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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

බෙදා හැරිම් 
කලාප 01 

බකාළඹ නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2023/
011 

Steel Box For Housing Direct 
Connected 3Phase Meters 

2023 
මාර්තු මස 
08 වැනිදා 

බප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) 

කාර්තයාලය, 
ලක්ෂ්මන් බගාඩනැගිල්ල 

340, 
ආර්ත. ඒ. ද බමල් මාවත, 

බකාළඹ 03 2023.03.07 
දිනට බපර 

දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 44,000.00 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) කාර්තයාලය, 
ලක්ෂ්මන් බගාඩනැගිල්ල 340, 
ආර්ත ඒ ද බමල් මාවත, බකාළඹ 
03 හි තො ඇති ලංසු බපට්ටිය 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (බකාළඹ 

නගරය) කාර්තයාලය 
- බේශීය 

Click Here 
 
 

බෙදා හැරිම් 
කලාප 01 

බකාළඹ නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2023/012 
Steel Box For Housing Direct 

Connected 3Phase Meters (Vertical 
Type) 

 2023 
මාර්තු මස 
08 වැනිදා 

බප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) 

කාර්තයාලය, 
ලක්ෂ්මන් බගාඩනැගිල්ල 

340, 
ආර්ත. ඒ. ද බමල් මාවත, 

බකාළඹ 03 2023.03.07 
දිනට බපර 

දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

7,000.00 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) කාර්තයාලය, 
ලක්ෂ්මන් බගාඩනැගිල්ල 340, 
ආර්ත ඒ ද බමල් මාවත, බකාළඹ 
03 හි තො ඇති ලංසු බපට්ටිය 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (බකාළඹ 

නගරය) කාර්තයාලය 
- බේශීය Click Here 

 

https://www.dropbox.com/s/c0zb12oh5w6fofv/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6fpaxxbmafovuov/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-012.pdf?dl=0
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බෙදා හැරිම් 
කලාප 01 

බකාළඹ නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2023/013 
Bus Bar Unit For Multiple Service 

Connection (30A/60A 3PH) 
 

2023 
මාර්තු මස 
08 වැනිදා 

බප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) 

කාර්තයාලය, 
ලක්ෂ්මන් බගාඩනැගිල්ල 

340, 
ආර්ත. ඒ. ද බමල් මාවත, 

බකාළඹ 03 2023.03.07 
දිනට බපර 

දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

9,000.00 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) කාර්තයාලය, 
ලක්ෂ්මන් බගාඩනැගිල්ල 340, 
ආර්ත ඒ ද බමල් මාවත, බකාළඹ 
03 හි තො ඇති ලංසු බපට්ටිය 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (බකාළඹ 

නගරය) කාර්තයාලය 
- බේශීය 

Click Here 
 

බෙදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(ෙපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2023/08 
වැහි කො (Rain Coats) සපයා, බගනවිත් 

භාරදීම. 400 එකු 

2023.03.09 
බප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිබයාජ්ය සාමානයාධිකාකාරි ( 
ෙස්නාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්තයාලය, බෙදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, බදහිවල. 
011-2124900 

1,500.00 9,000.00 

ප්රධාාන ංංිනබන්ු  (වාිජජ්), 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්නාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්තයාලය,  බෙදාහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, බදහිවල. 

ප්රධාාන ංංිනබන්ු  
(වාිජජ්), නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්නාහිර පළාත දකුණ-

1) කාර්තයාලය,  
බෙදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, බදහිවල. 

 NCB Click here 
 

බෙදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(ෙපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2023/10 
කණු -  වැ.බකා. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 100 (Poles - 

R.C. 8.3m 100kg) සාදා, සපයා, බගනවිත් 
භාරදීම. 400 එකු 

(ලංසු මිල ු . මිලියන 5 ංක්ෂමවන්බන් නම් 
ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට බපර 

PCAIII අවශයබේ.) 

