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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 

යබදාහැරිම් 
අංශය  01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

 
 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2023/007 
 

i) PRE-INSULATED ALU SLEEVE 
(10SQMM) 

ii) PRE-INSULATED ALU SLEEVE 
(16SQMM) 

2023 
යපබරවාරිමස 

22වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ලක්ෂ්මන් යගාඩනැගිල්ල 

340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකාළඹ 032023.02.21 
දිනට යපර 

දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 4,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය, 
ලක්ෂ්මන් යගාඩනැගිල්ල 340, 
ආර් ඒ ද යමල් මාවත, යකාළඹ 
03හි තබා ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

නියයෝජ්යසාමානයාධිකාකාරි  
(යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය 
- යේශීය 

Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2023/008 

 
i) Separable Tee Connector –Type C 

Interface-Type 1 
ii) Separable Tee Connector –Type C 

Interface-Type 2 
2023 

යපබරවාරිමස 
22වැනිදා 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ලක්ෂ්මන් යගාඩනැගිල්ල 

340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකාළඹ 032023.02.21 
දිනට යපර 

දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 42,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය, 
ලක්ෂ්මන් යගාඩනැගිල්ල 340, 
ආර් ඒ ද යමල් මාවත, යකාළඹ 
03හි තබා ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

නියයෝජ්යසාමානයාධිකාකාරි  
(යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය 
- යේශීය 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/kw3obx6rfv7lj2r/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dg7sfla6hba8x6z/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-008.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2023/009 

 
i)  Neutral Link 400A 

ii) HRC Fuse Cartridge Knife Edge 
Type 63A –Size 00 

iii) Vertical Switch Fuse For 
FeederPiller 

2023 
යපබරවාරිමස 

22වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ලක්ෂ්මන් යගාඩනැගිල්ල 

340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකාළඹ 032023.02.21 
දිනට යපර 

දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

24,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය, 
ලක්ෂ්මන් යගාඩනැගිල්ල 340, 
ආර් ඒ ද යමල් මාවත, යකාළඹ 
03හි තබා ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

නියයෝජ්යසාමානයාධිකාකාරි  
(යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය 
- යේශීය 

Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2023/010 

i) Jointing Kit - Straight Through H.S - 
LV/95sqmm/4C/XLPE/ SWA Cable 

(Without Ferrules) 
ii) Jointing Kit - Straight Through H.S -

LV/240sqmm/4C/XLPE/ 
SWA Cable (Without Ferrules) 

iii) Jointing Kit – Transition H.S - 
LV/240sqmm/4C/PILC XLPE  SWA 

(Without Ferrules) 
iv) End Termination Kit H.S. Indoor 

11Kv70sqmm/3C/ PILC /SWA UG 
Cable 

(w/o Socket) 

2023 
යපබරවාරිමස 

22වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ලක්ෂ්මන් යගාඩනැගිල්ල 

340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකාළඹ 032023.02.21 
දිනට යපර 

දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

50,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය, 
ලක්ෂ්මන් යගාඩනැගිල්ල 340, 
ආර් ඒ ද යමල් මාවත, යකාළඹ 
03හි තබා ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

නියයෝජ්යසාමානයාධිකාකාරි  
(යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය 
- යේශීය Click Here 

 

https://www.dropbox.com/s/c86pwn26h4n0xea/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/enzul2fehd88w5f/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-010.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/031 

ලංවිම  පළාත් ගබඩාව මධ්යම පළාත 01 සඳහා   
Belts Linesmen (290ක්ෂ) සපයා භාරදීම 

 

 
 

2023-02-22 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ්-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

 

 
 
 

1000/= 

 
 

96,000/= 

 
 

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

04, අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ්-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(Com)/C1/PS/2K23/003 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 11 කිල ෝග්රෑම් 850 

යපරැදි යකාන්ීට්ට ක 5 50ක්ෂ මිල දී ගැනීම හා 
සැපයීම(CEB Spec:044:2:1997) 

 

22/02/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ්) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර,හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ල. 

