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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 
ප් රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන දිනය 
හා යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත හැකි 
කාර්යාලය සහ අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු භාරදිය යුතු 
කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 

භාගත කිරීම් 

අමු ද්රවය 
 

ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0131 

Purchase of electrical accessories 
required for coal unloader system 

 

 
22/06/2022 

දින ප.ව.14.00 
 
 

 
ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමයාකරු 

(ලක්වවිජය විදුලි බලාගාරය) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචයචෝයල්ල 

TP : 032 226 8964/77 
Fax: 032 226 8980 

 
Mob 0715777171 

 
රු 3,500.00 

(නැවත 
යනායගවන 

යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 

සාමානයාධිකා
රී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 යවත 

බැර කල හැක 

 
250,000.00 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන මහල, 

පරිපාලන යගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්වවිජය විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ලල, ලක්වවිජය 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342. 

 

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

/ 
යවතින් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click Here 

 

 
ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2022/0050 
ප්රශස්ථ වාතයේ ුණයාත්මකතාව ිරරික්වෂණයය 

කරණු ලබන ස්ථාවර උපකරය 

 
20/07/2022 

දින ප.ව.14.00 
 

පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම 

22/06/2022 
දින 

10.00 පැයට 
 

 
ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමයාකරු 

(ලක්වවිජය විදුලි බලාගාරය) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචයචෝයල්ල 

TP : 032 226 8964/77 
Fax: 032 226 8980 

 
Mob 0715777171 

 
රු 27,500.00 

(නැවත 
යනායගවන 

යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 

සාමානයාධිකා
රී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 යවත 

බැර කල හැක 

 
2,000,000.00 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන මහල, 

පරිපාලන යගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්වවිජය විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ලල, ලක්වවිජය 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342. 

 

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

/ 
යවතින් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/5oiy0u60djf4tx1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0131.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/211xkafm1ggldyh/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0050.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 

යකාළඹ නගරය 

DGM (CC)/EE (MM)/PPC/2022/015 
Steel Enclosures for Housing Bulk 

Supply Meters -Type D 

2022 
ජුිර මස 22 

වැිරදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන් 

යගාඩනැගිල්ලල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල්ල මාවත, 

යකාළඹ 03 මගින් 
2022.06.21 දිනට යපර 

දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 17,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
යගාඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ ද 
යමල්ල මාවත, යකාළඹ 03 හි 

තබා ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
ිරයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (යකාළඹ 
නගරය) කාර්යාලය 

- යේශීය 
 
 

Click Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 

යකාළඹ නගරය 

DGM (CC)/EE(MM)/PPC/2022/006 
i) Steel Box For Housing Direct 

Connected 3Phase Meters 
ii) Steel Box For Housing Direct 

Connected 3Phase Meters (Vertical 
Type) 

iii) Bus Bar Unit For Multiple Service 
Connection (30A/60A 3PH) 

iv) Cubical Enclosure For Power 
Supply Units And Batteries 

. 
 

2022 
ජුිර මස 22 

වැිරදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන් 

යගාඩනැගිල්ලල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල්ල මාවත, 

යකාළඹ 03 මගින් 
2022.06.21 දිනට යපර 

දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

92,500.00 
 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
යගාඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ ද 
යමල්ල මාවත, යකාළඹ 03 හි 

තබා ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
ිරයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (යකාළඹ 
නගරය) කාර්යාලය 

- යේශීය 
 

Click Here 
 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 

යකාළඹ නගරය 

DGM CC)/EE(MM)/PPC/2022/007 
i)     Cable Cu. PVC Insulated - Single 

(7/1.70) 16mm2 
ii)    Cable Cu. PVC Insulated - Single 

(19/1.53) 35 mm2 
iii)   Cable Cu. PVC Insulated – Single 

(7/0.67) 2.5 mm2 – Earth Wire 
iv)   Cable Cu. PVC Insulated – Single 

(7/1.35) 10 mm2- 
v)    Cable Cu. PVC Insulated 

(7/1.04) 6 mm2 Twin Flat 

2022 
ජුිර මස 22 

වැිරදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන් 

යගාඩනැගිල්ලල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල්ල මාවත, 

යකාළඹ 03 මගින් 
2022.06.21 දිනට යපර 

දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

83,600.00 
 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
යගාඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ ද 
යමල්ල මාවත, යකාළඹ 03 හි 

තබා ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
ිරයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (යකාළඹ 
නගරය) කාර්යාලය 

- යේශීය 
 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/kd3uwqf2usdtt08/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kifsz8bghnv0fo7/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wn0an3pgfxi231q/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-007.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 

යකාළඹ නගරය 

 
DGM (CC)/EE (MM)/PPC/2022/014 

End Termination Kit (Indoor) 
for 

11kV/400Sqmm/Cu./1C/XLPE/
Lead Sheath/PVC Cable  (With 

Socket) 

2022 
ජුිර මස 22 

වැිරදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන් 

යගාඩනැගිල්ලල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල්ල මාවත, 

යකාළඹ 03 මගින් 
2022.06.21 දිනට යපර 

දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

28,500.00 
 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
යගාඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ ද 
යමල්ල මාවත, යකාළඹ 03 හි 

තබා ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
ිරයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (යකාළඹ 
නගරය) කාර්යාලය 

- යේශීය 
 

Click Here 
 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඊ(යකාම්)ී8/2022/016 
 

විදුලිය සිඳලීයම් ිරයයෝගපත් මුද්රයය කර 
සැපයීම - බණ්ඩල 500 ( එක්ව බණ්ඩලක්ව තුල 

යකාල 1000 අඩංුණ විය යුතුය. 
 
