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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 

යබ.අ. 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

Extension of the Bid Closing Date 
CEB/DGM(CC)/CE(M)/PPC/2021/

001 
 

Supply & Delivery of Transformer 
Oil Breakdown Voltage Test Sets 

 

23/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2021-06-22 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

80,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/kheqt6vzz9mo552/ENG-DD1-CC-2021-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kheqt6vzz9mo552/ENG-DD1-CC-2021-001.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

Extension of the Bid Closing Date 
CEB/DGM(CC)/CE(M)/PPC/2021/

002 
Supply & Delivery of Portable 
Testing Equipment for Power 

Transformers 
 

23/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2021-06-22 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

200,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

Extension of the Bid Closing Date 
CEB/DGM(CC)/CE(M)/PPC/2021/

002 
Supply & Delivery of End 

Termination Kit for GIS Panels 
(240Sqmm/3C/11kV) – (Branch 

Connectors (C2 Type connectors) 
for 3C Cu 11kV Underground 

Cables) 

23/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2021-06-22 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

49,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/xmejhkcowx2rtxu/ENG-DD1-CC-2021-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xmejhkcowx2rtxu/ENG-DD1-CC-2021-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33zpsdr8w9npdx9/ENG-DD1-CC-2021-024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33zpsdr8w9npdx9/ENG-DD1-CC-2021-024.pdf?dl=0
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යබ.අ. 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/DM/E
E/MONARAGALA 

යමොයරාගල ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අයත් 

පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථානයන්හි 
හා වාණිජ් අංශයට අයත් භාවිතයයන් 
ඉවත් කරන ලද අබලි මනු සඳහා මිල 

ගයන් කැඳවීම 
(02/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 

තිබු ලංසු කැඳවීමකි) 

 
 

16/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, වැල්ලවාය 

පාර, 
යමොයරාගල 

දු.ක : 0552277350 
 
 

 
 

500.00 

 
 

5,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබ.අ. 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
2K21/033 

ඌව පළාත සඳහා යසේවා රැහැන් සඳහා 
ගැ.ය. පයිප්ප 1300 ප්රමායයක් මිලදී 
ගැනීම සහ සැපයීම 5.8M / 76.1MM 
(02/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 

තිබු ලංසු කැඳවීමකි) 

 
 

09/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 

 
 

500.00 

 
 

200,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබ.අ. 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
2K21/038 

ඌව පළාත සඳහා Industrial routers 
අයිතමයයන් 21 ප්රමායයක් මිලදී 
ගැනීම සහ සැපයීම. (02/06/2021 
විවෘත කිරීමට නියමිතව තිබු ලංසු 

කැඳවීමකි) 

 
09/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 

 
 

500.00 

 
 

19,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/xjqw3u4k4pf87mk/M.Dis.Tender%20Book%2004.03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xjqw3u4k4pf87mk/M.Dis.Tender%20Book%2004.03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xjqw3u4k4pf87mk/M.Dis.Tender%20Book%2004.03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/di4mh5b50zkz94r/2021%2033.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/di4mh5b50zkz94r/2021%2033.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/di4mh5b50zkz94r/2021%2033.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8omy4t3ts75hsl2/2k21%2038.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8omy4t3ts75hsl2/2k21%2038.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8omy4t3ts75hsl2/2k21%2038.pdf?dl=0


 4 

යබ.අ. 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)CE(COM)/C1/2K21/ 
042 

ඌව පළාත සඳහා තිම්බල්ස් - 
ගැල්වනයිස් මි.මි. 7/3.18 12000ක් 
සහ තිම්බල්ස් ගැල්වනයිස් මි.මි. 
7/4.06 2000ක් මිලට ගැනීම සහ 

සැපයීම 

 
23/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 

 
500.00 

 
5,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

 

ඉදිකිරීම් 

https://www.dropbox.com/s/vboxh26qhz2okmf/2k21%20042.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vboxh26qhz2okmf/2k21%20042.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vboxh26qhz2okmf/2k21%20042.pdf?dl=0
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ජ්නන 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

DGM/LC/Civil/Ten 2020- 06 
නව ලක්ෂපාන නළ මාර්ගය යදපස 
ගල්/යකොන්ක්රීට් ඇතිරීම, කාණු 
පේධ්තිය පිළිසකර කිරීම සහ 
යකොන්ක්රීට් පපෙයපල ඉදිකිරීයම් 

යකොන්ත්රාත්තුව 
 

යකොන්ත්රාත්කරු CIDA ලියාපදිංචි 
කිරීයම්දී C 6 කාණ්ඩයේ යහෝ ඊට 
ඉහළින් ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතුය. 