1000.00 100,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ්) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි  (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(වාිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල 

 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(Com)/C1/RC/2K23/00
5 

ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3 කියලෝග්රෑම් 500 
වැරකැවූ යකාන්ීට්ට ක 5 200ක්ෂ මිල දී ගැනීම 

හා සැපයීම(CEB Spec:44-1:1996) 
 

22/02/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ්) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 3500.00 238,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ්) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි  (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(වාිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල 

 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/e9uf7mbfrw1m511/Belts%20Linesmen%202023%20031%20Drop%20Box.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8yyga3ad7u62yrw/003.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8yyga3ad7u62yrw/003.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8yyga3ad7u62yrw/003.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/txgl8tzjgbi7tm7/005.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/txgl8tzjgbi7tm7/005.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/txgl8tzjgbi7tm7/005.doc.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(Com)/C1/M05/2K23/0
06 

Supply & Delivery of 46,000m of cable 
–Alu. Pvc insulated – H.S. Duplex 

(7/1.35) 10SQMM one core insulated 
other core bare for the province of Uva   

(CEB Spec:005:2022) 
 

22/02/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ්) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

1000.00 107,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ්) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි  (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(වාිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2023/04 
ආරක්ෂිත නිළ ඇඳුම් (Safety Uniforms)  
සාදා, සපයා, යගනවිත් භාරදීම 1,000 එකු 

2023.02.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජ්ය 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 38,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (වාිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

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

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

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(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) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2023/05 
ආරක්ෂිත පාවහන්සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

670  යුගල 

2023.02.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජ්ය 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 33,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (වාිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගර සභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගර සභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/mf01ql1c9mawdpc/006.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mf01ql1c9mawdpc/006.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mf01ql1c9mawdpc/006.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/djwg19dzfz59aln/PPC_T_2023_04%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9afbt69k9s8gq80/PPC_T_2023_05%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2023/06 
දිග රබර් සපත්තු (Gum Boots) සපයා, 

යගනවිත් භාරදීම 255යුගල 

2023.02.23 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයාජ්ය 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 10,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (වාිජ්), 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 

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

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

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාිජ්), නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(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 ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක්ෂ මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

ඉදිකිරීම් 

ජ්නන අංශය 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

නිල්ලබ බලාගාරයේ යපර වැව හි නව උමං 
යදාරටුවක්ෂ නිර්මායය කිරීම සහ සවි කිරීම 

එම්ි/ නිල්/බිඩ්සස්/ 
2022/003 

 

2023.03.01             
දින ප.ව. 
02.00 ට 

 

මහවැලි 
සංකිර්යය  
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 
යකාත්මයල් විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-4950690 
ෆැක්ෂස් : 081-7429330 

විදුත් : 
cekotmc.gen@ceb.lk 

 

රු.1000/- ක 
සෑම 

යගවීමක්ෂම 
ඕනෑම මහජ්න 
බැංකු ශාඛාවක්ෂ 
මගින් මහජ්න 

බැංකුයේ 
(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ගි 5ම් අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරයවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත ඉදිරිපත් 
කල යුතුය. 

රු.40,000.00 ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 
යකාත්මයල් විදුලි බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල  මණ්ඩලය, 
මාවතුර. 

 

යකාත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකාත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල  
මණ්ඩලය, 
මාවතුර, 

කාර්යාලයේදී 
කියවීම සදහා 

යනාමියල් ලබා 
ගත හැක. 

NCB 
 

 
 

Click here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-Buil/Kapuwatta/2022/233 
ප්රාලීය න ත්තු ඒ කයයන II ප්රතිසසස්යණයන 

කිරීම - ප්රධාාත ඉසිනලරු  ජාාල   කයයන 
සුදුසුකම් : 

CIDA(ICTAD) යේියේ C9 යහෝ ඊට වැඩි 
යගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් 

2023.02.22 
ප.ව 2.00 

දක්ෂවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ. 

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 22,000.00 

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 

යස්වා 
 
 
 
 

ජ්නන 
(ආයතනික 

කටයුතු) 

 
ජීසීඒ/ඩීජීඑම්/ඇඩ්සමින්/ආපනශාලාව/2023-

2024 
 
 

2023/2024 වර්ෂය සඳහා ජ්නන මුලස්ථාන 
ආපනශාලාවට යකාන්රාත්කරුයවකු පත් 

කරගැනීමට ලංසු කැඳවීම 

2023.02.15 
යප.ව.10.00 

 
 
 
 
 

නි.සා. ( ආයතනික කටයුතු) 
ශාඛාව, ජ්නන  

මූලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, නව 

කැලි පාලම පාර, 
යකායළාන්නාව. 

