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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 
ජනන අංශය 
(ලක්ෂපානන 

සංකීර්ණය) 

 
LC/LAX/RTN/2018/063 

නව ලක්ෂපානන විදුලි බලනගනරය සදහන  24 
MVA, 50 Hz, 132/√3 kV / 12.5 kV 

පාරිණනමක 3ක් සැපායීම- ලංසු 
භාර ගන්නා අවසාන දිනය දීර්ඝ කිරීම 

2022 
මැයි මස 25 
දින 10:00 
පැය දක්වා 

 

අමනත්යංශ 
සපායනගැනීම් 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකන  

කනර්යනලය (ආයත්නික 
කටයුතු), ජනන 

මූලස්ථනනය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, නව 

කැලණි පානලම පානර, 
යකනයලනන්නනව 10600, 

ශ්රී ලංකනව 
දුරකථන: 

+94 11 214 7232 
Fax: +94 11 023 2707 

20,000/= 
 

මහජන 
බැංකුයේ 

ප්රධානන 
ශනඛනයේ 

පාවත්වනයගන 
යනු ලබන 
ගිණුම් අංක 

204200320
085134 

දරන 
ලක්ෂපානන 

සංකීර්ණයේ 
එකතු කි යම් 

ගිණුමට 
බැර කර 
ලදුපාත් 

ඉදිරිපාත් කළ 
යුතුය. 

රු.2,000,000/= 
 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකන  
කනර්යනලය (ආයත්නික 

කටයුතු), ජනන 
මූලස්ථනනය, ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, නව කැලණි 
පානලම පානර, යකනයලනන්නනව 

10600, ශ්රී ලංකනව 
 

The Auditorium, 
යදවන මහල, ජනන 
මූලස්ථනනය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නව කැලණි පාලම 

පාර, කකාකලාන්නාව 
10600, ශ්රී ලංකාව 

 

www.ceb.lk අන්ත්ර් 
ජනතික 

ත්රඟකන  
(ICB) 

 

Click 
here. 

 

http://www.ceb.lk/
https://www.dropbox.com/s/tfwswp971mtrrx0/Eng-Gen-LC-LAX-RTN-2018-063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tfwswp971mtrrx0/Eng-Gen-LC-LAX-RTN-2018-063.pdf?dl=0
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යබ. අ. 1 
(වයනපාිති හන 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/SC/2021/05 
 

 ලංසු තැබීකේ කාලය දීර්ඝ කිරීම 
 

නි.සන. (වයනපාිති හන බැර නඩත්තු) 
ශනඛනයේ යහයියන්තුඩුව ගබනඩනවට අයත් 

භනවිත්යට ගත් යනනහැකි අයිත්මයන් 
අයලවි කි ම. 

2022/05/12  
පා.ව. 2.00 

දක්වන 

කලනපීය 
සපායන 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබ.අ.1) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(වයනපාිති හන බැර 
නඩත්තු) යබදනහැ ම් 

අංශය 1,       ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනන.288, නුවර පානර,         
කුරුණෑගල, 

 
037- 2229151 

1,000.00 

යලනට් අංක  01 
75,000.00 

 
යලනට් අංක  02 

20,000.00 
 

යලනට් අංක  03 
25,000.00 

 
නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(වයනපාිති හන බැර නඩත්තු) 

යබදනහැ ම් අංශය 1,       
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනන.288, නුවර පානර,         
කුරුණෑගල, 

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

 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(වයනපාිති හන බැර 
නඩත්තු) යබදනහැ ම් 

අංශය 1,       ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනන.288, නුවර පානර,         
කුරුණෑගල, 

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

අදනල නැත් යේශීය 

යම් සඳහන 
2022-03-
31 දිනැති 
පුවත්පාත් 
දැන්ීම 

යබදනහැ  ම් 
අංශය -04 

(ද.පා-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/33 
යකනන්ීට් වැරකැ ම ටරටර් 8.3/ක්රි.ෑ.100 

කණු 1000 ක් සපායන ප්රවනහනය කි ම. 
 