2021 ජූනි 
මස 03 දින 
විවෘත 
කිරීමට 
නියමිතව 
තිබූ යමම 
යටන්ඩරය 
2021 ජූනි 
මස 17 දින 
1400 පැය 
දක්වා දීර්ඝ 
කරන ලදි 

කනිෂ්ඨ 
 ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

දු.ක. :    051-
2232085 

051-2232084 

ෆැක්ස් : 051-2232211 
 

2021/06/16 දින ප.ව. 
0400 දක්වා යටන්ඩර් 
පත් මල දී ගත හැක 

 

2,000 ක 
මුදල 

සාමානයාධිකා
කාරි ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 

සාමානයාධිකා
කාරී නමට 
මහජ්න 
බැංකුව - 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 
204200320
085134 ට 
බැරවන යසේ 
යගවා 
(බැංකු 
ලදුපයත් 
ලංසු අංකය 
පැහැදිලිව 
සදහන් කළ 
යුතුය) යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 
කාර්යාල 
ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරය
කට යගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

250,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

ලංවිම යවබ් 
අඩවියයන් 

ලබාගත හැක. 

 
NCB 

Click 
Here 

ජ්නන 
(ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0456 
දළුව නිවාස සංකීර්යයේ ජ්ල 

පිරිපහදු ඒකකය ඉදිකිරීම. (  ලංසු 
දිගුව) 

16/06/2021 
14.00 පැය 

 
 

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 

 

12,500.00 
(නැවත 

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

600,000.00 

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.c
eb.lk/tenders

/ 
යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

NCB 

 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/r38epaodvk1qvpm/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r38epaodvk1qvpm/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2020-06.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/11tvu7rv1wniyni/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0456.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/11tvu7rv1wniyni/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0456.pdf?dl=0
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Mob 0715777171 ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
 

යබ.අ. 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/S05/ 

2K21/003 
බදුල්ල, පහළ රජ් වීදියේ ස්ථාපිතව 
ඇති ඉංජියන්රු නිල නිවාසය 

අළුත්වැපෙයා කිරීම 
(02/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 

තිබු ලංසු කැඳවීමකි) 

 
 

09/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 

1,000.00 

 
 

63,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබ.අ. 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/S05/ 

2K21/036 
දියතලාව ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය අළුත්වැපෙයා කිරීම. 

(02/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිබු ලංසු කැඳවීමකි) 

 
 

09/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 
1,000.00 

 
57,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යසේවා 

 
ජ්නන 

(ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2021/0037 
ලක්විජ්ය බලාගාරයේ වවදය 

ප්රතිකාර මධ්යස්ථානය සදහා වවදය 
සහ යහද යසේවාවක් ලබා ගැනීම 

23/06/2021 
14.00 පැය 

 
පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම 

09/06/2021 
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 

 
Mob 0715777171 

3,500.00 
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
204200140

රු 300,000.00 

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 

https://www.dropbox.com/s/7ggn7qb86a5i8dy/2K21%20003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ggn7qb86a5i8dy/2K21%20003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ggn7qb86a5i8dy/2K21%20003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y1ou186p8reop9h/2021%2036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y1ou186p8reop9h/2021%2036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y1ou186p8reop9h/2021%2036.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/6asylywbotd4j79/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6asylywbotd4j79/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0037.pdf?dl=0
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085134 
යවත බැර 
කල හැක. 

ජ්නන 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

 

MC/DGM/PROC/2021/01 
ආසන 12 කින් සමන්විත වෑන් රථයක් 

කුලියට ගැනීම 
මහවැලි සංකීර්යය කාර්යාලය,  

අම්පිටිය, මහනුවර 

16/06/2021  
14.00 පැය 

 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයධිකාකාරී 

(මහවැලි සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලං.වී.ම. 
අංක 40/20, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර 

1000.00 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජ්න 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජ්න 
බැංකුයේ 
මුලස්ථාන 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්යයේ 
ගිණුම් 

අංක.204 – 
2002 – 

30085 - 134 
ට බැර වන 
යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

10,000.00 
 

නියයෝජ්ය සාමානයධිකාකාරී 
(මහවැලි සංකීර්යය) 

කාර්යාලය, ලං.වී.ම. අංක 
40/20, අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර 

නියයෝජ්ය 
සාමානයධිකාකාරී(මහවැ

ලි සංකීර්යය) 
කාර්යාලය, ලං.වී.ම.             
අංක 40/20, අම්පිටිය 
පාර, මහනුවර. 