2023.03.09 
බප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිබයාජ්ය සාමානයාධිකාකාරි ( 
ෙස්නාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්තයාලය, බෙදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, බදහිවල. 
011-2124900 

1,500.00 128,000.00 

ප්රධාාන ංංිනබන්ු  (වාිජජ්), 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්නාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්තයාලය,  බෙදාහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, බදහිවල. 

ප්රධාාන ංංිනබන්ු  
(වාිජජ්), නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්නාහිර පළාත දකුණ-

1) කාර්තයාලය,  
බෙදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, බදහිවල. 

 NCB Click here 
 

බෙදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(ෙපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2023/11 
කණු -  වැ.බකා. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 500 (Poles - 

R.C. 8.3m 500kg) සාදා, සපයා, බගනවිත් 
භාරදීම. 400 එකු 

(ලංසු මිල ු . මිලියන 5 ංක්ෂමවන්බන් නම් 
ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට බපර 

PCAIII අවශයබේ.) 

2023.03.09 
බප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිබයාජ්ය සාමානයාධිකාකාරි ( 
ෙස්නාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්තයාලය, බෙදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, බදහිවල. 
011-2124900 

1,500.00 159,000.00 

ප්රධාාන ංංිනබන්ු  (වාිජජ්), 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්නාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්තයාලය,  බෙදාහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, බදහිවල. 

ප්රධාාන ංංිනබන්ු  
(වාිජජ්), නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(ෙස්නාහිර පළාත දකුණ-

1) කාර්තයාලය,  
බෙදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, බදහිවල. 

 NCB Click here 
 

බෙදාහැරීම් අංශය - 4 (ෙපද - 1) ලංසු බපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු බයාමු අංකය, ඔබබ්ප ආයතනබේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය බකි පනිවිඩයක්ෂ මාර්තගබයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් බදන්න. 

ඉදිකිරීම් 

 
ලක්ෂවිජ්ය විදුලි 

ෙලාගාරය 

 
LV/T/2023/0018 

 
ලක්ෂවිජ්ය විදුලි ෙලාගාරබේ CMEC අංගනය හා 

වයාපිති නවාතැන් බගාඩනැගිල්ල අතර දාම  
සම්ෙන්දතා වැට ංදි කිරීම 

 
08/03/2023 

දින 14.00 
පැයට 

 
 
 

 
ලක්ෂවිජ්ය විදුලි 

ෙලාගාරය - 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 4වන මහල, 
ෙලස්ථාන කළමණාකු  

(ලක්ෂවිජ්ය විදුලි ෙලාගාරය) 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

නාරක්ෂකල්ලිය, 
බනාබරාචබචෝබල් 

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

 
Mob 0715777171 

 
ු  2,500.00 

(නැවත 
බනාබගවන 

බටන්ඩර්ත 
තැන්පුව) 

සාමානයාධිකාකා
රී ලංකා 
විදුලිෙල 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජ්න 

ෙැංකුබේ 

 
100,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
බගාඩනැගිල්ල, ලක්ෂවිජ්ය විදුලි 

ෙලාගාරය, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, නාරක්ෂකල්ලිය, 

බනාබරාචචබලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
බගාඩනැගිල්ල, ලක්ෂවිජ්ය 

විදුලි ෙලාගාරය, ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

නාරක්ෂකල්ලිය, 
බනාබරාචචබලයි 61342. 

 

 
http://www.ce
b.lk/tenders/ 

බවතින් 
බනාමිබල් ොගත 

කරගත හැක 
 

 
NCB 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/msyqj7uwolsrmqn/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2023-013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2vjn5d9hewb7wt8/PPC_T_2023_08%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/anlqwe0ja4aa9rf/PPC_T_2023_10%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/288nvaxttjth09j/PPC_T_2023_11%20-%20watermark.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/kf214200gjl1er4/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2023-0018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kf214200gjl1er4/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2023-0018.pdf?dl=0
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ගිණුම් අංක: 
2042001400
85134 බවත 

ෙැර කල හැක. 