 
 
 

2022.06.16 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1000.00 

 
 
 
 
 
 
- 

 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

ිරයයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0111 
මීටර්  6 කි.ග්රෑ 50 වැරකැවූ යකාන්ීට්ට කණු 

400 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-06-23 
යප.ව.10.00 ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

3,000.00 80,000.00 ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

ිරයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Download 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/2K22/0
39 

බුත්තල පා.යස්.ම. සඳහා යඩස්ක්වයටාප් 
පරිගනක 02ක්ව, ලැප්යටාප් පරිගනක 01ක්ව,  
යඩාට්ට යමට්රික්වස් රින්ටර් 02ක්ව සහ ෆැක්වස් 

මැෂින් 01ක්ව මිලදීගැනීම සහ සැපයීම 

 
 
 

22/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිරම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 19,500.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

ිරයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැිරන් 

බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/um1qwznd8gacbi3/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7l5c0b5wte7x2t/ENG-DD-C8-2022-016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ml12e7n709druml/CEB-NWP2-NCB-M-22-0111.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xkito3g9fbn029/039.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xkito3g9fbn029/039.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xkito3g9fbn029/039.doc.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/2K22/041 
ඌව පළාත සඳහා තිම්බල්ලස් ගැල්ලවනයිස් මි.මි. 
7/3.18 7500ක්ව හා තිම්බල්ලස් ගැල්ලවනයිස් මි.මි. 

7/4.06 2000ක්ව මිලදීගැනීම සහ සැපයීම 

 
 

22/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිරම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 5,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 

ිරයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

යමතැිරන් 
බාගත 

කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/2K22/0
42 

ඌව පළායත් යබදාහැරීම් නඩත්තු ඒකකය 
සඳහා ඡායා පිටපත යන්ර 01ක්ව හා යඩාට්ට 
යමට්රික්වස් රින්ටර් 01ක්ව මිලදී ගැනීම සහ 

සැපයීම 

 
 

22/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිරම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 13,500.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 

ිරයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

යමතැිරන් 
බාගත 

කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/2K22/04
3 

ඌව පළාත සඳහා මීටර් 10/කි. ග්රෑ. 225 යපරැදි 
යකාන්ීට්ට කණු 100 මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

(ලං.වි.ම. පිරිවිතර : 044-2:1997) 

 
 

22/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිරම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 37,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

ිරයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

යමතැිරන් 
බාගත 

කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/2K22/0
44 

විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) සඳහා බහුකාර්ය 
ඡායා පිටපත් යන්ර 05 ක්ව මිලදීගැනීම සහ 

සැපයීම 

 
 
 

22/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිරම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 25,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

ිරයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

යමතැිරන් 
බාගත 

කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/q6vsthw7pq3fced/041.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q6vsthw7pq3fced/041.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q6vsthw7pq3fced/041.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tgo8ci00ue1tbp8/2k22%20042.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tgo8ci00ue1tbp8/2k22%20042.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tgo8ci00ue1tbp8/2k22%20042.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmg549wbedv0xrd/043.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmg549wbedv0xrd/043.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmg549wbedv0xrd/043.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ki1dz95dg9wtuyu/044.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ki1dz95dg9wtuyu/044.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ki1dz95dg9wtuyu/044.doc.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්-1/පීපීී/ටී/2022/58 
තඹ ඇලුණු වායන් දණ්ඩ - යකාන්ීට්ට කුට්ටටි 
සඳහා  (Copper Bonded Steel Rod for 

Concrete Block) සපයා, යගනවිත් භාරදීම. 
322 එකු 

2022.06.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ිරයයාජය සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 10,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), ිරයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්-1/පීපීී/ටී/2022/59 
“Straight Through Joint H.S. for 11kV / 
95sqmm / 3C / XLPE / SWA (Without 
Ferrules)” සාදා, සපයා, යගනවිත් භාරදීම. 

30 එකු 

2022.06.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ිරයයාජය සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 8,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), ිරයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්-1/පීපීී/ටී/2022/60 
යපාදි බහන් සඳහා සබඳන  ( Insulated 

Phase Cond. For ABC 230/400V 
10sqmm ) සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

5,000 එකු 

2022.06.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ිරයයාජය සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය, යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 9,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), ිරයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් අංශය - 4 (බපද - 1) ලංසු යපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයාමු අංකය, ඔයබ්ප ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිංචි අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පිරවිඩයක්ව මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/38 
යකාන්ීට්ට යපරැදි මීටර් 11/ක්රි.ග්රෑ.350 කණු 

200 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

22.06.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2500.00 100,000.00 

ිරයයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 

ිරයයෝජය  
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ලල 

-- යේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/1lpdth16kwfqys4/PPC_T_2022_58%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b0tg95kgkqzxmkq/PPC_T_2022_59%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/owqbgnznufz27c6/PPC_T_2022_60%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ec8tzp4vcowqxv/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-38.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/39 
යකාන්ීට්ට යපරැදි මීටර් 11/ක්රි.ග්රෑ.350 කණු 

200 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

22.06.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2500.00 100,000.00 

ිරයයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 

ිරයයෝජය  
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ලල 

-- යේශීය Click Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/40 
යකාන්ීට්ට යපරැදි මීටර් 11/ක්රි.ග්රෑ.500 කණු 

200 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

22.06.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2500.00 125,000.00 

ිරයයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 

ිරයයෝජය  
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ලල 

-- යේශීය Click Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/41 
යකාන්ීට්ට යපරැදි මීටර් 11/ක්රි.ග්රෑ.500 කණු 

200 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

 
 

22.06.2022 
 

14.00 පැය 
පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2500.00 125,000.00 

ිරයයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 

ිරයයෝජය  
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ලල 

-- යේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/atyjf2m6tzmzka0/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8padjncevaqorgi/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0nxfkj2gwk0jd7q/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-41.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/42 
යකාන්ීට්ට යපරැදි මීටර් 11/ක්රි.ග්රෑ.850 කණු 

100 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

 
 

22.06.2022 
 

14.00 පැය 
පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2500.00 75,000.00 

ිරයයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 

ිරයයෝජය  
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ලල 

-- යේශීය Click Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/43 
මනුරු වායන් යපට්ටටි යතකලා 500 ක්ව සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 

22.06.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
 

2500.00 75,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

ිරයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 

යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ලල. 

