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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 
 

ලක්වවිජය  විදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/S/2022/012 

 
ලක්වවිජය විදුලි බලාගාරයේ භාවිත කළ යතල් 

අයලවි කිරීම. 
බලාගාර ප්රයේශයට ඇතුල්වීම සඳහා ඇතුල්වීයම් 

අවසර පත්රයක්ව සම්පූරර්ය කළ යුතු බැවින්  පැමිීමමට  
පැය 24 කට යපර පහත දුරකථන අංකයට 

අමතන්න. 
වාතිජ අංශය - 070-6330700, 0719664709 

 
18/01/2023 

දින 14.00  
පැයට 

 
(නිරික්වෂන 

දිනය 
2023/01/16,1

7 සහ 18 
යප.ව.9.00 සිට 
12.00 දක්වවා) 

 
 
 
 

 
ලක්වවිජය  විදුලි 

බලාගාරය - 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 4 වන 
මහල,බලස්ථාන 

කළමයාකරු (ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 

යනායරාචයචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු1,500.00 

(නැවත 
යනායගවන

යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 

සාමානයාධිකා
රී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 

යවතබැරකල
හැක 

 
100,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 වනමහල, 

පරිපාලනයගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජයවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, 

ශ්රීලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342. 
 

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

/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
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/wjftymr2klg55t3/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2022-012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wjftymr2klg55t3/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2022-012.pdf?dl=0
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ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0240 

අධි යවෝල්ීයතා මැනුම් උපකරය මිලදී 
ගැනීම 

 
Bid extension 

 
18/01/2023දි

න 
14.00 පැයට 

 
 
 
 
 

 
ලක්වවිජයවිදුලිබ

ලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 4වන 
මහල,බලස්ථාන 

කළමයාකරු (ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය,යනායරා

චයචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 1,000.00 

(නැවත 
යනායගවන

යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 

සාමානයාධිකා
රී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 යවත  

බැර කල හැක 

 
250,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 වනමහල, 

පරිපාලන යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජය විදුලිබලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රීලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලි බල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342. 
 

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

/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(Com)/C1/PS/2K22/109 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 6 කියලෝ ග්රෑම් 50 

යපරදි බමන ලද කණු 1000ක්ව මිල දී ගැනීම හා 
සැපයීම. 

 

25/01/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

3,500.00 227,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ks4yi9bpkkjxzab/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0240.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ks4yi9bpkkjxzab/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0240.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03tx9cj4acfsjdx/109.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03tx9cj4acfsjdx/109.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03tx9cj4acfsjdx/109.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(Com)/C1/MOS/2K22/1
10 

ඌව පළාත සඳහා Cable – Alu. PVC 
insulated – H. S. Duplex (7/1.35) 

10sqmm one core bare මීටර් 46,000ක්ව 
මිල දී ගැනීම හා සැපයීම (CEB පිරිවිතර - 

005:2022) 

25/01/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 1,000.00 73,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

ඉදිකිරීම් 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/352 (ලංසු 
තැබියම් කාලය දීර්ඝ කිරිම) 

යමායරාන්යතාට නව වහරු අංගනයේ 
පැති බැම්ම ඉදිකිරීම. 

 

11/01/202
2 14.00 

පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

27,000.00 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යස්වා 

ජනන 
ම.සං. 

MC/KOT/BIDS/2022/0011 
 

යකාත්මයල් ශ්රී ලංකා යුධා හමුදා කඳරේයර් 
ධාාවනය සඳහා කුලී පදනම මත 

රියදුරුසහඉන්ධානසහිතවආසන හතකින් 
යුත් කැබ් රථයක්ව සැපයීම 

 

2023/01/25
දින14:00පැය

ට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයා ගැනිම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
යකාත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මාවතුර. 

 
081- 4950690/691, 

081-7429330 
සැම යගවිමක්වම 

ඕනෑමමහජනබැංකුශා
ඛාවක්වමගින්මහජනබැං

කුයේ 
(මුලස්ථානශාඛායේ) 

ගිණුම්අංක 204-2002-
30085-134 

බැරයවනයස්යගවාබැං
කුලදුපතඉදිරිපත්කලයුතු

ය. 

1,000/- 10,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
යකාත්මයල් 

විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 

 
 
 

2023/01/25දින 14:00 
පැයට 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
යකාත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
මාවතුර. 

යකාත්මයල් 
විදුලි බලාගාර, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩල, 
මාවතුර. 

 
කාර්යාලයේදි 
කියවිම සදහා 

යනාමියල් 
ලබාගත හැක. 