 
දු.ක. : 

 
 
 
 
 

1000/= 

 
 
 
 
 

15,000/= 

නි.සා.(ආයතනික 
කටයුතු)ජ්නනමූලස්ථානය, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 
නවකැලිපාලමපාර, 

යකායළාන්නාව. 
 

දු.ක: . 
0112147232 

නි.සා .(ආයතනික 
කටයුතු) ශාඛාව, 

ජ්නනමූලස්ථානය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නවකැලිපාලමපාර, 
යකායළාන්නාව. 

 
දු.ක: . 

 
 
 

NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/tb950swc9462vjb/PPC_T_2023_06%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gfbu0bv9yr3p42w/ENG-GEN-MC-NIL-BIDS-2022-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z5ocxwrijdbxrbe/Bidding%20%20doc%202ns%20round%20%20Ja%20Ela%20CSC%20Kapuwattha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z5ocxwrijdbxrbe/Bidding%20%20doc%202ns%20round%20%20Ja%20Ela%20CSC%20Kapuwattha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l2ynca6xkt29fu9/Sin.GEN-CA-2023-02-02%20%28Bidding%20Document%29.pdf?dl=0
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0112147232 
ෆැක්ෂස් : 

0112327027 
 

ෆැක්ෂස්  :  
0112327027 

 

0112147232 
ෆැක්ෂස්  :  

0112327027 
 

 
ලක්ෂවිජ්ය විදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2023/0023 

 
ලක්ෂවිජ්ය විදුලි බලාගාරයේCMEC අංගනයේ 

ගබඩා යගාඩනැගිල්යල් යකාටස් යදකක්ෂ 
ප්රතිසංස්කරයය කිරීම. 

 
22/02/2023දි
න 14.00 පැයට 

 
 
 

 
ලක්ෂවිජ්යවිදුලිබ

ලාගාරය - 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානකළම

යාකරු 
(ලක්ෂවිජ්යවිදුලිබලාගාරය) 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,නා
රක්ෂකල්ලිය,යනායරාචයචෝ

යල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු2,500.00 
(නැවතයනා

යගවනයටන්ඩ
ර්තැන්පතුව) 

සාමානයාධිකාකා
රීලංකාවිදුලිබල
මණ්ඩලයනමි

න්මහජ්නබැංකු
යේගි 5ම්අංක: 
20420014008

5134 
යවතබැරකල

හැක. 

 
60,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 වනමහල, 

පරිපාලනයගාඩනැගිල්ල, 
ලක්ෂවිජ්යවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්ෂකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, 

ශ්රීලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 

වනමහල, 
පරිපාලනයගාඩනැගිල්ල, 
ලක්ෂවිජ්යවිදුලිබලාගාරය, 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්ෂකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342. 

 

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

/ 
යවතින්යනාමි
යල්බාගතකරග

තහැක 
 

 
NCB 

 
Click Here 

 

ජ්නන අංශය 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

රන්යදිගලනිවාසයපයදස්වලට2023සඳහා
යපෞේගලිකආරක්ෂෂකයස්වයක්ෂසැපයිම 

 
MC/RND/PT/2022/12 

 
2023.02.2214:

00 පැය 

මහවැලිසංකී
ර්යය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, තැ.යප. 
05, රන්ටැයේ. 

 
දුරකථන : 055-4929011 

ෆැක්ෂස් : 055-2245755 
විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 
 

රු.2,000.00 
මහජ්න බැංකුව 

මුලස්ථාන 
ශාඛායේ  
ලං.වි.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්යයේ 
රැස්කිරීයම් 

ගි 5ම් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගි 5මට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

රු.40,000.00 ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි බලස්ථානය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

- NCB 
 

 
Click here 

ජ්නන 
(තාපබල 

සංකීරයය) 

එස්ීඑස්/සීඊ/කිේූඒ /01/2022/03/4100 
 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය සඳහා තනිකඩ 
නිල නිවාසක්ෂවසරක කාලයක්ෂ සඳහා බේදට 

ගැනීම 

2023.02.23ව
න දින 14:00 

පැයට 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී

(තාපබල 
සංකීරයය) 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ෂස් 2400584 

යනාමියල් අදාල නැත 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ෂස් 2400584 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ෂස් 2400584 

අදාල නැත NCB Click Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/psjk2jukvcu2y85/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2023-0023.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/5db2vo4zdvgay2n/SIN-GEN-MC-RND-PT-2022-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gihbq5k43zmviv8/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2023-01-4100.pdf?dl=0
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ජ්නන අංශය 
(තාපබල 

