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ලංසු කැඳවීම 
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 
ජනන 

ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය 

LC/LAX/QTN/2022/238 
ලක්ෂපාන බලාගාරය සඳහා සුදු යකඩ 

පයිප්ප සහ යකාටස් මිලදී ගැනීම. 

2022/11/24
දින 

 
14.00පැය 

දක්වා 

 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 

ප්රසම් පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

දු.ක. :    051-2232085 
051-2232084 

ෆැක්ස් : 051-2232211 
 

2022/11/23දින ප.ව. 
0400 දක්වා යටන්ඩර් 

පත් මිල දී ගත හැක 
 

රු.2,000කමු
දල 

සාමානයාධිකා
කාරි ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
සාමානයාධිකා
කාරී නමට 

මහජන 
බැංකුව - 

මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 

ගිණුම් අංක 
204200320

085134ට 
බැරවන යස් 
යගවා (බැංකු 

ලදුපයත් 
ලංසු අංකය 
පැහැදිලිව 

සදහන් කළ 
යුතුය ) යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 
කාර්යාල 

ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරයක

ට යගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

රු200,000/- නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

ලංවිම යවබ් 
අඩවියයන් 

ලබාගත හැක. 

 
NCB 

Click 
here. 

 

https://www.dropbox.com/s/rv5wliv4tuytzcb/ENG-GEN-LC-LAX-QTN-2022-238.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rv5wliv4tuytzcb/ENG-GEN-LC-LAX-QTN-2022-238.pdf?dl=0
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ජනන 
මන්නාරම 
සුළං විදුලි 
බලාගාරය 

 

MC/TWPS/PROC/2022/22 
 

නඩුකුඩාහි‘තම්බපවනි’සුළං බලාගාරයේ 
යතාඩ්ඩඩ්ඩයේලිහි නවාතැන් යගාඩනැගිලි 
සංකීර්යය සඳහා වායුසමීකරය ඒකක 

සැපයීම සහ ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ලංසු 
කැඳවීම 

 

2022/11/30 
14.30 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්යය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාානඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, තම්බපවනී 
සුලං බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නඩුක්කුඩා, මන්නාරම, 

41000. 
දුරකථන: 023 2031020 

රු.1,000/= 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 

මහජන 
බැංකුයේ 

(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 
බැර යවන 
යස් යගවා 

බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

රු.75,000/= 
 

ප්රධාානඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, තම්බපවනී සුලං 
බලාගාරය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
නඩුක්කුඩා, මන්නාරම, 

41000. 

ප්රධාානඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, තම්බපවනී 
සුලං බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නඩුක්කුඩා, මන්නාරම, 

41000. 
(2022/11/30 
14.30 පැයට) 

 

- 
 
 
 
 

NCB Click 
here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0199 
මීටර්  6 කි.ග්රෑ. 50 වැරකැවූ යකාන්ීට 
කණු 400 ක් සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-12-01 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

3,000.00 100,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/3skkczwal2tbjdl/ENG-GEN-MC_TWPS_PROC_2022_22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3skkczwal2tbjdl/ENG-GEN-MC_TWPS_PROC_2022_22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7cst2imfdi6no34/CEB-NWP2-NCB-M-22-0199.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7cst2imfdi6no34/CEB-NWP2-NCB-M-22-0199.pdf?dl=0


 3 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0200 
මීටර්  8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ යකාන්ීට 

කණු 400 ක් සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-12-01 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

5,000.00 160,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0201 
මීටර්  6 කි.ග්රෑ. 50 වැරකැවූ යකාන්ීට 
කණු 400 ක් සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-12-01 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

3,000.00 100,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0202 
මීටර්  8.3 කි.ග්රෑ. 100 වැරකැවූ යකාන්ීට 

කණු 400 ක් සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-12-01 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

5,000.00 160,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/19izjrjg2ci4jlc/CEB-NWP2-NCB-M-22-0200.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/19izjrjg2ci4jlc/CEB-NWP2-NCB-M-22-0200.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s33o50pdekwxi7h/CEB-NWP2-NCB-M-22-0201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s33o50pdekwxi7h/CEB-NWP2-NCB-M-22-0201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z0zgbgf9dqfimyg/CEB-NWP2-NCB-M-22-0202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z0zgbgf9dqfimyg/CEB-NWP2-NCB-M-22-0202.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M02//2K