බෙ.අ. 03 
(සෙර) 

 
SAB/DGM/CE(COM)/CW/ 2023/01 

අවිස්සාබේල්ල, ඕපනායක I, ඕපනායක II සහ 
ෙලවින්න පළාත් ගෙඩා සඳහා CCTV කැමරා 
පේධාතිය සැපයීම, ස්ථාපනය කිරීම, පරීක්ෂෂා 

කිරීම 
 
 
 
 

08/03/2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සෙර) 

ප්රධාාන ංංින බන්ු  (වාිජජ්) 
ඒකකය, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක 09, නව 

නගරය, රත්නපුර 
 
 
 

3,000.00 36,000.00 

ප්රධාාන ංංින බන්ු  (වාිජජ්) 
ඒකකය, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අංක 09, නව 

නගරය, රත්නපුර 
 

ප්රධාාන ංංින බන්ු  
(වාිජජ්) ඒකකය, ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, අංක 

09, නව නගරය, රත්නපුර 
 

-- බේශීය 

 
 
 
 

Click              
Here 

 

යස්වා 
 

ලක්ෂවිජ්ය විදුලි 
ෙලාගාරය 

 
LV/T/2023/0017 

 
ලක්ෂවිජ්ය විදුලි ෙලාගාරයට අයත් කරඹ හා 
දළුව නිවාස සංකීර්තණවල සුළු පරිමාණබේ 
මූලික විදුලි කටයුු සිදු කිරීම හා බටන්ඩර්ත 

කැඳවීම 

 
08/03/2023 

දින 14.00 
පැයට 

 
 
 

 
ලක්ෂවිජ්ය විදුලි 

ෙලාගාරය - 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 4වන මහල, 
ෙලස්ථාන කළමණාකු  

(ලක්ෂවිජ්ය විදුලි ෙලාගාරය) 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

නාරක්ෂකල්ලිය, 
බනාබරාචබචෝබල් 

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

 
Mob 0715777171 

 
ු  1,000.00 

(නැවත 
බනාබගවන 

බටන්ඩර්ත 
තැන්පුව) 

සාමානයාධිකාකා
රී ලංකා 
විදුලිෙල 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජ්න 

ෙැංකුබේ 
ගිණුම් අංක: 

20420014008
5134 බවත 

ෙැර කල හැක. 

 
15,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
බගාඩනැගිල්ල, ලක්ෂවිජ්ය විදුලි 

ෙලාගාරය, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, නාරක්ෂකල්ලිය, 

බනාබරාචචබලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
බගාඩනැගිල්ල, ලක්ෂවිජ්ය 

විදුලි ෙලාගාරය, ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

නාරක්ෂකල්ලිය, 
බනාබරාචචබලයි 61342. 

 

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

/ 
බවතින් 

බනාමිබල් 
ොගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

Click Here 
 

 
ලක්ෂවිජ්ය විදුලි 

ෙලාගාරය 

 
LV/T/2022/0230 

 
ලක්ෂවිජ්ය විදුලි ෙලාගාරය සඳහා ජ්ංගම ගිනි 

නිවන උපකරණ (fire extinguishers) 
නැවත පිරවීම සහ අළුත්වැඩියා කිරීබම් 

බස්වාව ලො ගැනීම 

 
01/03/2023 

දින 14.00 
පැයට 

 
 
 

 
ලක්ෂවිජ්ය විදුලි 

ෙලාගාරය - 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 4වන මහල, 
ෙලස්ථාන කළමණාකු  

(ලක්ෂවිජ්ය විදුලි ෙලාගාරය) 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

නාරක්ෂකල්ලිය, 
බනාබරාචබචෝබල් 

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

 
Mob 0715777171 

 
ු  2,500.00 

(නැවත 
බනාබගවන 

බටන්ඩර්ත 
තැන්පුව) 

සාමානයාධිකාකා
රී ලංකා 
විදුලිෙල 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජ්න 

ෙැංකුබේ 
ගිණුම් අංක: 

20420014008
5134 බවත 

ෙැර කල හැක. 