 

-- යේශීය Click Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/44 
මනුරු වායන් යපට්ටටි යතකලා 500 ක්ව සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 

22.06.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2 

ිරයයෝජය ිරයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 

යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 
 

2500.00 75,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

ිරයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 

යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ලල. 

 
 

-- යේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/j47jtgnj7038fx8/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1fpdmrgycxkmac1/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qbx1nrq5t5wyq1z/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-44.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/45 
 

Supply and Delivery of Copper Clad 
Steel Earth Rods - 500 Nos. Clamps - 
250 Nos. Couplings - 100 Nos. සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 

22.06.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2 

ිරයයෝජය ිරයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 

යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 
 

2500.00 40,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

ිරයයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 

යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ලල. 

 
 

-- යේශීය Click Here 

ඉදිකිරීම් 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/W/22/0086 (ලංසු 
තැබීයම් කාලය දීර්ඝ කිරීම) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි වයඹ-02 
කාර්යාලයේ හතර වන මහල පාටිෂණන් කර 

ගැිරම. 

2022-06-09 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

3,000.00 100,000.00 ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Download 

යස්වා 

ජනන 
ලක්වෂණපාන 
සංකීර්යය 

LC/CEM/PROC/2022/05 
ලක්ෂපාන සංකීර්යය සඳහා ඉන්ධන සහ 

රියදුරු සහිතව යමෝටර් කාර් රථ 01 ක්ව සැපයීම 
(Wet Leased). 

2022/06/15 
දින 

 
14.00 පැය 

දක්වවා 

කිරෂ්ඨ 
 ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(ලක්වෂණපාන 
සංකීර්යය) 

නිය ෝජ්ය සාමාම්යමධිකාරම  ස
රමර් මල , 

ලක්ෂපම් සාංකීර්ණ , 
ලංරම සවිදුලි සබල සාණ්ඩල , 

ලක්ෂපම්. 
දු.ර. :    051-2232085 

051-2232084 
ෆැක්් : 051-2232211 

 
2022/06/14 දින ප.ව. 

0400 දක්වවා යටන්ඩර් පත් 
මල දී ගත හැක 

 

රු.2,000ක 
මුදල 

සාමානයාධිකා
රි ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් 

සාමානයාධිකා
රී නමට මහජන 

බැංකුව - 
මූලස්ථාන 

ශාඛායේ ගිණුම් 
අංක 

20420032008
5134 ට 

බැරවන යස් 
යගවා (බැංකු 
ලදුපයත් ලංසු 

අංකය 
පැහැදිලිව 

සදහන් කළ 
යුතුය ) යහෝ 

රු.10,000/- 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 

ලක්වෂණපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, 

ලක්වෂණපාන. 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 

ලක්වෂණපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, 

ලක්වෂණපාන. 

ලංවිම යවබ්ප 
අඩවියයන් 

ලබාගත හැක. 

 
NCB 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/h3k1op0r0lazlzv/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-%2045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d8xjqijksr7483n/CEB-NWP2-NCB-W-22-0086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/edk4rw8qrgin5i8/ENG-GEN-LC-CME-PROC-2022-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/edk4rw8qrgin5i8/ENG-GEN-LC-CME-PROC-2022-06.pdf?dl=0
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ලක්වෂණපාන 
සංකීර්ය 

කාර්යාල ලංවීම 
මුදල්ල 

කවුන්ටරයකට 
යගවා ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය.. 
 

ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2022/143 

ලක්වවිජය බලාගාරය, එරුක්වකල්ලඅඩිය ඉඩයම් 
සහ බලාගාරය හා නාරක්වකල්ලලිය හංදිය යදපස 
පායර් උදයාන නඩත්තු කටයුතු සඳහා යස්වය 

සැපයීම 

 
22/06/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
පූර්ව ලංසු 

රැස්වීම 
15/06/2022 

යප.ව.10.00 ට 

 
ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමයාකරු 

(ලක්වවිජය විදුලි බලාගාරය) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචයචෝයල්ල 

TP : 032 226 8964/77 
Fax: 032 226 8980 

 
Mob 0715777171 

 
රු 9,500.00 

(නැවත 
යනායගවන 

යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 

සාමානයාධිකා
රී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 

20420014008
5134 යවත 

බැර කල හැක 

 
765,000.00 

 
2022.10.19 දක්වවා 
වලංුණ විය යුතුයි 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ලල, ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ලල, ලක්වවිජය 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342. 

 

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

/ 
යවතින් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
 

Click Here 

ජනන 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 
 

MC/VIC/2022/065 
වික්වයටෝරියා බලාගාරයේ අංක 01 යන්රයේ   

Penstock, Spiral Casing සහ Draft Tube 
හි අභයන්තර පෘෂ්ඨය වැලි පිපිරීම(Sand 

Blasting) සහ පින්තාරු කිරීම(තීන්ත ද්රවය 
ඇතුළුව) 

 

2022-06-23 
10.00 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්යය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය (මහවැලි 

සංකීර්යය), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 40/20, 

අම්පිටිය පාර, මහනුවර, ශ්රී 
ලංකාව. 