22/095 
Supply & Delivery Of 65 set of stay 
assembly complete HT galvanized 
2.4m X 20mm for the province of 

UVa (CEB Spec -015-1:2015) 

30/11/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 10,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

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

/100 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 10 කියලෝ ග්රෑම් 

225 යපරැදි යකාන්ීට කණු 100ක් මිල දී 
ගැනීම හා සැපයීම 

30/11/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 50,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/97 
“Thermal Printers”සපයා, යගනවිත් 

භාරදීම 
136එකු 

2022.12.01 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 011-2124900 

1,500.00 21,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/xrfxw5st3a8600p/095.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xrfxw5st3a8600p/095.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/55j49za4s325ba3/100.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/55j49za4s325ba3/100.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0cbcubp6dkuj4bq/PPC_T_2022_97%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0cbcubp6dkuj4bq/PPC_T_2022_97%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් අංශය - 4 (බපද - 1)ලංසු යපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයාමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

ඉදිකිරීම් 

ජනන 
 

මන්නාරම 
සුළං විදුලි 
බලාගාරය 

 

MC/DGM/TWPS/BIDS/2022/37 
මන්නාරම සුළං විදුලි බලාගාරයේ සුළං 
කුළුණු වටා ආරක්ිත කම්ි දැල් වැටක් 

ඉදි කිරීම සඳහා ලංසු කැඳවීම 

2022 / 11 / 
30 

14.30 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, තම්බපවනී 
සුලං බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නඩුකුඩා, මන්නාරම, 

41000. 
දුරකථන: 023 2031020 

රු. 3,000/= 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 

මහජන බැංකු 
ශාඛාවක් 

මගින් මහජන 
බැංකුයේ 
මුලස්ථාන 
ශාඛායේ 
ලං.වි.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්යයේ 
ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරයවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

රු.115,000/= 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, තම්බපවනී සුලං 
බලාගාරය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
නඩුකුඩා, මන්නාරම, 

41000. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, තම්බපවනී 
සුලං බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නඩුකුඩා, මන්නාරම, 

41000. 
(2022 / 11 / 30 

14.30 පැයට) 
 

- 
 
 
 
 

NCB 
Click 
here 

යස්වා 

https://www.dropbox.com/s/5303fxet1chgk50/ENG-GEN-MC-TWPS-PROC-2022-37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5303fxet1chgk50/ENG-GEN-MC-TWPS-PROC-2022-37.pdf?dl=0
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ජනන දිසාව 
/ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය 

ලක්ෂපාන බලාගාරයට ප්රවාහන යස්වය 
සැපයීම සඳහා කාර්රථයක්කුලියට ලබා 

ගැනිම සඳහා වන ලංසුව 
 

ලංසුයයාමුඅංකය 
LC/LAX/QTN/2022/186 

2022/12/01 
දින 

 
14.00පැය 

දක්වා 

 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 

ප්රසම් පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

දු.ක. :    051-2232085 
051-2232084 

ෆැක්ස් : 051-2232211 
 
 

රු.1,000 ක 
මුදල 

සාමානයාධිකා
කාරි ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
සාමානයාධිකා
කාරී නමට 

මහජන 
බැංකුව - 

මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 

ගිණුම් අංක 
204200320

085134ට 
බැරවන යස් 
යගවා (බැංකු 
ලදුපයත් ලංසු 

අංකය 
පැහැදිලිව 

සදහන් කළ 
යුතුය ) යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 
කාර්යාල 

ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරයක

ට යගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

රු30,000/- නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

 
2022/11/17දින 

14.00පැය 

ලංවිම යවබ් 
අඩවියයන් 

ලබාගත හැක. 

 
NCB 

Click 
here. 