 

NCB 
 

Click 
here 

ජනන අංශය 
(මහවැලි 

MC/RND/PT/2022/11 
රන්යදනිගල විදුලි බලස්ථානයේ ධාාවනය 
සඳහා ආසන 12 කින් සමන්විත වෑන් රථ 

2023/01/25 
දින 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 

රු.1,000.00 
මහජන 
බැංකුව 

 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි 

- NCB 
 

 
 

https://www.dropbox.com/s/zp9nvwu9av505sm/110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zp9nvwu9av505sm/110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zp9nvwu9av505sm/110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/av1r63i2ufv6nlg/tender%20for%20Construction%20of%20morothota%20gantry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/av1r63i2ufv6nlg/tender%20for%20Construction%20of%20morothota%20gantry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2096zgfr91irboe/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2022-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2096zgfr91irboe/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2022-11.pdf?dl=0
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සංකීර්යය) 01ක්ව  රියදුරු සහ ඉන්ධාන සමඟ කුලියට 
ලබා ගැනිම සඳහා වන ලංසුව 

 
 

14:00 පැය කමිටුව විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

දුරකථන : 055-
4929011/2 

ෆැක්වස් : 055-2245755 
විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 
 

මුලස්ථාන 
ශාඛායේ  
ලං.වි.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්යයේ
රැස්කිරීයම්ගි

ණුම් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

රු.20,000.00 බලස්ථානය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 
 

බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

Click 
here 

 
ජනන 

(තාපබල 
සංකීරයය) 

 
එස්ීඑස්/එස්එස්ීඊ/එල්ී/2022/04/44

00 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය සඳහා 
2020-2021 වසර යවනුයවන් ලීටර 19 

පානීය ජල යබෝතල් මිලට ගැනීම 
 
 
 
 

 
2023.01.25  වන 

දින 
10:00 පැයට 

 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 
තාපබල 

සංකීර්යය 

 
නියයෝජය සාමානය 
අධිකාරී ( තාපබල 

සංකීර්යය)  ලංවිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම, 
10600 යකායලාන්නාව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

 
 
 
 

2000.00 

 
 
 
 

40,000.00 

නියයෝජය සාමානය අධිකාරී 
( තාපබල සංකීර්යය)  

ලංවිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම, 
10600 යකායලාන්නාව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

නියයෝජය සාමානය 
අධිකාරී ( තාපබල 

සංකීර්යය)  ලංවිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම, 
10600 යකායලාන්නාව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/256 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (දල්ල්ල) බල 
ප්රයේශයට අයත් දල්ල්ල විදුලි පාරියභෝගික  
යස්වා මධායස්ථානය සඳහා  කුලී පදනම 

මත වසර 02ක කාලයකට  කෲ කැබ් 
(LWB)රථයක්ව  ලබා ගැනීම. 

 
 

2023-01-25 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

 

 
 
 

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 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V86/2022/389 
කුලී පදනම මත කෘ කැබ් රථයක් ලබා 

ගැනීම, ප්රාදේශීය ය න්තු ඒ කකකය - විදුලි 
ඉංජිදේශේරු (දිවුලපිටිය) කකකය 

2023-01-18 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

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/K-V149/2022/162 
කුලී පදනම මත කෘ කැබ් රථයක් ලබා 

ගැනීම, පාරිදේශ ාගික දේශේවා මධ්යේථානය 
- ප්රධ්ාන ඉංජිදේශේරු (කැණියය) කකකය 

2023-01-18 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

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 

යබ.අ.03 SAB/RUW/EE/BUILDING/KOTIYA 20/01/2023 පළාත් මිළදී විදුලි ඉංජියන්රු 1,000.00 - විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය විදුලි ඉංජියන්රු - යේශීය Click 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/meaw5f7dko1fcs9/SIN-GEN-MC-RND-PT-2022-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/meaw5f7dko1fcs9/SIN-GEN-MC-RND-PT-2022-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhvmw6ur9t5ipy0/ENG-GEN-TC-SPS-SSCE-LP-2022-04-4400%20-%20to%20print.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhvmw6ur9t5ipy0/ENG-GEN-TC-SPS-SSCE-LP-2022-04-4400%20-%20to%20print.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/alc32sdiaj60tc8/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-256.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/alc32sdiaj60tc8/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-256.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ggw877raw8d5m48/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2022-389-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ggw877raw8d5m48/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2022-389-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j25vfokyz6w39ha/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V149-2022-162-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j25vfokyz6w39ha/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V149-2022-162-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8d272pk3fajkeum/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%20%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BB%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%25E
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(සබර) KUMBURA C.S.C. /2023 
යකාටියාකුල්ර පාරියභෝගික යස්වා 
මධායස්ථානය සඳහා වසර යදකක 

කාලයකට, යකාටියාකුල්ර නගරයේ සිට 
කියලෝමීටර 2ක්ව  ඇතුලත පිහිටි වර්ග අඩි 

2000 කට යනාඅඩු යගාඩනැගිල්ලක්ව  කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

14.00 පැය ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

කාර්යාලය 
(රුවන්වැල්ල)       යනා. 