18.05.2022 
 

14.00 පාැය 

පාළනත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.පා-2) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ද.පා.02) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංජියන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනන. 
61/1A, මුහුදු මනවත්, 

ත්ංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

2500.00 200,000.00 

නියයෝජය  සනමනනයනධිකාකනරි 
(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංජියන්රු (වනණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනන. 61/1A, මුහුදු 

මනවත්, ත්ංගල්ල. 

නියයෝජය  
සනමනනයනධිකාකනරි 
(ද.පා.02) ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., යනන. 61/1A, 
මුහුදු මනවත්, ත්ංගල්ල 

-- යේශීය Click 
Here 

යබදනහැ  ම් 
අංශය -04 

(ද.පා-2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/34 
යකනන්ීට් වැරකැ ම ටරටර් 8.3/ක්රි.ෑ.100 

කණු 1000 ක් සපායන ප්රවනහනය කි ම. 
 

18.05.2022 
 

14.00 පාැය 

පාළනත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.පා-2) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ද.පා.02) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංජියන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනන. 
61/1A, මුහුදු මනවත්, 

ත්ංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

2500.00 200,000.00 

නියයෝජය  සනමනනයනධිකාකනරි 
(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංජියන්රු (වනණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනන. 61/1A, මුහුදු 

මනවත්, ත්ංගල්ල. 

නියයෝජය  
සනමනනයනධිකාකනරි 
(ද.පා.02) ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., යනන. 61/1A, 
මුහුදු මනවත්, ත්ංගල්ල 

-- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/txh92x4cu4scq4j/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/txh92x4cu4scq4j/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xh225sv4ucj9wrc/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xh225sv4ucj9wrc/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-34.pdf?dl=0
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යබදනහැ  ම් 
අංශය -04 

(ද.පා-2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/35 
යකනන්ීට් යපාදිදි බමන ලද ටරටර් 
6/ක්රි.ෑ.50 කණු 1000 ක් සපායන 

ප්රවනහනය කි ම. 
 

18.05.2022 
 

14.00 පාැය 

පාළනත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.පා-2) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ද.පා.02) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංජියන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනන. 
61/1A, මුහුදු මනවත්, 

ත්ංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

2500.00 200,000.00 

නියයෝජය  සනමනනයනධිකාකනරි 
(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංජියන්රු (වනණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනන. 61/1A, මුහුදු 

මනවත්, ත්ංගල්ල. 

නියයෝජය  
සනමනනයනධිකාකනරි 
(ද.පා.02) ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., යනන. 61/1A, 
මුහුදු මනවත්, ත්ංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදනහැ  ම් 
අංශය -04 

(ද.පා-2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/36 
යකනන්ීට් වැරකැ ම ටරටර් 6/ක්රි.ෑ.50 
කණු 1000 ක් සපායන ප්රවනහනය කි ම. 

 

 
 

18.05.2022 
 

14.00 පාැය පාළනත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.පා-2) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ද.පා.02) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංජියන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනන. 
61/1A, මුහුදු මනවත්, 

ත්ංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

2500.00 100,000.00 

නියයෝජය  සනමනනයනධිකාකනරි 
(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංජියන්රු (වනණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනන. 61/1A, මුහුදු 

මනවත්, ත්ංගල්ල. 

නියයෝජය  
සනමනනයනධිකාකනරි 
(ද.පා.02) ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., යනන. 61/1A, 
මුහුදු මනවත්, ත්ංගල්ල 

-- යේශීය Click 
Here 

යබදනහැ  ම් 
අංශය -04 

(ද.පා-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/37 
යකනන්ීට් යපාදිදි ටරටර් 11/ක්රි.ෑ.350 
කණු 200 ක් සපායන ප්රවනහනය කි ම. 

