒකකයට  
අයත් වලපයන්  විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 

මධ්යස්ථානයේ විදුලි කණු තැබීම සඳහා බදු / 
කුී  පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් සහිත 
ඉඩමක්  වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 වලපයන් පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානයට (හරස්බැද්ද)කියලෝීටටර් 

01 ක දුරක් ඇතුලත විය යුතුය. 
භූමි පුමායය අවම වශයයන් පර් ස් 20 ක් 

පමය වීම. 

 ප්රධ්ාන පාරට මුුනනලා ඉඩම  තිබිය යුතුය. 
යදොඹකර රථය හා අයනකුත් යලොරි රථ 

හැරවීමට පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 නායයෑම්  අවධ්ානම්වලින් යතොර 

 
2020-09-02 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
 

පළාත් 
සපයා ගැනීයම් 

කමිටුව 

 
 

තමා විසින් සකස ්කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන කුලිය 
සහ යගොඩනැගිේයේ සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න.දු.අ.   052-

2222918 

 
 
- 

 
 
- 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිය ජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිය ජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යද්ශීය 
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තැනිතලා භූමියක් විය යුතුය. 

 ආරක්ෂිත වැටක් හා පිවිසුම් යදොරටුවක් 
තිබිය යුතුය. 

යබදාහැරිම් 

අංශ 02 
(බපඋ) 

DGM/WPN/DIV/EC4/2020-01 
ීටරිගම පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථානය 

සඳහා ආරක්ෂිත බැම්මක් ඉදිකිරීම. 

 

2020-08-27 

ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

විදුලි ඉංජියන්රු, 
ප්රායද්ශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යකොළඹ 
පාර, 

දිවුලපිටිය. 
දු.ක.      031-
2243096 

ෆැක්ස්   031-2243026 

1,000.00 22,000.00 

විදුලි ඉංජියන්රු, 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යකොළඹ පාර,දිවුලපිටිය. 

 

දු.ක.      031-2243096 

ෆැක්ස්   031-2243026 

විදුලි ඉංජියන්රු, 

ප්රායද්ශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යකොළඹ 

පාර,දිවුලපිටිය. 

 

දු.ක.      031-

2243096 

ෆැක්ස්   031-

2243026 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 

Here 

 

 
යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

           

SAB/EE(EMB)/Building/2020/04 

 

 
 

 
ඇඹිලිපිටිය විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලයට 
අයත් ඇඹිලිපිටිය ප්රායද්ශීය නඩත්තු 
ඒකකය (AMU) සඳහා වසර 03 ක 

කාලයක් සඳහා කුී  පදනම මත නිවසක් 
ලබා ගැනීම. 

 

2020.08.26 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නවනගරය, 
ඇඹිලිපිටිය 

රු. 500.00 - 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඇඹිලිපිටිය කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නවනගරය, ඇඹිලිපිටිය 

ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු ඇඹිලිපිටිය 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නවනගරය, 
ඇඹිලිපිටිය 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 4 
(වාණිය ජ හා 
ආයතනික) 

DD4/C&C/NCB/2020/001 
මණු පරික්ෂයාගාරය( යබදාහැරීම් 
අංශ 4 ) කාර්යාලය සහ අවට භූමිය 
පිරිසිදු කිරීම හා නඩත්තු කිරිම 

2020/09/02 
යප.ව.10.00 

කලාපීය 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

විදුලි ඉංජියන්රු 
(මණු 

පරීක්ෂයාගාරය), 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ශ්රී යද්වානන්ද මාවත, 
පිළියන්දල. 

 
දු.ක. 011-2608640 

500.00 7,000.00 

විදුලි ඉංජියන්රු 
(මණු පරීක්ෂයාගාරය) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
ශ්රී යද්වානන්ද මාවත, 

පිළියන්දල. 
 

දු.ක. 011-2608640 
 

විදුලි ඉංජියන්රු 
(මණු 

පරීක්ෂයාගාරය) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ශ්රී යද්වානන්ද මාවත, 
පිළියන්දල. 

 
දු.ක. 011-2608640 

 

 
 
 
 
 
- 

NCB 

 
 
 
 

Click 
Here  

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

ඩීඩී4/ඩීජීඑම්(එස්.පී.)/සී04/2020/046 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (දකුණු පළාත -2) 

කාර්යාලය සඳහා, 

- බිම් ප්රමායය ආසන්න වශයයන් 
වර්ග අඩි 10,000ක් පමය 

2020-09-02 

ප.ව. 02.00 
දක්වා 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව        
(දකුණු 
පළාත) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(දකුණු පළාත) 

කාර්යාලය,  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංකස167, මාතර පාර, 

ගාේල. 

3,500.00 500,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (දකුණු 
පළාත) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංකස167, මාතර පාර, 

ගාේල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(දකුණු පළාත) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංකස167, මාතර පාර, 

ගාේල. 

 
 

අදාලයනොයේ

. 