සංකීර්යය) 

TC/ KPS/ME(FS)/T/2023/02/811/7560 
කැළිතිස්ස බලාගාරයේ 2023/ 2024 

වර්ෂයයවනුයවන් 
සනීපාරක්ෂෂකහාඋදයානඅලංකරනයස්වා  

සැපයීම 

2023.02.22දි
ත 

14:00 පැනට 

තාපබලසංකී
ර්යයසපයාගැ

නීම්කමිටුව 

නියයෝජ්යසාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 

(තාපබලසංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජ්නක මූලස්ථානය, 
නවකැළිපාලමපාර, 

10600, යකායළාන්නාව. 
දු.ක.: 

011-2437426, 
011-2423897 

රු. 4,000.00 රු.142,500.00 

නියයෝජ්යසාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 

(තාපබලසංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජ්නක මූලස්ථානය, 
නවකැළිපාලමපාර, 10600, 

යකායළාන්නාව. 
 

ලංසු 
භාරගන්නායේලාවඅවසා

න් වු වහාම නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(තාපබලසංකිර්යය)දී 

 

යනාමියල් NCB 

 
 
 
 

Click Here 

සම්යේෂය 
(යමහාන) 

ලංසු අංකය:TR/O&M-S/NCB/2023/08/D 
Description: Obtaining a House on 

Lease Basis to use as an Official 
Accommodation for the field staff of 

Western 
Central Unit of Transmission O&MS 

Branch. 

22/02/20231
0.00පැය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව - 

සම්යේෂය 

ප්රධ්ාන ඉංජීයන්රු 
(සම්.යමහාන -බටහිර 
මධ්යම), යකන්ට්ට පාර, 

යකාළඹ 09 
Tel: 011-2056702 
Fax: 011-2056710 

යනාමියල් අදාලනැත නියයෝජ්යසාමානයධිකාකාරී 
(සම්.යම.හා.න-ද) 

යකන්ට්ට පාර, යකාළඹ 09 
Tel: 011-2056702 
Fax: 011-2056710 

නියයෝජ්යසාමානයධිකාකාරී 
(සම්.යම.හා.න-ද) 

යකන්ට්ට පාර, යකාළඹ 09 

- NCB 
 

Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකාළඹ 
නගරය) 

DGM (CC)/CE(P&D)/PPC/2023/001 
ලයාළඹ තගණ යාර්නා ලේ තැනීම් කයයලනහි 

විදුලි ඉසිනලරු  නි  නිවාසන සඳහා 
ලගා්තැඟිල් ක් කුලිනට/බීදට  බා ගැනීම 

 ප්රයේශය - යකාළඹ අවටින් 
 බිම් ප්රමායය - 1500 ft2 

 අවම වශයයන් වාහන 02 ක්ෂ පමය 
නැවතීයම් හැකියාව 

 විදුලිය හා නල ජ්ලය අවශයයි 
 අඩි 12 පිවිසුම් වාර්ගයක්ෂ අවශයයි 

වසර 01 ක බදු පදනම මත 

2023 
යපබරවාරිමස 

22වැනිදා 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ලක්ෂ්මන් යගාඩනැගිල්ල 

340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකාළඹ 032023.02.21 
දිනට යපර 

දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

- 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(යකාළඹ නගරය) කාර්යාලය, 
ලක්ෂ්මන් යගාඩනැගිල්ල 340, 
ආර් ඒ ද යමල් මාවත, යකාළඹ 
03හි තබා ඇති ලංසු යපට්ටටිය 

නියයෝජ්යසාමානයාධිකාකාරි  
(යකාළඹනගරය) 

කාර්යාලය 
- යේශීය Click Here 

 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සී1/එචවී/2023/003 
 

ගයකාධිකාකාරී (වියදම්) -උමැ යේ   රාජ්කාරී 
කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත කාර් රථයක්ෂ 
ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 කාල සීමාවක්ෂ සඳහා 

 
 
 

2023.02.16 
1500 පැයට 

 
 
 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/23/0009 
තාණම්ම  විදුලි ඉසිනලරු  යාර්නා න සඳහා  