දුරකථන: 081-2224568 

රු. 5,000/= 
සෑම 

යගවීමක්වම 
ඕනෑම මහජන 
බැංකු ශාඛාවක්ව 
මගින් මහජන 

බැංකුයේ 
(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරයවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත ඉදිරිපත් 
කල යුතුය. 

රු.500,000/= 
 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය (මහවැලි 

සංකීර්යය), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 40/20, 

අම්පිටිය පාර, මහනුවර, ශ්රී 
ලංකාව. 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය (මහවැලි 
සංකීර්යය), ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 
40/20, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර, ශ්රී ලංකාව. 

(2022-06 -23 
10.00 පැයට) 

 

- 
 
 
 
 

NCB Click here 

ජනන 
 

උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය 

 
 
 
 

MC/UKU/BIDS/2022/003 
උකුයවල විදුලි බලස්ථානයේ රාජකාරි 

ප්රවාහන කටයුතු සඳහා ආසන 12ක මගී වෑන් 
රථයක්ව  අවුරුේදක කාල ීමාවක්ව සඳහා 

කුලියට ලබාගැනීම 
(රියදුරු හා ඉන්ධන යකාන්රාත්කරු විසින් 

සැපයිය යුතුයි.) 
 

2022/ 06 / 22 
14.00 පැයට 

 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

උකුයවල විදුලි බලස්ථානය, 
ලං.වි.ම., 

උකුයවල. 
 

T.P. 
066 224 3054 
066 224 4229 

 
Fax 

රු. 1000/- 
 

සෑම 
යගවීමක්වම 

ඕනෑම මහජන 
බැංකු ශාඛාවක්ව 
මගින් මහජන 

බැංකුයේ 
මුලස්ථාන 

රු: 10,000/- උකුයවල විදුලි බලස්ථානය, 
ලං.වි.ම. , උකුයවල. 

 

උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලං.වි.ම. , උකුයවල. 
 

අදාළ යනායේ. යේශීය  
Click here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/llwvdne3zup52ps/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0143.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8raf0k6n2i6zp23/ENG-GEN-MC-VIC-2022-065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/99l8npq34xwhuc7/SIN-GEN-MC-UKU-2022-003.pdf?dl=0
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066 224 4351 ශාඛායේ 
ලං.වී.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්යයේ 
ගිණුම් 

අංක.204 – 
2002 – 

30085 - 134 ට 
බැර වන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 

යකාළඹ නගරය 

DGM(CC)/CE(CN)/PPC/2022/001 
ිර.ස (යකා.න) අිරයුක්වත ප්ර.ඉ (යකාළඔ උතුර) 
ඒකකය සදහා කුලි පදනම වෑන් රථයක්ව ලබා 

ගැිරම (වසර 02 ක්ව සදහා) 
 

2022 
ජුිර මස 22 

වැිරදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන් 

යගාඩනැගිල්ලල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල්ල මාවත, 

යකාළඹ 03 මගින් 
2022.06.21 දිනට යපර 

දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

එක්ව වෑන් රථයකට 
15,000.00 බැගින් 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
යගාඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ ද 
යමල්ල මාවත, යකාළඹ 03 හි 

තබා ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
 
 

Click Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 

යකාළඹ නගරය 

DGM(CC)/CE(O)/EE(COM)/PPC/HV/2
022/002 

ිර.ස (යකා.න) අිරයුක්වත ප්ර.ඉ (යමයහයුම්) 
ඒකකය සදහා කුලි පදනම මත කෘ කැබ්ප 
රථයක්ව ලබා ගැිරම (වසර 01 ක්ව සදහා) 

 

2022 
ජුිර මස 22 

වැිරදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන් 

යගාඩනැගිල්ලල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල්ල මාවත, 

යකාළඹ 03 මගින් 
2022.06.21 දිනට යපර 

දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

එක්ව කෘ කැබ්ප 
රථයකට 15,000.00 

බැගින් 
 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
යගාඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ ද 
යමල්ල මාවත, යකාළඹ 03 හි 

තබා ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
 

Click Here 
 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 

යකාළඹ නගරය 

 
DGM(CC)/CE(P&D)/PPC/2022/002 

යකාළඹ නගර කාර්යාලයේ යටිබහන් රැහැන් 
එලීයම් කටයුතු සඳහා යකාන්ත්රාත්කරුවන් 

ලියාපදිංචි කර ගැනීම 
 

2022 
ජුිර මස 22 

වැිරදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන් 

යගාඩනැගිල්ලල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල්ල මාවත, 

යකාළඹ 03 මගින් 
2022.06.21 දිනට යපර 

දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

50,000.00 
 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය,        

සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
යගාඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ ද 
යමල්ල මාවත, යකාළඹ 03 හි 

තබා ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

සමුළු කාමරය, 
ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
 
 

Click Here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඕඑම්/ී1/එචවී/2022/022 
ප්රධාන ඉංජියන්රු(තැනීම්) උමැ ය   රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත කාර් රථයක්ව 
ලබා ගැනීම. වර්ෂණ 02 කාල ීමාවක්ව සඳහා. 

