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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 - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/047 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම පළාත 1 
ඒකකයට  අයත් ප්රායිය ය විදුලි ඉංනේයන්රු 
(කුණ්ඩසායේ) ඒකකය සඳහා යකාන්ීට 
කණු  Spun 8.3m 100kg – 200 (Lot-

1) ක් සපයා භාරදීම. 

 
2023-03-29 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
 

 
 
 
 

1000/= 

 
 
 
 

111000/= 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යිශීය 

Click 
Here 

 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/055 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම පළාත 1 
ඒකකයට  අයත් ප්රායිය ය විදුලි ඉංනේයන්රු 
(කටුගස්යතාට) ඒකකය සඳහා යකාන්ීට 
කණු  Spun 8.3m 100kg – 200 (Lot-

2)  ක් සපයා භාරදීම. 

 
2023-03-29 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
 

 
 
 
 

1000/= 
 

 
 
 
 

111000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යිශීය 

Click 
Here 

 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/056 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම පළාත 1 
ඒකකයට  අයත් ප්රායිය ය විදුලි ඉංනේයන්රු 
(දඹුේල) ඒකකය සඳහා යකාන්ීට කණු  

Spun 6m 50kg – 300  (Lot-2)  ක් 
සපයා භාරදීම. 

 
2023-03-29 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.අ.  081-223432 
 
 
 

 
 
 
 
 

1000/= 

 
 
 
 
 

126000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යිශීය 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/cj7ihq3nwoio2um/2023%20047%20%20%208.3m%20Kundasale.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cj7ihq3nwoio2um/2023%20047%20%20%208.3m%20Kundasale.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/doebmjlamq290gw/2023%20055%20%20%208.3m%20KTG%20Lot%202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/doebmjlamq290gw/2023%20055%20%20%208.3m%20KTG%20Lot%202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3wjngpb4adjfe9w/2023%20056%20%20%208.3m%20Dambulla%20Area%20Lot%202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3wjngpb4adjfe9w/2023%20056%20%20%208.3m%20Dambulla%20Area%20Lot%202.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/057 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම පළාත 1 
ඒකකයට  අයත් ප්රායිය ය විදුලි ඉංනේයන්රු 
(කුණ්ඩසායේ ) ඒකකය සඳහා යකාන්ීට 
කණු  Spun 6m 50kg – 300  (Lot-2)  

ක් සපයා භාරදීම.. 

 
2023-03-29 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
 
 

1000/= 

 
 
 

126000/= 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යිශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2023/08 
වැරකැවූ යකාන්ීට ටරටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 100 

කණු 500 ක්සපයාප්රවාහනයකිරීම. 
 

29.03.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 
පාරියභෝික යස්වා) 

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

තංගේල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

5,000.00 350,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 

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

මාවත, තංගේල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංනේයන්රු (වාිජ හා 
පාරියභෝික යස්වා) 

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

තංගේල. 

-- යිශීය Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

 
යබ.අ. 2 PHM 

DD2/DGM/CE(LCM)/DPC/2023/01 

 
යකරවලපිටිය ග්රිඩ් උ  ප යපාල ට ට නුගය  

ගැන්ි  ප යපාල දක්වා කුණුණු පාදම 
ඉදිකිරීම සහ කුණුණු ඉදිකිරීම. (ICTAD C4 

යහෝ වැඩි) 
 

 

 
2023/03/2

9   ප.ව. 
2.00 

 

 
 

DPC – DD2 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි, 
(වයාපෘ හ හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක.               
0812222287 

ෆැක්ස්. 0812204298 

 
5,000/- 

 
 
 

 
825,000/- 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපෘ හ හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක. 

0812222287 
ෆැක්ස්. 0812204298 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘ හ හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක. 
0812222287 

ෆැක්ස්. 0812204298 
 

 
අදාල නැත 

 
 
 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

 
යබ.අ. 2 

PHM 
DD2/DGM/CE(SCM)/DPC/2022/14 

 
කටුනායක ග්රිඩ් උ  ප යපාල ට ට කටුනායක 
ගුවන්යතාටුපල ප්රාථමික  පයපාල දක්වා 

 
A යකාටස - යටි බහන් (UG cables) 

 
2023/03/2

9   ප.ව. 
2.00 

 

 
 

DPC – DD2 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි, 
(වයාපෘ හ හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

 
2,000/- 

 
 
 