ඊ 184/1, අටුලුගම, 
යදහිඕවිට. 

 

(රුවන්වැල්ල) යනා. ඊ 
184/1, අටුලුගම, යදහිඕවිට. 

 

කාර්යාලය 
(රුවන්වැල්ල) යනා. ඊ 

184/1, අටුලුගම, 
යදහිඕවිට. 

 

තරඟකාරී 
ලංසු 

Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
73/MON-08/2K22/115 

විදුලි ඉංජියන්රු (යමායරාගල ) ඒකකයේ 
බිබිල පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය  

යවත වසර යදකක්ව සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනිම. 

25/01/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

1,000.00 70,000.00 

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

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
88/BD-13/2K22/116 

විදුලි ඉංජියන්රු (මහියංගනය ) ඒකකයේ 
කන්දකැටිය පාරියභෝගික යස්වා 

මධායස්ථානය  යවත වසර යදකක්ව සඳහා 
කුලී පදනම මත ත්රී යරෝද රථයක්ව 

ලබාගැනිම. 

25/01/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 

500.00 25,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
75/DM-07/2K22/117 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු - යබදා හැරීම් නඩත්තු 
(ඌව) ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි (V) යවත 
වසර යදකක්ව සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක්වලබාගැනිම. 

25/01/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

1,000.00 70,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 

DGM(UVA)/CE(COM)/BUILDINGS
/DEO1/2K22/21 

25/01/2023 
15.00 hrs 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු 500.00 10,080.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

 
- යේශීය 

 
යමතැනින් 

https://www.dropbox.com/s/8d272pk3fajkeum/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%20%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BB%20%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%25E
https://www.dropbox.com/s/jtxtrzp7xi6mdhl/115-%20CSC%20Bibila.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtxtrzp7xi6mdhl/115-%20CSC%20Bibila.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtxtrzp7xi6mdhl/115-%20CSC%20Bibila.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7uf9ilcpr4ufdln/116%20kandaketiya%20three%20Wheel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7uf9ilcpr4ufdln/116%20kandaketiya%20three%20Wheel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7uf9ilcpr4ufdln/116%20kandaketiya%20three%20Wheel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xc0y6zw9c7x3mug/117-%20CE%20DM%20-%20ES%20_V_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xc0y6zw9c7x3mug/117-%20CE%20DM%20-%20ES%20_V_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xc0y6zw9c7x3mug/117-%20CE%20DM%20-%20ES%20_V_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wqg67j3omw060od/2K22-21%20ES%20Quarters%20Dambagalla.pdf?dl=0
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(ඌව) විදුලි ඉංජියන්රු (යමායරාගල) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාරි - දඹගල්ල නිළ නිවස සඳහා  

දඹගල්ල නගරය අවටින් නිවසක්ව බදු 
පදනම මත ලබා ගැනීම 

(ඌව) (යමායරාගල) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යමායරාගල 

දු.ක : 0552277350 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/BUILDINGS
/DEO1/2K22/22 

විදුලි ඉංජියන්රු (යමායරාගල) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාරි - බිබිල නිළ නිවස සඳහා  

බිබිල නගරය අවටින් නිවසක්ව බදු පදනම 
මත ලබා ගැනීම 

25/01/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු 

(යමායරාගල) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යමායරාගල 

දු.ක : 0552277350 

500.00 9,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

 
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. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුරේන්යබ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක්ව ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය රේ විටක ුරේන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්් රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ව 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාාන ඉංජියන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක්ව 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 මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක්ව ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා 
ුරේන්යබ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප් රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුරේන්යබ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් 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 
ලැයබ්. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප් රධාාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තරඟකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තරඟකාරී ලංසු 

 

        සාමානයාධිකාකාරී                      

https://www.dropbox.com/s/wqg67j3omw060od/2K22-21%20ES%20Quarters%20Dambagalla.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wqg67j3omw060od/2K22-21%20ES%20Quarters%20Dambagalla.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6svv5wuhnaorqb8/2K22-22%20ES%20Quarters%20Bibila.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6svv5wuhnaorqb8/2K22-22%20ES%20Quarters%20Bibila.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6svv5wuhnaorqb8/2K22-22%20ES%20Quarters%20Bibila.pdf?dl=0
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