 
 
 
 

2022.06.16 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click here 

https://www.dropbox.com/s/tc9k1dtpyc58jo2/DGM%28CC%29-CE%28CN%29-PPC-2022-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yh92rlrkrxoawia/DGM%28CC%29-CE%28O%29-EE%28COM%29-PPC-HV-2022-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/msm8t1p714fbpb4/DGM%28CC%29C-CE%28P%26D%29-PPC-2022-002-WM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gn88no23pa3imj5/Sin-DD1-NCP--HV-2022-022.pdf?dl=0
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මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඕඑම්/ී1/එචවී/2022/023 
විදුලි ඉංජියන්රු(යබදාහැරීම් පාලන 

මධයස්ථාන)  උමැ ය   රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
කුලී පදනම මත කාර් රථයක්ව ලබා ගැනීම. වර්ෂණ 

02 කාල ීමාවක්ව සඳහා. 
 
 
 
 

2022.06.16 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඕඑම්/ී1/එචවී/2022/024 

විදුලි ඉංජියන්රු(ද්රවය කළමනාකරය)  උමැ 
ය   රාජකාරී කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත 

කාර් රථයක්ව ලබා ගැනීම. වර්ෂණ 02 කාල 
ීමාවක්ව සඳහා. 

 
 
 
 

2022.06.16 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඕඑම්/ී1/එචවී/2022/025 

ප්රධාන ඉංජියන්රු(තැනීම්) යටයත් විදුලි 
අධිකාරී(තැනීම්) ය   රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 
වර්ෂණ 02 කාල ීමාවක්ව සඳහා. 

 
 
 
 

2022.06.16 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,0000.00 

 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click here 

https://www.dropbox.com/s/jnl4ubi3knyft1y/Sin-DD1-NCP--HV-2022-023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0cntjb72joi39uz/Sin-DD1-NCP--HV-2022-024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xvqgrjn9xtgq814/Sin-DD1-NCP--HV-2022-025.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඕඑම්/ී1/එචවී/2022/026 

විදුලි ඉංජියන්රු(අනුරාධපුර) යටයත් විදුලි 
අධිකාරී(පදවිය) ය   රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 
වර්ෂණ 02 කාල ීමාවක්ව සඳහා. 

 
 
 
 

2022.06.16 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඕඑම්/ී1/එචවී/2022/027 
 

විදුලි ඉංජියන්රු(අනුරාධපුර) යටයත් විදුලි 
අධිකාරී(මූලස්ථාන) ය   රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම. වර්ෂණ 02 කාල ීමාවක්ව සඳහා. 
 
 
 
 

2022.06.16 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඕඑම්/ී1/එචවී/2022/028 
 

විදුලි ඉංජියන්රු(කැකිරාව) යටයත් විදුලි 
අධිකාරී(වාණිජ) ය   රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 
වර්ෂණ 02 කාල ීමාවක්ව සඳහා. 

 
 
 
 

2022.06.16 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 

 
 

එන්ීපී/ඊඊ/කැකි/සිඑස්සි තඹුත්යත්ගම/ 
2022-2024 

2022.06.23 
1500 පැයට 

 
 
 
 

 

විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

 

විදුලි ඉංජියන්රු 

 
 
 
 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click here 

https://www.dropbox.com/s/e5vyayy34nl06jn/Sin-DD1-NCP--HV-2022-026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/89zgab75x4be94w/Sin-DD1-NCP--HV-2022-027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2so9r4pinqwlad5/Sin-DD1-NCP--HV-2022-028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3yyx8uwe21hkzmt/CSC%20TG%20Tender%20Book%20-%202022-2024-2.pdf?dl=0
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අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
තඹුත්යත්ගම පාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත අවුරුදු 
02 කාලයට යගාඩනැගිල්ලලක්ව ලබා ගැනීම 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

කැකිරාව. 

දු:අ: 025-2264110 
 
 
 
 
 

 
 

500.00 

 
 
- 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

කැකිරාව. 

දු:අ: 025-2264110 
 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

කැකිරාව. 

දු:අ: 025-2264110 
 

 
අදාළ නැත 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0112 
ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි කාර්යාලයේ 
ඉංජියන්රු සහකාර යවනුයවන් රාජකාරි 

කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

2022-06-23 
යප.ව.10.00 ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 50,000.00 ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Download 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0113 
මහව විදුලි පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම. 

2022-06-23 
යප.ව.10.00 ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 50,000.00 ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Download 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0115 
වාරියයපාල ප්රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයට 

අයත් විදුලි අධිකාරි (වාණිජ -II) සඳහා 
රාජකාරි කටයුතු යවනුයවන් වෑන් රථයක්ව කුලී 

පදනම මත ලබා ගැිරම. 

2022-06-23 
යප.ව.10.00 ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 50,000.00 ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Download 

 
 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/079 

ප්රධාන ඉංජියන්රු ( මහනුවර නගරය )  මධයම 
පළාත -1 ඒකකයේ යමයහයුම් පාරියභෝගික 
යස්වා මධයස්ථානය  සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට  වෑන්  රථයක්ව ලබා 
ගැනීම. 

. 

 
 

2022-06-22  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ. ස ස081-2234324 

 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 

04, අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

    ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1)       Click Here 

https://www.dropbox.com/s/9u7xlbhkav7z82b/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0112.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xvz2vxvqnqwwbk0/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0113.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ceuu0ri811htq2x/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0115.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kwnyyfoe7b6ja6r/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-079.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yl1dln8qa2tkinn/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-116%20.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/116 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු ( වාණිජ )  මධයම පළාත -1 
ඒකකයේ බිල්ලපත් අංශය  සඳහා කුලී පදනම 

මත වසර 02ක කාලයකට  වෑන්  රථයක්ව ලබා 
ගැනීම. 