 
 

- යේශිය - 

ජ්නන 
(තාපබල 
සංකීර්යය)   

SPS/CE/CAN.TENDER/2021 
2021 ජූනි මස සිට වසරක කාලයක් 
සඳහා සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථාන 
ආපන ශාලාව පවත්වායගන යෑම. 

17/06/2021 
14.00 පැය 

 
අදාල නැත 

නියයෝජ්ය සාමානය 
අධිකාකාරී ( තාපබල 
සංකීර්යය)  ලංවිම 
ජ්නන මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම, 

10600 
යකොයලොන්නාව 
දුරකතන අංකය 

2437426, 2423897 
 

200.00 1,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු        
කාර් යාලය, සපුගස්කන්ද 
විදුලි බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාබිම පාර, 
11618 යහයියන්තුඩුව 
දුරකතන අංකය 

2400356, 2400422 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු        
කාර් යාලය, 

සපුගස්කන්ද විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාබිම පාර, 
11618 යහයියන්තුඩුව 
දුරකතන අංකය 

2400356, 2400422 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0044 
*ලංසු තැබීයම් කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
කුරුයෑගල නගර විදුලි පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි 
යවනුයවන් රාජ්කාරි කටයුතු සඳහා 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

17/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 

- යේශීය යම් සඳහා 
2021-05-
13 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

https://www.dropbox.com/s/czm3wfyiwaroiqp/Sin-Gen-TC-%20SPSCECAN.%20TENDER2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czm3wfyiwaroiqp/Sin-Gen-TC-%20SPSCECAN.%20TENDER2021.pdf?dl=0
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කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 

070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 

070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 
2065497 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0045 
*ලංසු තැබීයම් කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු සැලසුම් හා 

සංවර්ධ්න අංශය සඳහා වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම 

17/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 

2065497 

- යේශීය යම් සඳහා 
2021-05-
13 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0041 
*ලංසු තැබීයම් කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
යපොතුහැර විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් 
බදු කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

17/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 

2065497 

- යේශීය යම් සඳහා 
2021-05-
13 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0042 
*ලංසු තැබීයම් කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
ගල්ගමුව විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි නිල 

නිවස සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් බදු කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

17/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 10,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 

2065497 

- යේශීය යම් සඳහා 
2021-05-
13 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0043 
 

*ලංසු තැබීයම් කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

අලේව විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි නිල 

නිවස සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් බදු කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

17/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 10,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 

2065497 

- යේශීය යම් සඳහා 
2021-05-
13 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0046 
 

*ලංසු තැබීයම් කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

නාරම්මල ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් බදු 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

17/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

2,000.00 60,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 

2065497 

- යේශීය යම් සඳහා 
2021-05-
13 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/SV/21/0039 
 

*ලංසු තැබීයම් කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

මහව ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය හා එයට අයත් විදුලි 

පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථාන සඳහා 
නඩත්තු හා පවිත්රතා යසේවා පවත්වා 

යගන යාම. 

17/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 30,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 

2065497 

- යේශීය යම් සඳහා 
2021-05-
13 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0047 
*ලංසු තැබීයම් කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
ගයකාධිකාකාරි (ආදායම්) ඒකකය 
සඳහා වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

17/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

- යේශීය යම් සඳහා 
2021-05-
20 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 
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රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 

070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 
2065497 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0048 
*ලංසු තැබීයම් කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
බලශක්ති කළමනාකරය ඒකකයේ 

වැඩබිම් කාර්යාලය සඳහා 
යගොඩනැගිල්ලක් බදු කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 
 

17/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 

2065497 

- යේශීය යම් සඳහා 
2021-05-
20 දිනැති 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබ.අ. 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV
-80/DGM-10/2K21/24 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු - ඌව) ඒකකයේ තරාපැවි 
නඩත්තු (ii) සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර යදකක් සඳහා කෘ කැබ් රථයක් 

(2WD) ලබාගැනීම 
(02/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 

තිබු ලංසු කැඳවීමකි) 

 
 