 
 

18.05.2022 
 

14.00 පාැය 
පාළනත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.පා-2) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි (ද.පා.02) 

ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංජියන්රු (වනණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනන. 
61/1A, මුහුදු මනවත්, 

ත්ංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

2500.00 125,000.00 

නියයෝජය  සනමනනයනධිකාකනරි 
(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 

ඉංජියන්රු (වනණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනන. 61/1A, මුහුදු 

මනවත්, ත්ංගල්ල. 

නියයෝජය  
සනමනනයනධිකාකනරි 
(ද.පා.02) ශනඛනව, 
ප්රධානන ඉංජියන්රු 
(වනණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., යනන. 61/1A, 
මුහුදු මනවත්, ත්ංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

යබදනහැ  ම් 
අංශය -04 

(ද.පා-2) 

SP2/CE(C&CS)/C03/CIVIL 
WORK/2022/01 

කත්රගම සංචනරක නිවනස භනරකරුයේ 
නිල නිවස අළුත් වැඩියන කිරිම 

 
සුදුසුකම්: CID (ICTAD)යේණියේ C7 

25.05.2022 
 

14.00 පාැය 

පාළනත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.පා2 

නියයෝජය නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංජියන්රු (වනණිජ හන 
පානරියභෝගික යස්වන) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනන. 

2,000.00 36,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංජියන්රු (වනණිජ හන 
පානරියභෝගික යස්වන) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනන. 
61/1A, මුහුදු මනවත්, 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංජියන්රු (වනණිජ හන 
පානරියභෝගික යස්වන) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනන. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/7q3oy9rdl7tsacq/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7q3oy9rdl7tsacq/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/87ey6uwo61c82il/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/87ey6uwo61c82il/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/15ujrgyqqnnhn98/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/15ujrgyqqnnhn98/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nft6bf9hdr3q3li/SP2-CE%28C%26CS%29-C03-Civil%20Work-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nft6bf9hdr3q3li/SP2-CE%28C%26CS%29-C03-Civil%20Work-2022-01.pdf?dl=0
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යහෝ ඊට වැඩි යගනඩනැගිලි ඉදිකිරිම් 61/1A, මුහුදු මනවත්, 
ත්ංගල්ල. 

 

ත්ංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

61/1A, මුහුදු මනවත්, 
ත්ංගල්ල. 

 
 

යස්වා 
 

ලක්විජය විදුලි 
බලනගනරය 

 
LV/T/2022/0115 

 
අවුරුේදක කනලයක් සඳහන ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය සහන දළුව සහ කරඹ නිවනස 
සංකීර්ණ සඳහන පිරිසිදු කි යම් යස්වය 

ලබන ගැනීම 

 
25/05/2022 

දින 
පා.ව.14.00 

 
පූර්ව ලංසු 

දිස්ීම 
18.05.2022 
යපා.ව. 10.00 

 
 

 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපායන ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානදන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථනන කළමණනකරු 

(ලක්විජය විදුලි 
බලනගනරය) ලංකන 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනරක්කල්ලිය, 

යනනයරනචයචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 8,000.00 

(නැවත් 
යනනයගවන 

යටන්ඩර් 
ත්ැන්පාතුව) 
සනමනනයනධිකා
කන  ලංකන 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 යවත් 

බැර කල හැක 

 
750,000.00 

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 වන 

මහල, පාරිපානලන 
යගනඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලි බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලිය, 
යනනයරනචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකනව. 
 

TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පානදන අංශය, 4 
වන මහල, පාරිපානලන 

යගනඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලනගනරය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනරක්කල්ලිය, 
යනනයරනචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනනමියල් 
බනගත් කරගත් 

හැක 
 

 
NCB 

 
 

Click 
Here 

ජනන 
(මහවැලි 

සංකීර්ණය) 

MC/UKTPS/TEN/CVL/2022-056 
 

ඉහළ කකාත්මකේ බලාගාරය, බලාගාර 
පිවිසුේ මාර්ගය, අරුස්සැේල නිල නිවාස 
සංකීර්ණය හා බලාගාරයට අයත් කසසු 
ප්රකශයයන් ද්යාන නඩත්ස කස්වා ලබා 

ගැනීම ස ්හා  කටන්ඩර් කැඳවීම 

2022.05.25 
වන දින පාැය 
14:30 දක්වන. 

මහවැලි 
සංකීර්ණ 

ප්රසම්පානදන 
කමිටුව 

ප්රධානන ඉංජියන්රු, 
ඉහළ යකනත්මයල් විදුලි 

බලනගනරය, 
ලංකන විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 
ඉංජියන්රු ශීන්රනනත්  

ප්රනනන්දු මනවත්, 
නියම්ගම්යදනර, 

යකනත්මයල්. 
 

දුරකථන 
0512233211 
0777253216 
0777253098 

ෆැක්ස් : 
0512233168 

 

1,000.00 
සියලුම 
යගීම් 

මහවැලි 
සංකීර්ණය 
දිස්කි යම් 

ගිණුම - 
මහජන 

බැංකුයේ 
මූලස්ථනන 
ශනඛනයේ 

ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 

කර අදනල 
රිසිට්පාත් 
ඉදිරිපාත් 

කි යමන් 
2022.05.24 

දින දක්වන 

60,000.00 ප්රධානන ඉංජියන්රු, 
ඉහළ යකනත්මයල් විදුලි 

බලනගනරය, 
ලංකන විදුලි බල මණ්ඩලය, 

ඉංජියන්රු ශීන්රනනත්  
ප්රනනන්දු මනවත්, 
නියම්ගම්යදනර, 

යකනත්මයල්. 
 

ප්රධානන ඉංජියන්රු, 
ඉහළ යකනත්මයල් විදුලි 

බලනගනරය, 
ලංකන විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 
ඉංජියන්රු ශීන්රනනත්  

ප්රනනන්දු මනවත්, 
නියම්ගම්යදනර, 

යකනත්මයල්. 
 

2022.05.25 දින 
පාැය 14:30 

අදනල නැත්. යේශීය 
ත්රඟකනරි 

ලංසු. 
(NCB) 

 
Click 
here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/x183up2l258p110/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0115.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x183up2l258p110/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0115.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6s85egimg183xrv/SIN-GEN-%20MC-UKTPS-TEN-CVL-2022-056.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6s85egimg183xrv/SIN-GEN-%20MC-UKTPS-TEN-CVL-2022-056.pdf?dl=0
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සතියේ වැඩ 
කරන 

දිනයකදී 
9:00 පාැය සිට 

15:00 පාැය 
ලබන ගත් 

හැක. 
 
 

ජනන අංශය 
(මහවැලි 

සංකීර්ණය) 

 

MC/RND/PT/2022/05 

CECB නිවාස කපක්ස සල පිහිටි 
රන්ටැකේ විදුලි බලස්ථානයට අයත් 

නිවාස කපක්කස් ද්යාන අලංකරණ 
කටයුස, සනීපාරක්ෂක කටයුස, පිරිසිදු 

කිරීම සහ කසසු කස්වාවන් ලබා ගැනීම -
2022 

 
 

2022/05/25 
දින 

14:00 පාැය 

 
 
 

මහවැලි 
සංකීර්ණය 
ප්රසම්පානදන 

කමිටුව 

 
 

ප්රධානන ඉංජියන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථනනය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ත්ැ.යපා. 05, රන්ටැයේ. 
දුරකථන : 055-

4929011/2 
ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 
cerdmc.gen@ceb.lk 

 

 
රු.2,000.00 

මහජන 
බැංකුව 

මුලස්ථනන 
ශනඛනයේ  
ලං.වි.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්ණයේ 
දිස්කි යම් 

ගිණුම් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපාත් 

ඉදිරිපාත් කළ 
යුතුය. 