 

 

NCB 

 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

https://www.dropbox.com/s/ux8a359ip4bv00m/Eng-DD2-WPN-DIV-EC4-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ux8a359ip4bv00m/Eng-DD2-WPN-DIV-EC4-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bafvk46q6vcjntt/Tender%20Book%20-%20AMU%20-%20%E0%B6%BA%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bafvk46q6vcjntt/Tender%20Book%20-%20AMU%20-%20%E0%B6%BA%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cef3d3pyxpqum60/Eng-DD2-WPN-NCB-20%20Land%20for%20CSC%20Mawaramandiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cef3d3pyxpqum60/Eng-DD2-WPN-NCB-20%20Land%20for%20CSC%20Mawaramandiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xjpzwiv8msmydc7/Sin-DD4-SP-SP-C4-2020-046.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xjpzwiv8msmydc7/Sin-DD4-SP-SP-C4-2020-046.pdf?dl=0
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- වාහන 20ක් පමය නවතා තැබිය 
හැකි ස්ථානයක් සහිත 

- තංගේල යහෝ යබලිඅත්ත නගර 
සීමාව තුළ 

යගොඩනැගිේලක්  අවු.05කට  කුී /බදු 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

091 2 232 189 

091 2 232 095 

091 2 323 058 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

ප්ර.ඉ.තැ.(දප)/T/BS/SS/0210/2018 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු 
පළාත් ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (තැනීම් ) 
ඒකකය මගින් ක්රියාත්මක කරනු 
ලබන සැටි සැලසුම් කාර්යයක් වන 

යබන්තර අග්රාමාතය සං ාරක නිවාසය 
සඳහා විදුලි සැපයුම ලබා දීමට අවශය 

පරියාමක කුටියක් ඉදි කිරීම. 
 

2020-09-07 

ප.ව. 02.00 
දක්වා 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව        
(දකුණු 
පළාත) 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
තැනීම් (දකුණු පළාත) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලි බල මණ්ඩලය, 
අංක 167, මාතර පාර, 

ගාේල 

දු.අ.091 2234933 

- - 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු තැනීම් 
(දකුණු පළාත) 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලි 
බල මණ්ඩලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාේල 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
තැනීම් (දකුණු පළාත) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලි බල මණ්ඩලය, 
අංක 167, මාතර පාර, 

ගාේල 

 

 
 

අදාලයනොයේ

. 

 

 

NCB 

 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/H/T/2020/07 
අම්බලන්යතොට පා.යසේ.ම සඳහා වසර 
යදකකට යගොඩනැගිේලක් කුලියට 

ගැනීම 
අම්බලන්යතොට නගර සීමායේ සිට දුර 
කි.මි. 01 කට යනොවැඩිය විය යුතු අතර 
යගොඩනැගිේල වර්ග අඩි 2000, වාහන 
නවතා තැබිය හැකි ජලය, විදුලිය, 

දුරකථන පහසුකම් හා මාර්ග පහසුකම් 

වලින් යුතු ඉඩම වටා, යේට්ටුවක් 
සහිත තාප්පයක් යහෝ වැටක් තිබිය 

යුතුය. 

2020-08-26 

ප.ව. 02.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොට. 

- - 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොට. 

ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 

සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතොට. 

 
 

අදාලයනොයේ

. 

 

 

NCB 

 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

වයාපෘති 
අංශය 

(සීතාවක ගඟ 
ජලවිදුලි 
වයාපෘතිය) 

SGHP/PM/008/2020 
සීතාවක ගඟ ජලවිදුලි වයාපෘති 
කාර්යාල පරිරය සඳහා ආරක්ෂක 

යසේවා සැපයීම 
 

සුදුසුකම් :- වත්මන් වර්ෂය සඳහා 
ආරක්ෂක අමාතයාංශයේ ලියාපදිංවී වී 

තිබීම. 

2020 
සැප්තැම්බර් 
03 වන දින 
ප.ව. 2.00 ට 

ප්රායද්ශීය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

සීතාවක ගඟ ජලවිදුලි 
වයාපෘති කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.245, 

අවිස්සායේේල පාර, 
යදහිඕවිට. 

 
දු.ක. :-   036 22 62 

333 
ෆැක්ස් :-036 22 62 

332 

1,000.00 10,000.00 

සීතාවක ගඟ ජලවිදුලි 
වයාපෘති කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො. 245, අවිස්සායේේල 

පාර, යදහිඕවිට. 
 

දු.ක. :-     036 22 62 333 
ෆැක්ස් :-  036 22 62 332 

සීතාවක ගඟ ජලවිදුලි 
වයාපෘති කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.245, 

අවිස්සායේේල පාර, 
යදහිඕවිට. 

 
දු.ක. :-     036 22 62 

333 
ෆැක්ස් :-  036 22 62 

332 

- 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 නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ුවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංවී විය යුතුය. 

https://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/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/f5lbks2xqbvdl2c/Sin-DD4-SP-Sp-H-T-2020-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f5lbks2xqbvdl2c/Sin-DD4-SP-Sp-H-T-2020-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dgiwiwmfe08ixqg/Eng-PRJ-SGHP_PM_008_2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dgiwiwmfe08ixqg/Eng-PRJ-SGHP_PM_008_2020.pdf?dl=0


6 

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 රධ්ාන ඉංජියන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේී මක් 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 මුදේ ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 

වියද්ශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියේ ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියේ පරී්ා කල හැක. 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් 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 රතිය්ේප කරනු ලැයේ. 

ීටට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප රධ්ාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 

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

        සාමාන්යාධිකාරාරී   