09/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 

500.00 

 
 

51,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබ.අ. 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV
-127/BD-21/2K21/25 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාකාරි - හාලිඇල පා.යසේ.ම.  
සඳහා කුලී පදනම මත වසර යදකක් 
සඳහා ඩබල් කැබ් රථයක් (4WD) 

ලබාගැනීම 
(02/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 

තිබු ලංසු කැඳවීමකි) 

 
 

09/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 

 
 

500.00 

 
 

63,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබ.අ. 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV
-76/CONS-15/2K21/26 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (තැනීම් - ඌව) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි 6 සඳහා කුලී 

09/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

 
 

500.00 

 
 

46,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/nhplfxasiiw2pj8/24%20CE%20DM%20Sub%20Maintanance%20_ii_%20crew%20cab%202WD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nhplfxasiiw2pj8/24%20CE%20DM%20Sub%20Maintanance%20_ii_%20crew%20cab%202WD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nhplfxasiiw2pj8/24%20CE%20DM%20Sub%20Maintanance%20_ii_%20crew%20cab%202WD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c3eupwxki4z42zl/25%204WD%20double%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c3eupwxki4z42zl/25%204WD%20double%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c3eupwxki4z42zl/25%204WD%20double%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qd26noybeg4px6r/26%202WD%20single%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qd26noybeg4px6r/26%202WD%20single%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qd26noybeg4px6r/26%202WD%20single%20cab.pdf?dl=0
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පදනම මත වසර යදකක් සඳහා සිංගල් 
කැබ් රථයක් (2WD) ලබාගැනීම 

(02/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිබු ලංසු කැඳවීමකි) 

කමිටුව 
(ඌව) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

යබ.අ. 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV
-122/DI-08/2K21/27 

විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
ඇල්ල පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර යදකක් සඳහා කෘ කැබ් 
රථයක් (2WD) ලබාගැනීම 

(02/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිබු ලංසු කැඳවීමකි) 

 

09/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 

 
 

500.00 

 
 

51,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබ.අ. 3 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ්)/ 
නිල නිවාස/සි6/2යක්21/05 

බණ්ඩාරයවල, හපුතයල් හා දියතලාව 
යන නගර අවටින් ලං.වි.ම. සං ාරක 
නිල නිවාසය සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් 
වසර යදකක් සඳහා බදු පදනම මත 

ලබාගැනීම 
(02/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 

තිබු ලංසු කැඳවීමකි) 
 

09/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
දියතලාව 

දු.ක. 057-2229084 
 

 
 

500.00 

 
 

10,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබ.අ. 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C4/ 
Pole Yard/2K21/001 

විදුලි කණු ගබඩා කිරීම සඳහා බදුල්ල, 
හාලිඇල, යසොරයායතොට, දියතලාව, 
බණ්ඩාරයවල හා හපුතයල් ප්රායේශීය 
යල්කම් යකොට්ඨාශය අවටින් ඉඩමක් 

බදු පදනම මත ලබාගැනීම 
(02/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 

තිබු ලංසු කැඳවීමකි) 

09/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 

 
 
- 

 
 
- 
 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

 

යබ.අ. 3 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ්)/ 
නිල නිවාස/සි6/2යක්21/06 

 
 

 
 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

 
 

 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

 
- 

යේශීය 
 
 

https://www.dropbox.com/s/8c9vs1yerll14hk/27%20ella%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8c9vs1yerll14hk/27%20ella%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8c9vs1yerll14hk/27%20ella%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fax3gvjifl3mr4f/2K21-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fax3gvjifl3mr4f/2K21-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fax3gvjifl3mr4f/2K21-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jk0t8v6jjtx537s/%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%20%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%B8%2001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jk0t8v6jjtx537s/%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%20%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%B8%2001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jk0t8v6jjtx537s/%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%20%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%B8%2001.pdf?dl=0
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ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) 
ඒකකයට අයත් ඌව පරයගම විදුලි 
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථානය  
සඳහා අඹගස්යදොව යහෝ ලූණුවත්ත 

නගරය අවටින් යගොඩනැගිල්ලක් වසර 
යදකක කාලයකට බේදට ලබාගැනීම 

 

23/06/2021 
15.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
දියතලාව 

දු.ක. 057-2229084 
 

500.00 9,000.00 
 
 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

 

 

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. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව 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 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංජියන්රු 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. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ 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 ලැයබ්. 
 

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

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාකාරී                      
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