 
200,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
බගාඩනැගිල්ල, ලක්ෂවිජ්ය විදුලි 

ෙලාගාරය, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, නාරක්ෂකල්ලිය, 

බනාබරාචචබලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
බගාඩනැගිල්ල, ලක්ෂවිජ්ය 

විදුලි ෙලාගාරය, ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

නාරක්ෂකල්ලිය, 
බනාබරාචචබලයි 61342. 

 

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

/ 
බවතින් 

බනාමිබල් 
ොගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/gvycliwuvaha076/Binder1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gvycliwuvaha076/Binder1.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/126qrew7coaxu60/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2023-0017.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/9tk1fefn379322f/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0230.pdf?dl=0
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ලක්ෂවිජ්ය විදුලි 

ෙලාගාරය 

 
LV/T/2022/0285 

 
ලක්ෂවිජ්ය විදුලි ෙලාගාරබේ වාහන නැවුම් 

අංගනබේ අෙලන් වූ වහලය හා Zn/Al තහඩු 
නැවත සවි කිරීම . 

 
08/03/2023 

දින 14.00 
පැයට 

 
 
 

 
ලක්ෂවිජ්ය විදුලි 

ෙලාගාරය - 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 4වන මහල, 
ෙලස්ථාන කළමණාකු  

(ලක්ෂවිජ්ය විදුලි ෙලාගාරය) 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

නාරක්ෂකල්ලිය, 
බනාබරාචබචෝබල් 

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

 
Mob 0715777171 

 
ු  3,000.00 

(නැවත 
බනාබගවන 

බටන්ඩර්ත 
තැන්පුව) 

සාමානයාධිකාකා
රී ලංකා 
විදුලිෙල 

මණ්ඩලය 
නමින් මහජ්න 

ෙැංකුබේ 
ගිණුම් අංක: 

20420014008
5134 බවත 

ෙැර කල හැක. 

 
140,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
බගාඩනැගිල්ල, ලක්ෂවිජ්ය විදුලි 

ෙලාගාරය, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, නාරක්ෂකල්ලිය, 

බනාබරාචචබලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
බගාඩනැගිල්ල, ලක්ෂවිජ්ය 

විදුලි ෙලාගාරය, ලංකා 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

නාරක්ෂකල්ලිය, 
බනාබරාචචබලයි 61342. 

 

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

/ 
බවතින් 

බනාමිබල් 
ොගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

Click Here 
 

ජ්නන 
ම.සං. 

MC/KOT/BIDS/2022/0013 
බකාත්මබල් විදුලි ෙලස්ථානබේ ධාාවනය 

සඳහා රියදුු  සහ ංන්ධාන සහිතව කාර්ත රථයක්ෂ 
සැපයීම 

2023/03/08  
දින 14:00 

පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්තණ සපයා 
ගැනිම් කමිටුව 

ප්රධාාන ංංිනබන්ු , 
බකාත්මබල් විදුලි 

ෙලාගාරය, ලංකා විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, මාවුර. 

 
081- 4950690/691, 

081-7429330 
සැම බගවිමක්ෂම ඕනෑම 
මහජ්න ෙැංකු ශාඛාවක්ෂ 
මගින් මහජ්න ෙැංකුබේ 
(මුලස්ථාන ශාඛාබේ) 

ගිණුම් අංක 204-2002-
30085-134 ෙැරබවන බස් 

බගවා ෙැංකු ලදුපත 
ංදිරිපත් කල යුුය. 

1,000.00 10,000.00 

ප්රධාාන ංංිනබන්ු , 
බකාත්මබල් 

විදුලි ෙලාගාරය, 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

මාවුර. 

 
 
 

2023/03/08  දින 14:00 
පැයට 

ප්රධාාන ංංිනබන්ු , 
බකාත්මබල් විදුලි 

ෙලාගාරය, 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය 

මාවුර. 

