
 1 

   

             

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 
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ජනන 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/VIC/2019/12 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 

වික්යටෝරිය ජල විදුලි බලාගාරයේ 
අංක 01 සහ අංක 02 ජනක යන්ත්ර වල 
ස්ථායුක ප්රතිසස්ථාපනය කිරීම සදහා 
නව ස්ථායුක 02 ක් නිර්මායය කිරීම, 
නිෂ්පාදනය කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම, 
ස්ථාපනය කිරීම අධීක්ෂයය සහ 

Commissioning අධීක්ෂයය කිරීම.  
 

(Pre Bid Meeting – 2021 අයගෝස්තු 
04 දින යප.ව. 10.00 ට වික්යටෝරිය 

ජල විදුලි බලාගාරය,  
ශ්රී ලංකාව හිදී. ) 

01/09/2021 
10.00 පැය 

ස්:djr 
leබිනට් 

m%සම්mdok 
lමිgqj 
^විදු,sn, 

wud;HdxYh& 
 

නියයෝජය 
idudkHdêldrs                            

^wdh;ksl lghq;=& 
ld¾hd,h"  

ජනන මූලස්ථාන 
යගොඩනැඟිල්ල"  
,xld jsoq,sn, 

uKav,h"  
kj කැළණි පාලම 
පාර" යකොයලොන්නාව 

10600"  
ශ්රී ලංකාj.                  

ÿ'l(       +94-11-214 
7232,  

                   +94-11-
239 2394 

ෆැක්ස්:    +94-11-232 
7027  

ú';eme,a( 
dgmcagen@ceb.lk 

             
dgmmc@ceb.lk 

 

125,000.00            
(අමතර 
පිටපත් 
මිලදී 

ගැනීයම්දී 
පිටපත් 
යදකක 

උපරිමයකට 
යටත්ව 

පිටපතකට 
නැවත 

යනොයගවන 
රු: 

10,000.00 
බැඟින්  
යගවා 
ලබාගත 
හැක).  
මහවැලි 
සංකීර්යය 
ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 
ට බැරයවන 
යසේ යගවා 
බැංකු 
ලදුපත 
ඉදිරිපත් 
කල යුතුය. 
සතිසයේ 

කාර්යාලීය 
දිනයන්හිදී 
යප.ව. 9:00 
සිට ප.ව. 
3:00 දක්වා 
2021 

අයගෝස්තු 
27 දින 

යතක් ලංසු 
යපොත 
මිලදීගත 
හැක. 

රු. මිලියන 20  
 

නියයෝජය idudkHdêldrs                            
^wdh;ksl lghq;=& 
ld¾hd,h"  ජනන 

මූලස්ථාන 
යගොඩනැඟිල්ල"             

,xld jsoq,sn, uKav,h"     
kj කැළණි පාලම පාර"  

යකොයලොන්නාව                      
10600"   ශ්රී ලංකාj.                          

 

Y%jKd.drh" 2 jk 
uy<" ජනන 
මූලස්ථාන 

යගොඩනැඟිල්ල"             
,xld විදු,sn, 
uKav,h" kj 

කැළණි පාලම පාර"  
යකොයලොන්නාව                     

10600" ශ්රී ලංකාj.                          

- ICB 
Click 
here 

mailto:dgmcagen@ceb.lk
mailto:dgmmc@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/ksx11he9t3mnsjq/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2019-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ksx11he9t3mnsjq/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2019-12.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 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 
(09/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිසබු ලංසු කැඳවීමකි) 

 
 

16/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 
 
 

 
 

500.00 

 
 
200,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
2K21/038 
 
ඌව පළාත සඳහා Industrial routers 
අයිතමයයන් 21 ප්රමායයක් මිලදී 
ගැනීම සහ සැපයීම 
(09/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිසබු ලංසු කැඳවීමකි) 

 
16/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 
 
 

 
 

500.00 

 
 