. 

 
2022-06-22  

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ. ස ස081-2234324 
 

 
 

1000/= 

 
16,000/= 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 

04, අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

අදාල නැත. යේශීය  

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
64/CONS-14/2K22/48 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම් - ඌව) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාරි VII යවත වසර යදකක්ව සඳහා 

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැිරම 

 
 
 

22/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිරම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 49,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

යමතැිරන් 
බාගත 

කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
77/DM-08/2K22/49 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු  -
 ඌව) ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි VI යවත වසර 
යදකක්ව සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව 

ලබාගැිරම 

 
 

22/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිරම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 
 
 
 

1000.00 

49,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

යමතැිරන් 
බාගත 

කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
72/BD-09/2K22/50 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (බදුල්ලල) ඒකකයේ බදුල්ලල 
පා.යස්.ම. යවත වසර යදකක්ව සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැිරම 

 
22/06/2022 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිරම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 
 
 
 

1000.00 

49,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

යමතැිරන් 
බාගත 

කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
28/BD-02/2K22/51 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (බදුල්ලල) ඒකකයේ විදුලි 
අධිකාරි (වාණිජ / විදුලිය සිඳලීම්) යවත වසර 
යදකක්ව සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව 

ලබාගැිරම 

 
 

22/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිරම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 49,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

යමතැිරන් 
බාගත 

කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
29/BD-03/2K22/52 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (බදුල්ලල) ඒකකයේ විදුලි 
අධිකාරි (වාණිජ) යවත වසර යදකක්ව සඳහා 

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැිරම 

 
 

22/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිරම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 49,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 
 

 
- 

යේශීය 

යමතැිරන් 
බාගත 

කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/p4f8lakkeg90jhr/48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p4f8lakkeg90jhr/48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p4f8lakkeg90jhr/48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wmki5o1bh6k2ew9/49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wmki5o1bh6k2ew9/49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wmki5o1bh6k2ew9/49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0jmtgb67ex5gqpr/50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0jmtgb67ex5gqpr/50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0jmtgb67ex5gqpr/50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q4dfjygwes9g06q/51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q4dfjygwes9g06q/51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q4dfjygwes9g06q/51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ek488bqyypb8go/52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ek488bqyypb8go/52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ek488bqyypb8go/52.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
31/BD-05/2K22/53 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (බදුල්ලල) ඒකකයේ හාලිඇල 
පා.යස්.ම. යවත වසර යදකක්ව සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැිරම 

 
 

22/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිරම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 49,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 
 

 
- 

යේශීය 

යමතැිරන් 
බාගත 

කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
48/DGM-11/2K22/54 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ - ඌව) ඒකකයේ 
යතාරතුරු තාක්වෂණයයේදී (ඌව) යවත වසර 
යදකක්ව සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව 

ලබාගැිරම 

 
 

22/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිරම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 49,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 
 

 
- 

යේශීය 

යමතැිරන් 
බාගත 

කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
87/BD-12/2K22/56 

විදුලි ඉංජියන්රු (මහියංගනය) ඒකකයේ 
කන්දකැටිය පා.යස්.ම. යවත වසර යදකක්ව 

සඳහා කුලී පදනම මත කෘ කැබ්ප රථයක්ව 
ලබාගැිරම 

 
 

22/06/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැිරම් කමිටුව 

(ඌව) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

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

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 
 
 
 

1000.00 

 
 
 
 
 

55,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යේශීය 

යමතැිරන් 
බාගත 

කරන්න 
 
 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/CON-V12/HV/2022/49 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) වැඩ කණ්ඩායම් 
IV සඳහාවෑන්(ේවිත්ව කාර්යය)රථයක්ව කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 

22-06-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, රත්නපුර. 
045-2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 
 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර. 

- 

 
 

යේශීය 

Click Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/CON-V13/HV/2022/50 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) වැඩ කණ්ඩායම් 
III සඳහා වෑන්(ේවිත්ව කාර්යය)රථයක්ව කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 

22-06-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, රත්නපුර. 
045-2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 
 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර. 

- යේශීය 

 
Click Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EM-V50/HV/2022/51 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (බලශක්වති) රුවන්වැල්ලල 
වැඩ කණ්ඩායම සඳහා වෑන්(ේවිත්ව 

කාර්යය)රථයක්ව කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 
 

22-06-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, රත්නපුර. 
045-2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 
 
 
 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර. 

- යේශීය 

 
Click Here 

https://www.dropbox.com/s/zkuq7n46apu8l2j/53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zkuq7n46apu8l2j/53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zkuq7n46apu8l2j/53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/294bnu5x77v1w5c/54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/294bnu5x77v1w5c/54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/294bnu5x77v1w5c/54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sl455218pieufs4/56-CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sl455218pieufs4/56-CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sl455218pieufs4/56-CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/38wucz6xa3dv9zj/2022_49-CON-V12-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/atc5s1gpzvo0dt5/2022_50-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2ske6h2lpvuwdi/2022_51-EM-V50-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0


 16 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

SAB/RUW-V39/HV/2022/52 
රුවන්වැල්ලල විදුලි අධිකාරී (කාර්යාලය) 
සඳහාවෑන්(ේවිත්ව කාර්යය)රථයක්ව කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම 
 
 

22-06-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, රත්නපුර. 
045-2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 
 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර. 

- 

 
 

යේශීය 

 
Click Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EMB-V27/HV/2022/53 

යකායලාන්න පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය සඳහා වෑන් (ේවිත්ව 

කාර්යය)රථයක්ව කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

22-06-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, රත්නපුර. 
045-2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 
 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර. 