කුලී පදතම මත සිරගල් යැබ් ණථනක්  බා 

2023-02-23 
යප.ව.10.00 ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

2,000.00 65,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

- යේශීය Download 

https://www.dropbox.com/s/yvcpuz4547spvui/Eng-Gen-TC-TC%20KPSME%28FS%29T2023028117560.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fmznur4dm96mip7/Complete%20Document.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/af0t9wsxhtv0t09/DGM%28CC%29-CE%28P%26D%29-PPC-2023-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kdsd4k8foruvnrt/Sin-DD1-NCP--HV-2023-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7yudp82erecxn8l/CEB-NWP2-NCB-HV-23-0009.pdf?dl=0
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ගැනීම. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ෂස්: 037- 2065497 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ෂස්: 037- 2065497 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ෂස්: 037- 2065497 
යබ.අ. 01 

(වයඹ -02) 
CEB/NWP2/NCB/HV/23/0010 

ගිරිඋල්  විදුලි පාරිල ෝගිය ල්වා 
මධාය්ථාතන වනර ණථනක් කුලී පදතම මත 

 බා ගැනීම. 
 

2023-02-23 
යප.ව.10.00 ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ෂස්: 037- 2065497 

2,000.00 65,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ෂස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ෂස්: 037- 2065497 

- යේශීය Download 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/23/0011 
ගයයාධියාරි ජආදානම්  කයයන සඳහා වනර 

ණථනක් කුලී පදතම මත  බා ගැනීම. 

2023-02-23 
යප.ව.10.00 ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ෂස්: 037- 2065497 

2,000.00 65,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ෂස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ෂස්: 037- 2065497 

- යේශීය Download 

 
 

යබ.අ.02 

 
PHMDD2/DGM/CE (LCM) / DPC / 

2022/37 
 

වයා. හා අ.සැ.න.( යබ.අ.02 කලයගඩියේන, 
උඩුගම්පල, වතුපිටිවල වැඩ බිම් සදහා වසර 
යදකක කාලයකට මුර යස්වය ලබා ගැනිම( 

පැය  12 වාර යස්වා) 

2023/02/22 
14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
යබ.අ.02 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා 

අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් අංශය 
2 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,   
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222287 
081-2204298 

1000.00 60,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
081-2222287 
081-2204298 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222287 
081-2204298 

 
- 

 
NCB 

 
 
 
 
 
 

Click here 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/047 

 
ප්රධ්ාන  ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු)  

ඒකකය - ම.ප. 02  සඳහා වසර යදකක 
කාලයකට (4WD) වෑන් රථයක්ෂ ලබා ගැනීම 

01/03/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/048 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (හරනරන්යකත)  
කාර්යාලය සඳහා වසර යදකක කාලයකට 

01/03/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/k4zoryhrxlk9ckd/CEB-NWP2-NCB-HV-23-0010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/214hvfhzzyjdufc/CEB-NWP2-NCB-HV-23-0011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3i0xctygs3ryg3h/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%28LCM%29-DPC-2022-37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bkl2b1025it16m9/PPC-2023-047%20WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q0se8aaayepdu2r/PPC-2023-048%20%20Van%20Office.pdf?dl=0
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වෑන් රථයක්ෂ ලබා ගැනීම. 
 

දු.අ. 081-2270070 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/049 

 
ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු (නාවලපිටිය) සඳහා 

වසර 02ක කාලයකට බඳු/කුලි පදනම මත 
යගාඩනැගිල්ලක්ෂ ලබා ගැනිම. 

 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 

1. නාවලපිටිය නගරය ආසන්නයේ ප්රධ්ාන 
පාරටආසන්නව පිහිටිම. 

2. යගාඩනැඟිල්ල අවම වශයයන් 
ව.අ.5000කට   යනාඅඩු විය යුතුය. 

3. සැහැල්ු වාහන 04ත් නවතා තැබියම් 
හැකියාව තිබිය යුතුය. 

4. නල ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 

01/03/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලායපායරාත්තු වන 
මාික කුළිය සහ 

යගාඩනැගිල්යල් ියු 
විස්තර 

https://ceb.lk./tender-
notice/si මඟින් ලබා 
ගන්නා ආදර්ශ ආකෘති 

පරයේ සඳහන් කර ප්ර.ඉ. 
(වාිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනා.431, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව 
යවත යගනවිත් යහෝ 

ලියාපදිං අ තැපෑයලන් 
එවිය යුතුය. 

යගාඩනැගිල්ල සම්බන්ධ්ව 
යතාරතුරු සඳහා - දු.අ. 