 
245,000/- 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපෘ හ හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය පාර, 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘ හ හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 

 
අදාල නැත 

 
 
 
 

 
NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/4tue8ffv8dqbgt7/2023%20057%20%20%206m%20Kundasale%20300%20Lot%202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4tue8ffv8dqbgt7/2023%20057%20%20%206m%20Kundasale%20300%20Lot%202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sniqiiggua30pbp/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sniqiiggua30pbp/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qxo0zud7981g1ti/SIN.CE.PHM.DD2.WZ.Rent%20House.04.2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qxo0zud7981g1ti/SIN.CE.PHM.DD2.WZ.Rent%20House.04.2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhcparcbt913m9e/ENG-PHM%20DD2DGMCE%28SCM%29DPC202214.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhcparcbt913m9e/ENG-PHM%20DD2DGMCE%28SCM%29DPC202214.pdf?dl=0
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එලීම  (ICTAD C7 යහෝ වැඩි) 
B යකාටස - HDD සමඟ යටි බහන් (UG 
Cables) එලීම (ICTAD C6 යහෝ වැඩි) 

 

 

මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක.               
0812222287 

ෆැක්ස්. 0812204298 

මහනුවර. 
 

දු.ක. 
0812222287 

ෆැක්ස්. 0812204298 
 

මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක. 
0812222287 

ෆැක්ස්. 0812204298 
 

 

යස්වා 

ජනන 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/VIC/2023/034 
 

වික්යටෝරියා විදුලි බලස්ථානයේ යුධ් 
හමුදා ඒකකය සදහා මගී ප්රවාහන වෑන් 

රථයක්, රියදුරු සහ ඉන්ධ්න සමඟ වසරක  
කාලසීමාවක් සඳහා කුලියට ලබාගැනීම. 

2023/03/30      
14.30 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

අධිකාකාරිගම 
 

Tel: 081-4950688 
081-2202305 

Fax:081-2202304 

එක් 
වාහනයක් 
සඳහා රු. 
3,000/= 

සෑම 
යගවීමක්ම 

ඕනෑම 
මහජන බැංකු 

ශාඛාවක් 
මින් මහජන 

බැංකුයේ 
(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරයවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

එක් වාහනයක් 
සදහා 

රු.15,000/= 
 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාකාරිගම. 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාකාරිගම 

- NCB 
 

Click 
here 

 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T//2023/0020 

 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ ඩීසේ ටැංකි 

02 ක පතුල පින්තාරු කිරීම 

 
29/03/2023

දින 14.00 
පැයට 

 
 
 

 
ලක්විජයවිදුලි
බලාගාරය - 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානක

ළමයාකරු 
(ලක්විජයවිදුලිබලාගාර

ය) 
ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩලය,
නාරක්කේලිය,යනායරා

චයචෝයේ 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 4,000.00 
(නැවතයනා
යගවනයට

න්ඩර්තැන්ප
තුව) 

සාමානයාධිකා
කාරීලංකාවිදු
ලිබලමණ්ඩල
යනමින්මහජ
නබැංකුයේි

ණුම්අංක: 
2042001400

85134 

 
140,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැිේල, ලක්විජය 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කේලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, 

ශ්රීලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැිේල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා විදුලි 
බල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 

යනායරාචචයලයි 
61342. 

 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යව හන් 

යනාමියේ 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/8i1wtocqmdryrq2/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2023-034.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8i1wtocqmdryrq2/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2023-034.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/bdvbtakrlc4hixy/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2023-0020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bdvbtakrlc4hixy/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2023-0020.pdf?dl=0
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යවතබැරකල
හැක. 

ජනන මහවැලි 
සංකීර්ණය 

MC/UKTPS/TEN/MEC/2023/51 
ඉහළයකාත්මයේවිදුලිබලාගාරයේධ්ාවන
යසඳහාකුලීපදනමමතරියදුරුසහඉන්ධ්න

සහිතවයමෝටර්රථයක්සැපයීම 

29-03-2023 
වන දින 

පැය14.00. 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු,ඉහළ 
යකාත්මයේ විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ඉංනේයන්රු ශවින්ද්රනාත් 

ප්රනාන්දු මාවත,  
නියම්ගම්යදාර, 

යකාත්මයේ. 
දුරකථන 

0512233211 
0777253096 
0777253098 

ෆැක්ස් : 
0512233168 

1000.00 
ට යලුම 
යගවීම් 
මහවැලි 

සංකීර්යයේ 
රැස්කිරීයම් 

ිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 

බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 

ිණුම් අංක  
204-2002-
30085-134 

ිණුමට 
බැරකර අදාල 

රිට ටපත 
ඉදිරිපත් 

කිරීයමන් 
2023/03/28 

දින දක්වා 
ස හයේ 

වැඩකරන 
දිනයකදී 

0900 පැය 
ට ට 15:00 
පැය දක්වා 

ලබාගත හැක. 