19,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/ 
2K21/039 
 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3 / කි.ග්රෑ. 
100 යපරැදි බමන ලද යකොන්ක්රීට් කණු 
5400ක් මිලට ගැනීම හා සැපයීම 
(09/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිසබු ලංසු කැඳවීමකි) 

 
 

16/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 

500.00 

 
 
995,490.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
 
 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

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
https://www.dropbox.com/s/klipcytx1n37g1a/2021%20039.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/klipcytx1n37g1a/2021%20039.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/klipcytx1n37g1a/2021%20039.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/ 
2K21/040 
 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 6 / කි.ග්රෑ. 50 
යපරැදි බමන ලද යකොන්ක්රීට් කණු 
6000ක් මිලට ගැනීම හා සැපයීම  
(09/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිසබු ලංසු කැඳවීමකි) 
 

 
 

16/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 

500.00 

 
 
847,800.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
 
 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

ඉදිකිරීම් 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0111 

 
ඉලන්තඩිය “ආයරෝගය මාතා” ධීවර 
සමිතිස ශාලාව ප්රතිසසංස්කරයය කිරීම. 

 
(ICTAD – C8 යහෝ ඉහළ) 

 

 
 
 

30/06/2021 
14'00 hrs 

 
පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම - 

16/06/2021 
10.00පැයට 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

රු 1,000.00 
(නැවත 

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

ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
 

රු 25,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

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

61342. 
 

http://www.c
eb.lk/tenders

/ 
යවතිසන් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

NCB 

 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

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

2K21/003 
 

බදුල්ල, පහළ රජ වීදියේ ස්ථාපිතව 
ඇතිස ඉංජියන්රු නිල නිවාසය 

අළුත්වැඩියා කිරීම 
(09/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 

තිසබු ලංසු කැඳවීමකි) 

 
 

16/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 

1,000.00 

 
 

63,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/bjdves0git6cd6t/2021%20040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjdves0git6cd6t/2021%20040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjdves0git6cd6t/2021%20040.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/p63h9tbr2zw35fv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0111.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p63h9tbr2zw35fv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0111.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/7ggn7qb86a5i8dy/2K21%20003.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

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

2K21/036 
 

දියතලාව ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය අළුත්වැඩියා කිරීම 

(09/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිසබු ලංසු කැඳවීමකි) 

 
 

16/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 
1,000.00 

 
57,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යසේවා 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2021/0201 
 

ලක්විජය බලාගාරය සඳහා කුලි 
පදනම මත නිවාස ලබා ගැනිම 

30/06/2021 
14.00 පැය 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

යනොමියල් අවශ්ය යනොයේ. 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
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, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතිසන් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB 

 
 

Click 
Here 

 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0044 

 

*ලංසු තැබීමම් කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

කුරුයෑගල නගර විදුලි පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි 
යවනුයවන් රාජකාරි කටයුතු සඳහා 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

17/06/2021
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

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

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

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0045 

 

*ලංසු තැබීමම් කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු සැලසුම් හා 
සංවර්ධාන අංශය සඳහා වෑන් රථයක් 

17/06/2021
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

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/znxokg72ac2dz7q/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/znxokg72ac2dz7q/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0201.pdf?dl=0
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ලබා ගැනීම යනො.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

යනො.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

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

2065497 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0041 

 

*ලංසු තැබීමම් කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

යපොතුහැර විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් 
බදු කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

17/06/2021
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

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

2065497 

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

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0042 

 

*ලංසු තැබීමම් කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

ගල්ගමුව විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි නිල 

නිවස සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් බදු කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

17/06/2021
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

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

2065497 

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

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0043 

 

*ලංසු තැබීමම් කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

අලේව විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි නිල 

නිවස සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් බදු කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

17/06/2021
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

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

- යේශීය යම් සඳහා 
2021-05-
13 දිනැතිස 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 
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2065497 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0046 

 

*ලංසු තැබීමම් 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 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

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

2065497 

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

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/SV/21/0039 

 

*ලංසු තැබීමම් කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

මහව ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය හා එයට අයත් විදුලි 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථාන සඳහා 
නඩත්තු හා පවිත්රතා යසේවා පවත්වා 

යගන යාම. 