035-2222466 
ලංසුව භාරදීම පිළිබඳ වැඩි 
විස්තර සඳහා - දු.අ.  081-

2270070 

- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/050 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු(මාවනැල්ල)  බල 
ප්රයේශයට අයත්  පා.යස්.ම. දි්පිටිය  සඳහා 
වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම යටයත් 

කෘකැබ්ප රථයක්ෂ ලබා ගැනීම 

01/03/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/051 

 
ගිනිගත්යේන ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය සඳහා  පහත සඳහන් අවශයතාවන් 
සහිත  යගාඩනැගිල්ලක්ෂ කුලී/බදු පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 
01.  ගිනිගත්යේන නගර සීමාව තුල යහෝ 

නගරාසන්නයේ පිහිටා තිබිය යුතුය. 
02.  යගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 4000ක්ෂ යහෝ ඊට 

වැඩි විය යුතුය. 
03. නල ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

04.  අවම වශයයන් එකවර වාහන 3ක්ෂ නවතා 
තැබිය හැකි ඉඩ පහසුකම්  තිබිය යුතුය. 

 

01/03/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලායපායරාත්තු වන 
මාික කුළිය සහ 

යගාඩනැගිල්යල් ියු 
විස්තර 

https://ceb.lk./tender-
notice/si මඟින් ලබා 
ගන්නා ආදර්ශ ආකෘති 

පරයේ සඳහන් කර ප්ර.ඉ. 
(වාිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, යනා.431, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව 
යවත යගනවිත් යහෝ 

ලියාපදිං අ තැපෑයලන් 
එවිය යුතුය. 

යගාඩනැගිල්ල සම්බන්ධ්ව 
යතාරතුරු සඳහා - දු.අ. 

035-2222466 

- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/rdyya2d9jdx8pi0/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9sgea49lylamm63/PPC-2023-050%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdyya2d9jdx8pi0/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
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ලංසුව භාරදීම පිළිබඳ වැඩි 
විස්තර සඳහා - දු.අ.  081-

2270070 
යබ. අ. 02 

(මප2) 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/052 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (නාවලපිටිය) බල 
ප්රයේශයේ  පා.යස්.ම. ගම්යපාල  සඳහා වසර 

යදකක කාලයකට කුලී පදනම යටයත් කෘකැබ්ප 
රථයක්ෂ ලබා ගැනීම 

01/03/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

දු.අ. 081-2270070 1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click Here 
 

යබදාහැරිම් අංශ 
02 

(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V99/2022/52 
කුලී පදතම මත යෘ යැබ් ණථනක්  බා ගැනීම, 

පාරිල ෝගිය ල්වා මධාය්ථාතන 
ජලදල්ලගා්  - ප්රධාාත ඉසිනලරු  ජයැළියන  

2023-02-15 
ප.ව 2.00 

දක්ෂවා 

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 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබර) 

SAB/CE(CON)/C1/Building/2023/T/01 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු තැනීම් ඒකකයට අයත් අංක 
I වැඩ කණ්ඩායයම් භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම සඳහා 

යගාඩනැගිල්ලක්ෂ සහිත ඉඩමක්ෂ වසර 02 ක 
කාලයකට කුලී පදනම මත  පල්යලබැේද 

නගරයට ආසන්නයයන් ලබා ගැනීම. 

2023/02/22 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
මිළදී ගැනීම් 

කමිටුව (සබර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය, 

ලං.වි.ම.  යනා. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 
දු.ක. 045-2225891 

2,000.00 - 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 09, 

නව නගරය, රත්නපුර 
දු.ක. 045-2225891 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, ලං.වි.ම. 

යනා. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 
දු.ක. 045-222 5891 

-- යේශීය Click Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබර) 

SAB/CE(CON)/C1/Building/2023/T/02 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු තැනීම් ඒකකයට අයත් අංක 

III වැඩ කණ්ඩායයම් භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම 
සඳහා යගාඩනැගිල්ලක්ෂ සහිත ඉඩමක්ෂ වසර 02 

ක කාලයකට කුලී පදනම මත  කරවනැල්ල 
නගරයට ආසන්නයයන් ලබා ගැනීම. 

2023/02/22 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
මිළදී ගැනීම් 

කමිටුව (සබර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය, 
ලං.වි.ම. 

යනා. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 
දු.ක. 045-2225891 

2,000.00 - 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 09, 

නව නගරය, රත්නපුර 
දු.ක. 045-2225891 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, ලං.වි.ම. 