බකාත්මබල් 
විදුලි ෙලාගාර, 
ලංකා විදුලිෙල 

මණ්ඩල, 
මාවුර. 

 
කාර්තයාලබේදි 
කියවිම සදහා 

බනාමිබල් 
ලොගත හැක. 

 

NCB 
 

Click here 

බෙදා හැරිම් 
කලාප 01 

බකාළඹ නගරය 

 
DGM(CC)/CE(CS)/PPC/2023/002 

ප්ර.ං. (බකාළඔ දකුණ) ඒකකයට අයත් අඩුසැර 
නඩත්ු II ඒකකය පවත්වා බගන යාම සඳහා 
බකාළඹ නගරය ුල බගාඩනැගිල්ලක්ෂ කුලියට 
බහෝ ෙේදට ලො ගැනිම. (වසර 02 ක්ෂ සදහා) 

2023 
මාර්තු මස 
08 වැනිදා 

බප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) 

කාර්තයාලය, 
ලක්ෂ්මන් බගාඩනැගිල්ල 

340, 
ආර්ත. ඒ. ද බමල් මාවත, 

බකාළඹ 03 2023.03.07 
දිනට බපර 

දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 24,000.00 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) කාර්තයාලය, 
ලක්ෂ්මන් බගාඩනැගිල්ල 340, 
ආර්ත ඒ ද බමල් මාවත, බකාළඹ 
03 හි තො ඇති ලංසු බපට්ටිය 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) 

කාර්තයාලය 
- බේශීය 

Click Here 
 

බෙදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/275 
ප්රධාාන විදුලි ංංිනබන්ු  (ෙලශක්ෂති 

කළමනාකරණ) වයඹ1 ඒකකයට අයත් මනු 
පරීක්ෂෂණ ඒකකය සදහා කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක්ෂ ලො ගැනීම. 

2023 
මාර්තු 01 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ංංිනබන්ු  
(වාිජජ්) කාර්තයාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

037 - 2281892 

3,000.00 70,000.00 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ-1) කාර්තයාලය නාරම්මල 

පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ-1) කාර්තයාලය , 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

 NCB Click Here 
 

බෙදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/56 
බනාබරාචබවෝබල් සහ මදුරන්කුලිය 

පාරිබභෝගික බස්වා මධායස්ථානවලට අදාල 

2023 
මාර්තු 01 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 3,000.00 70,000.00 එම එම  NCB 

Click Here 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/vymvhevzh3gaasz/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0285.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w4ru5y0kg3hiek3/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2022-013_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1kr02ouqvv2mxxp/DGM%28CC%29-CE%28CS%29-PPC-2023-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2czazdxg9ptclze/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-275.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gxr4prylh0g07le/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-56.pdf?dl=0
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ප්රබේශ නිරීක්ෂෂණය කිරීම සඳහා ප්රධාාන විදුලි 
ංංිනබන්ු  (තැනීම්) ඒකකයට අයත් විදුලි 

අධිකාකාරි (තැනිම්) සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක්ෂ ලො ගැනීම. 

බෙදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/59 
පන්නල පාරිබභෝගික බස්වා මධායස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත ත්රීබරෝද රථයක්ෂ ලො 

ගැනීම. 

2023 
මාර්තු 01 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,000.00 15,000.00 එම එම  NCB 
Click Here 

 

 
 

බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2023/033 
ප්රධාාන ංංිනබන්ු   (බෙදාහැරීම් නඩත්ු) 

මධායම පළාත 1 ඒකකයට  අයත් උඩුදුම්ෙර 
වැඩබිම් කාර්තයාලය  සඳහා  පහත සඳහන් 

අවශයතාවන් සහිත බගාඩනැගිල්ලක්ෂ  කුලී/ෙදු 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට ලො ගැනීම. 