17/06/2021
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

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

2065497 

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

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0047 

 

*ලංසු තැබීමම් කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

ගයකාධිකාකාරි (ආදායම්) ඒකකය 
සඳහා වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

17/06/2021
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

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

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

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0048 

 

*ලංසු තැබීමම් කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

බලශක්තිස කළමනාකරය ඒකකයේ 

17/06/2021
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 

- යේශීය යම් සඳහා 
2021-05-
20 දිනැතිස 
පුවත්පත් 
දැන්වීම 
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වැඩබිම් කාර්යාලය සඳහා 
යගොඩනැගිල්ලක් බදු කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 
 

මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

යනො.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

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

2065497 

බලන්න. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV

-80/DGM-10/2K21/24 
 

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

(2WD) ලබාගැනීම 
(09/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 

තිසබු ලංසු කැඳවීමකි) 

 
 

16/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 

500.00 

 
 

51,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV

-127/BD-21/2K21/25 
 

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

ලබාගැනීම 
(09/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 

තිසබු ලංසු කැඳවීමකි) 

 
 

16/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 

 
 

500.00 

 
 

63,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV

-76/CONS-15/2K21/26 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (තැනීම් - ඌව) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි 6 සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර යදකක් සඳහා සිංගල් 
කැබ් රථයක් (2WD) ලබාගැනීම 

(09/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිසබු ලංසු කැඳවීමකි) 

 
 

16/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 

 
 

500.00 

 
 

46,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

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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යබදාහැරිම් 
අංශය 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 

(09/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිසබු ලංසු කැඳවීමකි) 

 

 
 

16/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 

 
 

500.00 

 
 

51,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/ 
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 
(09/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 

තිසබු ලංසු කැඳවීමකි) 
 
 
 

 
 

16/06/2021 
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 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 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 
(09/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 

තිසබු ලංසු කැඳවීමකි) 

 
 

16/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 

 
 
- 

 
 
- 
 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

 
 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV

-103/DM-14/2K21/19 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු - ඌව) ඒකකයේ තරාපැවි 

 
 

16/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

 
 

500.00 

 
 

46,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 

 
- 

යේශීය 

 
 
 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

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
https://www.dropbox.com/s/9wachg7mlhg77kq/19%202WD%20single%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9wachg7mlhg77kq/19%202WD%20single%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9wachg7mlhg77kq/19%202WD%20single%20cab.pdf?dl=0
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නඩත්තු වැඩ කණ්ඩායම (iii) සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර යදකක් සඳහා 

සිංගල් කැබ් රථයක් (2WD) 
ලබාගැනීම 

(09/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිසබු ලංසු කැඳවීමකි) 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/ 

නිල නිවාස/සි6/2යක් 21/08 
 

රිදිමාලියේද නගරය අවටින් විදුලි 
අධිකාකාරි (රිදිමාලියේද) නිල නිවස 
සඳහා නිවසක් බදු පදනම මත 

ලබාගැනීම 
(09/06/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 

තිසබු ලංසු කැඳවීමකි) 
 

 
 

16/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
මියුගුයගම, 
මහියංගනය. 

දු.ක : 0552257674 

 
 

500.00 

 
 

6,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
 
 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපතිස විසින් හැකියාවැතිස සැපයුම්කරුවන් යවතිසන්, ජාතයන්තර/ජාතිසක තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවතිසන් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුන්න්යබ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය න් විටක ුන්න් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ව 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 සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන 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 තානාපතිස කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුන්න්යබ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුන්න්යබ අනුමැතිසය 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 රතිසය්ේප කරනු ලැයබ්. 
 

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

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාකාරී                      

https://www.dropbox.com/s/o6xwyzekvaymr3x/21-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o6xwyzekvaymr3x/21-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o6xwyzekvaymr3x/21-08.pdf?dl=0


 11 

                                     