 

 
 

රු.35,000.00 

ප්රධානන ඉංජියන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථනනය, ලංකන විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ත්ැ.යපා. 05, 

රන්ටැයේ. 
 

ප්රධානන ඉංජියන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථනනය, ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ත්ැ.යපා. 05, රන්ටැයේ. 
 

- NCB 
 

 
Click 
here 

යබ. අ. 1 
(වයනපාිති හන 
බැර නඩත්තු) 

 
DGM(P&HM)DD1/T/LB/2021/05 

 
 ලංසු තැබීකේ කාලය දීර්ඝ කිරීම 

 
වැඩබිම් කනර්යනලයක් සඳහන හබරණ, 

මරදන්කඩවල යහෝ ත්ලනව ප්රයේශ අවිනන් 
යගනඩනැගිල්ලක් වසර තුනක කනලයකට 

බේදට ගැනීම. 
 

(යගනඩනැගිලි විස්ත්රය : වර්ග අඩි 2000, 
බර වනහන 02 ක් නැවතීයම් පාහසුකම්, 
අවම නිදන කනමර 03 ක්, අඩි 12 පාලළ 

පිවිසුම් මනර්ගය ) 

2022/05/12 
පා.ව. 2.00 

දක්වන 

කලනපීය 
සපායන 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබ.අ.1) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(වයනපාිති හන බැර 
නඩත්තු) යබදනහැ ම් 
අංශය 01,       ලංකන 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනන.288, නුවර පානර,         
කුරුණෑගල, 

 
037- 2229151 

1,000.00 20,000.00 

 
නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(වයනපාිති හන බැර නඩත්තු) 

යබදනහැ ම් අංශය 1,       
ලංකන විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනන.288, නුවර පානර,         
කුරුණෑගල, 

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

 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(වයනපාිති හන බැර 
නඩත්තු) 

යබදනහැ ම් අංශය 1,       
ලංකන විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනන.288, 
නුවර පානර,         

කුරුණෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

අදනල නැත් යේශීය 

යම් සඳහන 
2022-03-
31 දිනැති 
පුවත්පාත් 
දැන්ීම 
බලන්න 

යබදනහැ  ම් 
අංශය -04 

(ද.පා-2) 

SP2/CE(C&CS)/C03/B&L/2022/01 
 

කඹුරුපිිනය ප්රනයේය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කනර්යනලය සඳහන බදු පාදනම මත් නිවසක් 

18.05.2022 
 

14.00 පාැය 

පාළනත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.පා2 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංජියන්රු (වනණිජ හන 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සනමනනයනධිකාකනරි 
(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංජියන්රු (වනණිජ හන 
පානරියභෝගික යස්වන) 

නියයෝජය 
සනමනනයනධිකාකනරි 

(ද.පා.02) ශනඛනව, ප්රධානන 
ඉංජියන්රු (වනණිජ හන 

-- යේශීය 
Click 
Here 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/x1xilteswslpox0/SIN-GEN-MC-RND-PT-2022-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1xilteswslpox0/SIN-GEN-MC-RND-PT-2022-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ryid8k4jqtomq72/SP2-CE%28C%26CS%29-C03-B%26L-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ryid8k4jqtomq72/SP2-CE%28C%26CS%29-C03-B%26L-2022-01.pdf?dl=0
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සහිත් ඉඩමක් ලබන ගැනීම පානරියභෝගික යස්වන) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනන. 
61/1A, මුහුදු මනවත්, 

ත්ංගල්ල. 
 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනන. 
61/1A, මුහුදු මනවත්, 

ත්ංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

පානරියභෝගික යස්වන) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනන. 
61/1A, මුහුදු මනවත්, 

ත්ංගල්ල. 
 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපාත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

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

 

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

 

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

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

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

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