සපුරාලිය යුතු අවශ්යතා :1.බගාඩනැගිල්ල 
උඩුදුම්ෙර ප්රබේශය ආසන්නබේ පිහිටා තිබිය 
යුුය. 2.බගාඩනැගිල්ල අවම වශබයන් වර්තග 

අඩි 1500ක්ෂ පමණ විය යුුය. 3බලාරි රථ 02ක්ෂ  
නවතා තැබීබම් පහසුකම් තිබිය යුුය. 4. 

ජ්ලය, විදුලිය හා සනීපාරක්ෂෂක පහසුකම් තිබිය 
යුුය. 

 

 
 

2023-03-08 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
ෙලාබපාබරාත්ු වන 

මාසික කුළිය සහ 
බගාඩනැගිල්බල්  සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 
දු.අ.      081-2234324 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 

ප්ර.ං. (වාිජජ්-මප1) කාර්තයාලය, 
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, අංක 

04, අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ං. (වාිජජ්-මප1) 
කාර්තයාලය, 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

බේශීය 

- 

 
 

බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2023/034 
 

ප්රාබේශීය විදුලි ංංිනබන්ු  (දල්ල්ල)   ඒකකයට  
අයත් ගබල්බවළ කණු අංගනය  සඳහා  පහත 
සඳහන් අවශයතාවන් සහිත ංඩමක්ෂ   කුලී/ෙදු 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට ලො ගැනීම. 
සපුරාලිය යුතු අවශ්යතා :1.ගබල්බවළ ප්රබේශය 
අවට ංඩමක්ෂ විය යුුය. 2.ප්රධාාන පාරට මායිම් 

වූ ආරක්ෂිත වැටක්ෂ හා පිවිසුම් බදාරටුවක්ෂ 
සහිත පර්තචස් 60කට වැඩි , තැනිතලා ංඩමක්ෂ 

විය යුුය . 3. අඩි 30ක්ෂ පමණ දිග ( 10 wheel) 
බලාරි රථයක්ෂ පහසුබවන් ඇුළත් කල හැකි 

විය යුුය. 
 

 
 

2023-03-08 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
ෙලාබපාබරාත්ු වන 

මාසික කුළිය සහ  ංඩබම්   
සියලු විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.  081-2234324 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

බේශීය 

- 

 
 

බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 
 
 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/035 

කුණ්ඩසාබල්  ප්රාබේශීය විදුලි ංංිනබන්ු  ෙල 
ප්රබේශයට අයත් ුරු බදිජය විදුලි පාරිබභෝගික 

බස්වා මධායස්ථානය භාර විදුලි අධිකාකාරි නිල 
නිවස සඳහා ෙදු / කුලී පදනම මත පහත 

සඳහන් පහසුකම් සහිත බගාඩනැගිල්ලක්ෂ වසර 
02ක කාලයකට ලො ගැනීම.  සපුරාලිය යුතු 

අවශ්යතා  1..බගාඩනැඟිල්බල් මුළු වර්තග 

 
 

2023-03-08 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීබම් කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
ෙලාබපාබරාත්ු වන 

මාසික කුළිය සහ  ංඩබම්   
සියලු විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.    081-4949230 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

බේශීය 

- 

https://www.dropbox.com/s/83vd5ukt6w4y1x5/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-59.pdf?dl=0
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ප්රමාණය ව.අ. 1500 කට වැඩිවිය යුුය.2. 
ආරක්ෂෂක වැටක්ෂ/වට තාපප්පයක්ෂ  තිබිය 

යුුය.3.ජ්ල, විදුලි, දුරකථන පහසුකම් වලින් 
සමන්විත බගාඩනැගිල්ලත් විය යුුය.4. 

ුරු බදිජය නගරබේ සිට ක.මී. 05ක්ෂ ඇුළත 
පිහිටා තිබිය යුුය.5. අවම වශබයන් නිදන 

කාමර 03ක්ෂ තිබිය යුුය..6.වාහන ගමන් කළ 
හැකි මාර්තග  පහසුකම් හා වාහනයක්ෂ 

ආරක්ෂිතව ගාල් කිරීබම් පහසුකම් තිබිය 
යුුය.7. ංඩබම් අයිතිය සනාථ කළ හැකි 

ලියවිල්ලක්ෂ හිමිකු  සු විය යුුය. 
 