- යේශීය 

 
Click Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EMB-V55/HV/2022/54 
ඇඹිලිපිටිය පාරියභෝගික යස්වා 

මධයස්ථානය සඳහා වෑන් (ේවිත්ව 
කාර්යය)රථයක්ව කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

22-06-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, රත්නපුර. 
045-2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 
 
 
 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර. 

- යේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/KAH-V29/HV/2022/55 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (කහවත්ත) ය  රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා යමාටර් කාර්රථයක්ව කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

22-06-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, රත්නපුර. 
045-2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 
 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර. 

-  
යේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/ EHE-V69/HV/2022/56 
විදුලි ඉංජියන්රු (ඇහැලියයගාඩ) සඳහා 
යමෝටර් කාර්රථයක්ව කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

22-06-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, රත්නපුර. 
045-2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 
 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර. 

- 

 
 
 

යේශීය 

 
Click Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/ DM-V47/HV/2022/57 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 

රත්නපුර Iවැඩ කණ්ඩායම සඳහා 
වෑන්(ේවිත්ව කාර්යය)රථයක්ව කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

22-06-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, රත්නපුර. 
045-2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 
 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 

නවනගරය, රත්නපුර. 

- 

 
 
 

යේශීය 

 
Click Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/ ACC(EXP)-V05/HV/2022/58 

22-06-2022 
පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
1,000.00 20,000.00 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
- 

 
 
 

Click Here 

https://www.dropbox.com/s/3wbh585o5p4ujsp/2022_52-RUW-V39-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6dvxvspy4lx34uc/2022_53-EMB-V27-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0hp6t4usg8b8dda/2022_54-EMB-V55-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rnualfhpolcd327/2022_55-KAH-V29-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xew1t56w19wfsu7/2022_56-EHE-V69-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w2qajuwbnwf3a4t/2022_57-DM-V47-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yaj09kmvmc60llu/2022_58-ACC%28EXP%29-V05-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
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ගයකාධිකාරි (වියදම්) සබරගමුව සඳහා 
යමෝටර් කාර් රථයක්ව කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

ඒකකය, ලං.වි.ම., 
නවනගරය, රත්නපුර 

ලං.වි.ම., නව නගරය, රත්නපුර. 
045-2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 
 

(වාණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
නවනගරය, රත්නපුර. 

යේශීය 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

ලංසුඅංකය:සබර/රපු/ලි14/යගාඩනැගිලි/ 
මල්ලවල /2022 

මල්ලවල විදුලි පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය 
සඳහා වසර 02ක කාලයකට කුළී පදනම මත 

යගාඩනැගිල්ලලක්ව ලබාගැනීම 
මල්ලවල විදුලි පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය 

යකාස්යකාලවත්ත 
මල්ලවල. 

2022-06-15 
පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

වි.ඉ. රත්නපුර කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

3 වන මහළ, යනා.269, 
යකළින් වීදිය, 

රත්නපුර. 
යටලි  045-2222137 
ෆැක්වස් 045-2222564 

500.00 10,000.00 

වි.ඉ. රත්නපුර කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

3වන මහළ, යනා.269, 
යකළින් වීදිය, 

රත්නපුර. 
යටලි  045-2222137 

 
ෆැක්වස් 045-2222564 

වි.ඉ. රත්නපුර කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

3වන මහළ, යනා.269, 
යකළින් වීදිය, 

රත්නපුර. 
යටලි  045-2222137 
ෆැක්වස් 045-2222564 

-- යේශීය 

 
Click Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

ලංසු අංකය:                      
සබර/රපු/ලි14/යගාඩනැගිලි/ වි.ඉ.ඒකකය 

/2022 
රත්නපුර විදුලි ඉංජියන්රු ඒකකය සඳහා වසර 

02ක කාලයකට කුළී පදනම මත 
යගාඩනැගිල්ලලක්ව ලබාගැනීම 

රත්නපුර විදුලි ඉංජියන්රු ඒකකය 
අංක 269, යකළින්වීදිය 

රත්නපුර. 

2022-06-15 
පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

වි.ඉ. රත්නපුර කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

3 වන මහළ, යනා.269, 
යකළින් වීදිය, 

රත්නපුර. 
යටලි  045-2222137 
ෆැක්වස් 045-2222564 

500.00 10,000.00 

වි.ඉ. රත්නපුර කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

3වන මහළ, යනා.269, 
යකළින් වීදිය, 

රත්නපුර. 
යටලි  045-2222137 
ෆැක්වස් 045-2222564 

වි.ඉ. රත්නපුර කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

3වන මහළ, යනා.269, 
යකළින් වීදිය, 

රත්නපුර. 
යටලි  045-2222137 
ෆැක්වස් 045-2222564 

-- යේශීය 

 
 

Click Here 

යබදාහැරීයම් 
අංශය 03 

(වයා.අ.සැ.න) 

DD3/DGM(P&HM)/T/2022/04 
ලං.වි.ම. ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී  (වයාපෘති 
හා අධිසැර නඩත්තු) යබදාහැරීම්  කලාප 03 ට 

අයත් ගබඩා සංකීර්යය සදහා වසරක 
කාලයක්ව යවනුයවන් යපෞේගලික ආරක්වෂණක 

යස්වාවන් ලබා ගැනීමට  මිළ ගයන් කැඳවීම. 