 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0262 

 
ලක්විජය බලාගාරය සඳහා කුලී පදනම 

මත නිවාස ලබා ගැනීම 2023-2025 

 
23/11/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
 

 
ලක්විජයවිදුලි
බලාගාරය - 

කණිෂ්ඨ 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 

4වනමහල,බලස්ථානක
ළමයාකරු (ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය,නාරක්කල්ලිය

 
යනාමියල් 

 
අවශය යනායේ 

 

ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනායරාච්චයලයි 61342, 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත කරගත 

 
NCB 

 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/n5s57bjr31ujcx3/Eng-Gen-LC-LAX-QTN-2022-186.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n5s57bjr31ujcx3/Eng-Gen-LC-LAX-QTN-2022-186.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/x8cavf51s534yav/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0262.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8cavf51s534yav/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0262.pdf?dl=0
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,යනායරාච්යචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

ශ්රීලංකාව. 
 

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

නාරක්කල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 

61342. 
 

හැක 
 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0237 

 
Coal Handling Electrical 

Equipment Support Service 

 
23/11/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
 

 
ලක්විජයවිදුලි
බලාගාරය - 

කණිෂ්ඨ 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානක

ළමයාකරු 
(ලක්විජයවිදුලිබලාගාර

ය) 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,යනායරා

ච්යචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු3,500.00 
(නැවතයනා
යගවනයට

න්ඩර්තැන්ප
තුව) 

සාමානයාධිකා
කාරීලංකාවිදු
ලිබලමණ්ඩල
යනමින්මහජ
නබැංකුයේගි

ණුම්අංක: 
2042001400

85134 
යවතබැරකල

හැක 

 
100,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, ලක් විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනායරාච්චයලයි 61342, 
ශ්රීලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0252 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ සහ දළුව 
නිවාස සංකීර්යයේ පලියබෝධා පාලනය 

කිරීම වසරක කාලයක් සඳහා (pest 
controlling work) (2023) 

 
30/11/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
 

 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානක
ළමයාකරු (ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය,යනායරා

ච්යචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු2,500.00 

(නැවත 
යනායගවන

යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම්අංක: 

2042001400
85134 යවත 

බැර කල 
හැක. 

 
76,500.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනායරාච්චයලයි 61342, 
ශ්රීලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා විදුලි 
බල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනායරාච්චයලයි 
61342. 

 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

ජනන 
 

මන්නාරමසු
ළංවිදුලි 

බලාගාරය 

DGM/MC/TWPS/PROC/35 
තම්බපවනි සුළං බලාගාරයේප්රධාාන 

ඉංිනයන්රුවරියට වසරක කාලයක් සඳහා 
එක් යන්වාසික නිවසක් කුලියට 

ලබාගැනීම 

2022/11/30 
14.30පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්යය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාානඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

තම්බපවනීසුලංබලාගාර
ය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

රු.500/= 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 

මහජන බැංකු 

රු.5,000/= 
 

ප්රධාානඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

තම්බපවනීසුලංබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 
නඩුක්කුඩා, මන්නාරම, 

ප්රධාානඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

තම්බපවනීසුලංබලාගා
රය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩල

- 
 
 
 
 

NCB Click 
here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/i6379pbspdpcwnk/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0237.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i6379pbspdpcwnk/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0237.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/vy239aijmvuip2n/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0252.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vy239aijmvuip2n/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0252.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qa4mb7sh6d6puph/ENG-GEN-MC-TWPS-PROC-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qa4mb7sh6d6puph/ENG-GEN-MC-TWPS-PROC-35.pdf?dl=0
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 නඩුක්කුඩා, මන්නාරම, 
41000. 