081-2234324 

බෙදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

DGM(SP2)/CE(C&CS)/C03/T/2023/02 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 

කාර්තයාලයට අයත් ප්රධාාන ංංිනබන්ු  ශක්ෂති 
කළමණාකරණ ඒකකයට සහ මානව සම්පත් ඒකකයට  

වසර 01 
කාලයක්ෂ සඳහා කුලී පදනම මත බගාඩනැගිල්ලක්ෂ ලො 

ගැනීම 
 

08.03.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2 

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

ංංිනබන්ු  (වාිජජ්) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.බනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ෂස් : 047-2241806 

1,000.00 20,000.00 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනබන්ු  (වාිජජ් හා 

පාරිබභෝගික බස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.බනා. 61/1ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනබන්ු  (වාිජජ් හා 
පාරිබභෝගික බස්වා) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.බනා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 

-- බේශීය Click Here 

වයාපිති අංශය 
(ෙලශක්ෂති 
පේධාති 

විශ්වසනීයව 
සවිෙල ගැන්වීබම් 
වයාපිතිය-අදියර 

IIපැබක්ෂජ් - 2-
බමබහයුම් ඒකක 

01) 

CEB/PSRSPPIIP2-OU1/OF/70/001 
ෙලශක්ෂති පේධාති විශ්වසනීයව සවිෙල 

ගැන්වීබම් වයාපිතිය (අදියර IIපැබක්ෂජ් - 2-
බමබහයුම් ඒකක 01)- වයා. කාර්තයාලය  සඳහා 
වැඩබිම් කාර්තයාලයක්ෂ  බවනුබවන්  කුු ණෑගල 

ග්රිඩ් උ උපබපාබළහි පවතින බගාඩනැගිල්ලක්ෂ 
නවීකරණය කිරීම 

07/03/2023 
බප.ව 10.00. 

සම්බේෂණ 
වයාපිති 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 

ෙලශක්ෂති පේධාති 
විශ්වසනීයව සවිෙල 
ගැන්වීබම් වයාපිතිය  
(අදියර II පැබක්ෂජ් - 2 
බමබහයුම් ඒකක 01)- 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය 
1 වන මහල 

ර.නි.ය.ස. බගාඩනැගිල්ල 
සර්ත  අත්තම්පලම් ඒ ගාඩ් උනර්ත 

මාවත 
බකාළඹ - 02 

 
දු.ක. :-     0112441556 

 

- - ෙලශක්ෂති පේධාති විශ්වසනීයව 
සවිෙල ගැන්වීබම් වයාපිතිය  

(අදියර II පැබක්ෂජ් - 2 
බමබහයුම් ඒකක 01)- 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය 
1 වන මහල 

ර.නි.ය.ස. බගාඩනැගිල්ල 
සර්ත  අත්තම්පලම් ඒ ගාඩ් උනර්ත 

මාවත 
බකාළඹ - 02 

 
දු.ක. :-     0112441556 

 

ෙලශක්ෂති පේධාති 
විශ්වසනීයව සවිෙල 
ගැන්වීබම් වයාපිතිය  
(අදියර II පැබක්ෂජ් - 2 
බමබහයුම් ඒකක 01)- 

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය 
1 වන මහල 

ර.නි.ය.ස. බගාඩනැගිල්ල 
සර්ත  අත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ් උනර්ත මාවත 
බකාළඹ - 02 

 
දු.ක. :-     0112441556 

 

- NCB Click Here 
 

 

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

 

 

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

 

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

 

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

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

https://www.dropbox.com/s/o5ouyqkzyvc5oj7/SP-2-H-T-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p0x5a6h9z8dxtef/BID%20DOC%20Final.pdf?dl=0
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මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් යෝක`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවතියෝ. 
 

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