2022 .06.22 
යප.ව. 10.00 

යබ.අ. 03 
සපයාගැනීයම් 

කමිටුව 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී  
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) යබදාහැරීම්  

කලාප 03 තුන් වන මහළ, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 644, 
ශ්රී ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්ටයට්ට. 
දු.ක. අංකය 011-2880624 

2.500/- 39,000/- 
 
 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී  
(වයාපෘති හා අධිසැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම්  කලාප 03 තුන් 
වන මහළ, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 644, 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර මාවත, 
ඇතුල්ලයකෝට්ටයට්ට. 

දු.ක. අංකය 011-2880624 

ිර.සා. සැළසුම් හා 
සංවර්ධන (යබ.අ. 3) 

කාර්යාලය, 
තුන්වන මහළ, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 644, 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර මාවත, 
ඇතුල්ලයකෝට්ටයට්ට. 

- NCB Click Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්-1/පීපීී/ටී/වී/2022/37 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 අගලවත්ත 

පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය සඳහා කුලී 
පදනම මත කෘ කැබ්ප රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා 

වූ යටන්ඩරය. 
 

2022.06.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ිරයයාජය සාමානයාධිකාරි 
( බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), ිරයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්-1/පීපීී/ටී/වී/2022/38 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 රත්මලාන විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2022.06.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ිරයයාජය සාමානයාධිකාරි 
( බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), ිරයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 

 NCB Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/8r6z9bjtoern1h7/%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%BB-%20%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%94%20-%E0%B6%BD%E0%B7%9214-%20%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-%20%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%25
https://www.dropbox.com/s/q987tpc8oj42u37/%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%BB-%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%9214-%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-%E0%B7%80%E0%B7%92.%E0%B6%89.%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B6%259
https://www.dropbox.com/s/93qyqhzou5sso2w/WPS1_PPC_T_V_2022_37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/muf0g1fn7emtaeg/WPS1_PPC_T_V_2022_38.pdf?dl=0
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යදහිවල. 
011-2638852 

යදහිවල. විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්-1/පීපීී/ටී/වී/2022/39 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 බලශක්වති 

කළමයාකරන ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2022.06.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ිරයයාජය සාමානයාධිකාරි 
( බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), ිරයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්-1/පීපීී/ටී/වී/2022/40 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 කළුතර විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2022.06.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ිරයයාජය සාමානයාධිකාරි 
( බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), ිරයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පපීඑස්-1/පීපීී/ටී/2022/51 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 

විසින් යබදාහැරීම් නඩත්තු ශාඛායේ වියේෂණ 
නඩත්තු ඒකකය සඳහා වැඩබිමක්ව 

පවත්වායගන යාම සඳහා වසර 02ක 
කාලයකට කුලී / බදු පදනම මත 

යගාඩනැගිල්ලලක්ව ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය 

2022.06.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ිරයයාජය සාමානයාධිකාරි 
( බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 00.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), ිරයයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 

3වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 1) 

SP1/CE(DM)/T/2022/05 
සපයා දීම හා භාර දීම.ආරක්වීත ිරල ඇඳුම් 
168 ර සප්ර මායයක්ව ලබා ගැනීම. (Overall) 

23/06/2022 
14.00 පැය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්ර ධාන ඉංජියන්රු 
(යබදාහැරීම් නඩත්තු-
ද.පI),ලං.වි.ම., යදවන 

මහල, යනා.187/3, 
බණ්ඩාරනායක යපයදස, 

ගාල්ලල. 
 

1000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000.00 ප්ර ධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු-ද.පI), 

ලං.වි.ම., යදවන මහල, 
යනා.187/3, බණ්ඩාරනායක 

යපයදස, ගාල්ලල. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 අදාලයනායේ. NCB 
 

Click Here 

https://www.dropbox.com/s/f935a4spq25dmh7/WPS1_PPC_T_V_2022_39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vmvl0fvlib2mpk9/WPS1_PPC_T_V_2022_40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y4trgcz3i8e1c3y/PPC_T_2022_51%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fn7al90l7kuo12u/Sin-DD4-SP1-SP-CE%28DM%29-T-2022-05.pdf?dl=0


 19 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V57/2022/26 
ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(හම්බන්යතාට) ඒකකයේ  විදුලිඅධිකාරි-I 
(ප්රා.න.ඒ) සදහා ේවිත්ව කාර්යය වෑන්  රථ 01ක්ව 

කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

22-06-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

ිරයයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 

ිරයයෝජය  
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
යනා. 61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල 

-- යේශීය 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 යපාත් පමයක්ව උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 
අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්ය  බලයලත් ිරයයෝජිතයන්ට පමයක්ව ලංසු යපාත් ිරකුත් කරනු ලැයබ්ප. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්් රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 

 
 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වවා සෑම ලංසු යපාතක්ව යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාන ඉංජියන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලලීමක්ව මගින්  0900 පැය සිට 1500 පැය දක්වවා 
සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක්ව ම`ගින් යහෝ මුදල්ල ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 
වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකාමිෂණන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක්ව ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල්ල ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා 
ඔවුන්ය  ිරයයෝජිතයින්ට අදාල ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල්ල පරීක්ෂා කල හැක. 
 
ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්ය  අනුමැතිය ලත් ිරයයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප් රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු ප් රතියෂේප කරනු 
ලැයබ්ප. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් ිරක`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල ිරයයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප් රධාන ඉංජියන්රු යවතිිර. 
 

 
 

 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු 
 
        සාමාම්යමධිකාරමරී ස ස ස                   
                                     

https://www.dropbox.com/s/76b49lbh6p006x7/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V57-2022-26.pdf?dl=0