දුරකථන: 023 2031021 

ශාඛාවක් 
මගින් මහජන 

බැංකුයේ 
(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ගිණුම්අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරයවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

41000. ය, 
නඩුක්කුඩා, මන්නාරම, 

41000. 
(2022/11/30 
14.30පැයට) 

 

ජනන අංශය 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

 
MC/KOT/BIDS/2022/012 

 
ලංවිම යකාත්මයල් බලාගාර නිල නිවාස, 

යකාත්මයල් උමග ඇඩිට, යකාත්මයල් 
ජලාශය උමං යදාරටුව, නිල්ලඹ විදුලි 

බලාගාර යපර වැව, නිල්ලඹ විදුලි 
බලාගාර යපර වැව, නිල්ලඹ විදුලි 

බලාගාර උමං යදාරටුව ප ෞද්ගලික 
ආරක්ෂක යස්වාවක් සැපයීම සඳහා 

 
 

2022.11.30 
දින   

ප.ව 02.00  ට 
 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(මහවැලි 
සංකිර්යය) 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකාත්මයල් විදුලි 

බලස්ථානය,  
ලංකා විදුලි  

බල මණ්ඩලය,  
මාවතුර 

081- 4950690                                       
081- 4950895 

ෆැක්ස්  
081-7429330 

 
රු.2,000/- ක 

සෑම 
යගවීමක්ම 

ඕනෑම 
මහජන බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් මහජන 

බැංකුයේ 
(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරයවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය 

රු.70,000.00 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
යකාත්මයල් විදුලි 

බලස්ථානය,  
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය,  

මාවතුර 
 

2022.11.30   දින  ප.ව 
02:00 ට  ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු, යකාත්මයල් 
විදුලි බලස්ථානය,  

ලංකා විදුලි  
බල මණ්ඩලය,  

මාවතුර 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 

NCB 

 
Click 
here 

 

ජනන 
(සමනළ 

සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2022/09 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සමනළවැව 

විදුලි බලාගාරය, ඒ අවට සහ කපුගල 
ගම්මානයේ නම් කරන ලද ස්ථාන වල 

සනීපාරක්ෂක කටයුතු සහ පිරිසිදු කිරීම 
සඳහා කම්කරුවන් යයදවීම 2022/2023 

 
 

01/12/2022 
14:00 පැය 

සමනළ 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගාඩ දු. ක.   
: 045-2222554 ෆැක්ස් : 

045-2222501 

1,000/= 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 

සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 

20,000/- 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, කපුගල, 
බලංයගාඩ දු. ක.   : 045-
2222554 ෆැක්ස් : 045-

2222501 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගාඩ දු. 
ක.   : 045-2222554 

ෆැක්ස් : 045-2222501 

N/A NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/34hpiojcqduankp/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2022-012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34hpiojcqduankp/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2022-012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/98i0guo24764z6w/Sin-GEN-SC-SWPS-2022-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/98i0guo24764z6w/Sin-GEN-SC-SWPS-2022-09.pdf?dl=0
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2042004100
85134 ට 

බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට 

පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

සම්යේෂය 
(පුේගලික 
විදුලිබල 

සංවර්ධාන 
ශාඛාව) 

 

 
TR/PPD/NCB//2022/01 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (පුේගලික 
විදුලිබල සංවර්ධාන) කාර්යාලයේ රාජකාරී 

කටයුුුතු සඳහා කාර් රථයක් වසර 01ක් 
සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම 

 
 24/11/2022 

14:00පැය 

ප්රසම්පාදනක
මිටුව 

(සම්යේෂය) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
පුේගලික විදුලිබල 
සංවර්ධාන ශාඛාව 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

2වන මහල, G.O.B.A. 
යගාඩනැගිල්ල 

ශ්රීමත්  අත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත 

යකාළඹ 02 
 

දු.ක. / ෆැක්ස්: +94 11 
2338249 

විදුත් ලිපිනය : 
dgmppd.tr@ceb.lk 

- 20,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

පුේගලික විදුලිබල සංවර්ධාන 
ශාඛාව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
2 වන මහල, G.O.B.A. 

යගාඩනැගිල්ල 
ශ්රීමත්  අත්තම්පලම් ඒ. 

ගාඩිනර් මාවත 
යකාළඹ 02 

 
දු.ක. / ෆැක්ස්: +94 11 

2338249 
විදුත් ලිපිනය : 

dgmppd.tr@ceb.lk 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

පුේගලික විදුලිබල 
සංවර්ධාන ශාඛාව 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

2 වන මහල, G.O.B.A. 
යගාඩනැගිල්ල 

ශ්රීමත්  අත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනර් මාවත 

යකාළඹ 02 
 

දු.ක. / ෆැක්ස්: +94 11 
2338249 

විදුත් ලිපිනය : 
dgmppd.tr@ceb.lk 

යනාමියල් 
බාගත හැක. 