යනා. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 
දු.ක. 045-222 5891 

-- යේශීය Click Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබර) 

SAB/CE(CON)/C1/Building/2023/T/03 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු තැනීම් ඒකකයට අයත් අංක 

IV වැඩ කණ්ඩායයම් භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම 
සඳහා යගාඩනැගිල්ලක්ෂ සහිත ඉඩමක්ෂ වසර 02 

ක කාලයකට කුලී පදනම මත  පැල්මඩුල්ල 
නගරයට ආසන්නයයන් ලබා ගැනීම. 

2023/02/22 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
මිළදී ගැනීම් 

කමිටුව (සබර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය, 

ලං.වි.ම.  යනා. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 
දු.ක. 045-2225891 

2,000.00 - 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 09, 

නව නගරය, රත්නපුර 
දු.ක. 045-2225891 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, ලං.වි.ම. 

යනා. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 
දු.ක. 045-222 5891 

-- යේශීය Click Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය 03 
(සබර) 

SAB/CE(CON)/C1/Building/2023/T/04 
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු තැනීම් ඒකකයට අයත් අංක 

VI වැඩ කණ්ඩායයම් භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම 
සඳහා යගාඩනැගිල්ලක්ෂ සහිත ඉඩමක්ෂ වසර 02 

ක කාලයකට කුලී පදනම මත  රත්නපුර 
නගරයට ආසන්නයයන් ලබා ගැනීම. 

2023/02/22 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
මිළදී ගැනීම් 

කමිටුව (සබර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය, 

ලං.වි.ම.  යනා. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 
දු.ක. 045-2225891 

2,000.00 - 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 09, 

නව නගරය, රත්නපුර 
දු.ක. 045-2225891 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, ලං.වි.ම. 

යනා. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 
දු.ක. 045-222 5891 

-- යේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nc3src2x25zlr4/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2022-52-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2rf8jvo2c3cq9wy/Tender%20Book%20GN%20I.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l5o2h45f8cedq3o/Tender%20Book%20GN%20III.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iqu44ibdjl00e52/Tender%20Book%20GN%20IV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/swlo2v1qqnt4uc0/Tender%20Book%20GN%20VI.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
122/DI-08/2K23/006 

විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව)ඒකකයේ ඇල්ල 
පාරියභෝගික යස්වා මධ්යස්ථානය යවත වසර 

යදකක්ෂ සඳහා කුලී පදනම මත කෲ කැබ්ප 
රථයක්ෂ ලබාගැනිම. 

22/02/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ්) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

1000.00 69,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ්) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ල. 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ්) 

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-
34/DI-07/2K23/007 

විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව ) ඒකකයේ විදුලි 
අධිකාකාරි (වාිජ්)  යවත වසර යදකක්ෂ සඳහා 

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ෂලබාගැනිම. 

22/02/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ්) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

1000.00 69,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ්) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 

බදුල්ල. 
 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ්) 

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-
04/DGM-04/2K23/008 

ගයකාධිකාකාරි - වියදම් (ඌව)  යවත වසර 
යදකක්ෂ සඳහා කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක්ෂලබාගැනිම. 

22/02/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ්) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

 
 

1000.00 

 
 

64,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ්) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ්) 

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-
107/BD-20/2K23/009 

විදුලි ඉංජියන්රු (මහියංගනය) ඒකකයේ 
රිදීමාලියේද පාරියභෝගික යස්වා මධ්යස්ථානය  

යවත වසර යදකක්ෂ සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක්ෂලබාගැනිම. 

22/02/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ්) 

ඒකකය, ලංකාවිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

1000.00 69,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ්) ඒකකය, 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ යගාඩ,බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V113/2023/1
0 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.2) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 

ඒකකයේ,විදුලි අධිකාකාරී 
(හම්බන්යතාට,තංගල්ල බල ප්රයේශ) සදහා 

ේවිත්ව කාර්යය වෑන් රථ 01ක්ෂ කුලී පදනම මත 
සපයා ගැනීම. 