 

යේශීය 
තරඟකාරී

ලංසු 

Click 
Here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2022
/050 

විදුලි ඉංිනයන්රු-නඩත්තු (කැකිරාව) යේ   
රාජකාරී කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත 
කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 කාල 

සීමාවක් සඳහා 
 
 
 

2022.11.24 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/08272m97vsmo95a/Bid%20Document.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/08272m97vsmo95a/Bid%20Document.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ta74pj1b17nl4ay/Sin-DD1-NCP--HV-2022-050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ta74pj1b17nl4ay/Sin-DD1-NCP--HV-2022-050.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2022
/051 

විදුලි ඉංිනයන්රු-වැඩිම් (තැනීම්)යේ   
රාජකාරී කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත 
කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 කාල 

සීමාවක් සඳහා 
 
 
 

2022.11.24 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

යබ.අංශ 02 PHM/DD2/DGM/CE(LCM)/DPC/2
022/33 

 
නියයෝජය සාමානයාධීකාකාරී ( වයාපෘති හා 

අධිකාසැර නඩත්තු -යබ.අ.02) 
කාර්යාලයසඳහා 

වසරයදකක(02)කාලයකටරියදුයරකු 
සහිත යමෝටර් රථයක්කුලියට ගැනීම 

2022/11/23 
 

14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 

(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.02)  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. 

අංක 18,ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

500.00 80,000.00 නියයෝජය සාමානයාධීකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 

නඩත්තු - යබ.අ.02)  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය. 

අංක 18,ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 

(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු - යබ.අ.02)  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. 

අංක 18,ළමාගාරය 
පාර,මහනුවර. 
081-2222287 
081-2204298 

 
 
- 

NCB Click 
here 

 
යබ.අ.02 

 
PHMDD2/DGM/EE(MC&S)/QDC/2

022/35 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (භාණ්ඩ සම්බන්ධීකාකරය 
හා ගබඩා) වයාපෘති හා අධිකාසැර නඩත්තු - 
යබ.අ. 02 සියඹලායප් ගබඩා සංකීර්යය 

හා භූමිය සඳහා පවිත්රතා යස්වාවන් 
සැපයීම 

 

 
 

2022/11/30 
ප.ව.2.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකා
රී (වයාපෘති හා 

අධිකාසැර 
නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222287 

 
500/- 

 
 
 

 
15,000/- 

 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

0812222287 
0812204298 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222287 

 
අදාල නැත 

 

 
NCB 

 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/1sttjfndamo09kp/Sin-DD1-NCP--HV-2022-051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1sttjfndamo09kp/Sin-DD1-NCP--HV-2022-051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/da2amyco0bezmj0/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2022-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/da2amyco0bezmj0/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2022-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hv8h0btco0t151c/SIN-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-EE%20%28MCS%29-QDC-2022.35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hv8h0btco0t151c/SIN-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-EE%20%28MCS%29-QDC-2022.35.pdf?dl=0
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0812204298 0812204298 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V99/2022/52 
කුලී පදනම කෘ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම, 

පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 
(යදල්යගාඩ) - ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(කැළණිය) ඒකකය 

2022-11-23 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V49/2022/190 
කුලී පදනම යමාටර් රථයක් ලබා ගැනීම, 
විදුලි ඉංිනයන්රු (යමයහයුම්) - ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (සැලසුම් සහ සංවර්ධාන) 

බපඋ ඒකකය 

2022-11-23 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 
WPSII/T/2022/123 

කුලීවාහනසපයාගැනීමවසර 02 
ක්සඳහාවෑන්රථ 01ක් 

ප්රධාානඉංිනයන්රු (වාණිජ) සඳහා 

 
2022.11.23 

යප.ව. 10.00 
 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
අදාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V39/202
2/65 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(තැනීම්) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී  රාජකාරි 
කටයුතු සඳහා ේවිත්ව කාර්යය වෑන් රථ 

01ක් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම 

30-11-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V27/202
2/66 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ හා පිරියභෝගික යස්වා) ඒකකයේ 
සැපයුම් නිළධාාරි  රාජකාරි කටයුතු සඳහා 
ඩබල් කැබ්(2WD) රථ 01ක් කුලී පදනම 

මත සපයා ගැනීම. 