22-02-2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ෂස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජ්ය  සාමානයාධිකාකාරි  
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජ්ය  
සාමානයාධිකාකාරි  (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාිජ්) 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/V37/2023/11 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.2) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 

 
 

22-02-2023 
 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාිජ්) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජ්ය  සාමානයාධිකාකාරි  
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

නියයෝජ්ය  
සාමානයාධිකාකාරි  (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාිජ්) ඒකකය, ලං.වි.ම., 

-- යේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/orvbw1jfr3pny6f/006-%20EE%20_Diyathalawa_%2C%20Ella%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/orvbw1jfr3pny6f/006-%20EE%20_Diyathalawa_%2C%20Ella%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/orvbw1jfr3pny6f/006-%20EE%20_Diyathalawa_%2C%20Ella%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50zl1dffr29yiks/007-EE%20_DIYATHALAWA_%20%2C%20ES%20_com_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50zl1dffr29yiks/007-EE%20_DIYATHALAWA_%20%2C%20ES%20_com_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50zl1dffr29yiks/007-EE%20_DIYATHALAWA_%20%2C%20ES%20_com_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/htk9xw9b7nl0vp8/008%20Acc%20Expenditure%20_uva_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/htk9xw9b7nl0vp8/008%20Acc%20Expenditure%20_uva_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/htk9xw9b7nl0vp8/008%20Acc%20Expenditure%20_uva_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2d9y3bbe5g1lkjl/009-%20EE%20_Mahiyanganaya_%20CSC%20Rideemaliyadda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2d9y3bbe5g1lkjl/009-%20EE%20_Mahiyanganaya_%20CSC%20Rideemaliyadda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2d9y3bbe5g1lkjl/009-%20EE%20_Mahiyanganaya_%20CSC%20Rideemaliyadda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1vyyn2e8cpz9gfg/SP2-CE-C%26CS%29-Vehicle-V113-2023-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b34iv9pk22dxtkp/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V37-2023-11.pdf?dl=0
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ඒකකයේ,විදුලි අධිකාකාරී සදහා ේවිත්ව කාර්යය 
වෑන් රථ  01ක්ෂ කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

14.00 පැය 
 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

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

මාවත, තංගල්ල. යනා. 61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V36/2023/12 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.2) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (ශක්ෂති 

කළමයාකරන) ඒකකයේ,විදුලි අධිකාකාරී 
(කාර්යාල) සදහා ේවිත්ව කාර්යය වෑන් රථ  

01ක්ෂ කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

 
 

22-02-2023 
 

14.00 පැය 
පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ෂස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජ්ය  සාමානයාධිකාකාරි  
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජ්ය  
සාමානයාධිකාකාරි  (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(වාිජ්) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
යනා. 61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය Click Here 

 
වත්කම් 

කළමනාකරය 
(වැඩපල හා 

උපකාරක 
යස්වා) 

 
WAS/CWG/BID/S/2022/309 

 
මධ්යම වැඩපල හා ගරාජ්ය, ආනියාකන්ද, 
කදාන ඒකකයට අයත් සුන්ුන්/වට්ටයටෝරු 

භාණ්ඩ යකාටස් විකිනීම 

 
2023-02-22 

දින 
පැය. 10:00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයබ්ප. 

 
 
 

 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වැඩපල හා 
උපකාරක 

යස්වා) 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි  

(වැඩපල හා උපකාරක 
යස්වා) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මීයතාටමුල්ල පාර, 
යකායළාන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 
 

 
500.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
නියයෝජ්ය  සාමානයාධිකාකාරි  

(වැඩපල හා උපකාරක යස්වා) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මීයතාටමුල්ල පාර, 
යකායළාන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

 
නියයෝජ්ය  

සාමානයාධිකාකාරි  (වැඩපල 
හා උපකාරක යස්වා) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මීයතාටමුල්ල පාර, 
යකායළාන්නාව. 

 
 

දු.අ. 011 242 1050 
 

 
අදාල යනායේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click here 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික 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 පමයක්ෂ උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අය්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක්ෂ ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්ප. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්් රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං අ විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්ෂවා සෑම ලංසු යපාතක්ෂ යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධ්ාන ඉංජියන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක්ෂ මගින්  0900 පැය ිට 1500 පැය දක්ෂවා 
සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක්ෂ ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක්ෂ ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අය්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා 
ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද ියුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප් රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු ප් රතියෂේප කරනු 
ලැයබ්ප. 
 
මීට අදාල ියු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ ප් රධ්ාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජ්ාතික තරඟකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තරඟකාරී ලංසු 

 

https://www.dropbox.com/s/1nhtuepym6dxotu/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V36-2023-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/27nskws4lnwt392/Eng-AM-WAS-WAS-CWG-BID-S-2022-309.pdf?dl=0
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        සාමාතයාධියාරී                      
                                     