30-11-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ල 

-- යේශීය Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V46/202
2/67 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(තංගල්ල) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි 

30-11-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/c69f5rtyz9q62si/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2022-52-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c69f5rtyz9q62si/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2022-52-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uda0zn57mjgb0rk/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V49-2022-190%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uda0zn57mjgb0rk/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V49-2022-190%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0d3jatr0xjhdq0/WPSII.T.2022.123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0d3jatr0xjhdq0/WPSII.T.2022.123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hpi179se6yxzsap/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V39-2022-65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hpi179se6yxzsap/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V39-2022-65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3a0fgrxbe1yga87/SP2-CE%28C%26CS%29-%20Vehicle-V27%20-2022-66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3a0fgrxbe1yga87/SP2-CE%28C%26CS%29-%20Vehicle-V27%20-2022-66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1uw6lq5eriwybh6/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V46-2022-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1uw6lq5eriwybh6/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V46-2022-67.pdf?dl=0
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(වලස්මුල්ල) රාජකාරිසදහා ේවිත්ව 
කාර්යය වෑන්  රථ 01ක් කුලී පදනම මත 

සපයා ගැනීම. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

දු.අ. 047-2200888 
ෆැක්ස් : 047-2241806 

තංගල්ල. 61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ය 

(වෘත්ීය 
යසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව) 

 
AM/DGM(OH&S)/Security/2023/0

01 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (වෘත්ීය 
යසෞඛයය හා සුරක්ිතතාව) කාර්යාලයය 

සඳහා ආරක්ෂක යස්වා මාස 12 ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

යනා. 297C 
නව නුවර පාර 
යකාතලාවල 

කඩුයවල 
 

 
2022-11-30 

දින 
පැය. 14:00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්. 

 
 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකා
රී (වෘත්ීය 

යසෞඛයය හා 
සුරක්ිතතාව) 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වෘත්ීය යසෞඛයය හා 

සුරක්ිතතාව) 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනා. 297 C, 

නව නුවර පාර, 
යකාතලාවල. 

 
දු.අ. 011  267 6307 

 
 
 

 
100.00 

 
15,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(වෘත්ීය යසෞඛයය හා 
සුරක්ිතතාව) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.297 C, 

නව නුවර පාර, 
යකාතලාවල. 

 
දු.අ. 011  267 6307 

 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වෘත්ීය යසෞඛයය හා 

සුරක්ිතතාව) 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
යනා.297 C, 

නව නුවර පාර, 
යකාතලාවල. 

 
දු.අ. 011  267 6307 

 
 

 
අදාල යනායේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

වත්කම් 
කළමනාකර

ය 

DGM(Tr)//Services/ 
T/2022-06 

 
ලංවිම පුහුණු 

මධායස්ථානය - පිළියන්දල 
ආපන ශාලාව පවත්වා යගන යාම 

 

විවෘත කරන 
දිනය සහ 
යේලාව 

2022-12-01 
පැය .10:00 

 
 

යපර ලංසු 
රැස්වීම 

2022-11-22 
පැය .10:00 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ය  අංශය 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (පුහුණු 

කිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

 
දුරකථන අංක : 
0112 614 468 

1000.00 5,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (පුහුණු 

කිරීම්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

අදාල යනායේ. NCB  

 
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. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්් රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං අ විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපාතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන ීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින්  0900 පැය සිට 1500 පැය දක්වා 
සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා 
ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත ීරු 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 
ලැයබ්. 
 

https://www.dropbox.com/s/63eepswcft8yx32/Eng-AM-OHS-AM-DGM-OH%26S-Security-2023-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/63eepswcft8yx32/Eng-AM-OHS-AM-DGM-OH%26S-Security-2023-001.pdf?dl=0
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මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප් රධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාකාරී                      
                                     