5,000/= 
 
 
 
 
 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු, ඉහළ 
යකාත්මයේ විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ඉංනේයන්රු ශවින්ද්රනාත් 
ප්රනාන්දුමාවත, 

නියම්ගම්යදාර, යකාත්මයේ. 

ප්රධ්ානඉංනේයන්රු, ඉහළ 
යකාත්මයේ විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ඉංනේයන්රු ශවින්ද්රනාත් 

ප්රනාන්දු මාවත, 
නියම්ගම්යදාර, 

යකාත්මයේ. 
29-03-2023 

දින පැය 14.00. 

අදාළ නැත ජා හක 
තරඟකාරි 

ලංසු. 

Click 
here 

ජනන මහවැලි 
සංකීර්ණය 

MC/UKTPS/TEN/MEC/2023/28 
ඉහළ යකාත්මයේ විදුලි බලාගාරයේ 

ධ්ාවනය සඳහා, කුලී පදනම මත, රියදුරු 
සහ ඉන්ධ්න සහිතව, පිටුපස ආවරයය 

සහිත ට ංගේ කැබ් රථයක් සැපයීම. 

29-03-2023 
වන දින 

පැය14.00. 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු,ඉහළ 
යකාත්මයේ විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ඉංනේයන්රු ශවින්ද්රනාත් 

ප්රනාන්දු මාවත,  
නියම්ගම්යදාර, 

යකාත්මයේ. 
දුරකථන 

0512233211 
0777253096 
0777253098 

1000.00 
ට යලුම 
යගවීම් 
මහවැලි 

සංකීර්යයේ 
රැස්කිරීයම් 

ිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 

බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 

ිණුම් අංක  

5,000/= 
 
 
 
 
 

ප්රධ්ානඉංනේයන්රු, ඉහළ 
යකාත්මයේ විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ඉංනේයන්රු ශවින්ද්රනාත් 
ප්රනාන්දු මාවත, 

නියම්ගම්යදාර, යකාත්මයේ. 

ප්රධ්ානඉංනේයන්රු, ඉහළ 
යකාත්මයේ විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ඉංනේයන්රුශවින්ද්රනාත් 

ප්රනාන්දු මාවත, 
නියම්ගම්යදාර, 

යකාත්මයේ. 
 

29-03-2023 
දින පැය 14.00. 

අදාළ නැත ජා හක 
තරඟකාරි 

ලංසු. 

 
 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/4x03e9ungvlelyp/SIN-MC-UKTPS-TEN-MEC-2023-51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4x03e9ungvlelyp/SIN-MC-UKTPS-TEN-MEC-2023-51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o5jwrz8h0no1fn8/SIN-MC-UKTPS-TEN-MEC-2023-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o5jwrz8h0no1fn8/SIN-MC-UKTPS-TEN-MEC-2023-28.pdf?dl=0
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ෆැක්ස් : 
0512233168 

204-2002-
30085-134 

ිණුමට 
බැරකර අදාල 

රිට ටපත 
ඉදිරිපත් 

කිරීයමන් 
2023/03/28 

දින දක්වා 
ස හයේ වැඩ 

කරන 
දිනයකදී 

0900 පැය 
ට ට 15:00 
පැය දක්වා 

ලබාගත  
හැක. 

ජනන අංශය 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

එම්ට /නිේ/බිඩ් උස්/2023/001 
නිේලඹ විදුලි බලස්ථානයට ජලය රැයගන 

එනු ලබන ප්රධ්ාන ඇල, ආනත නල 
මාර්ගය, බලස්ථානය අවට භූමි ප්රයිශ 
ශුිධ් පවිත්ර කර නඩත්තු කරයගන යාම 

සහ අයනකුත් යස්වාවන් ලබාදීම 
 

2023.03.29    
දින  ප.ව. 
2.00 ට 

 

මහවැලි 
සංකිර්යය  
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු, 
යකාත්මයේ විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

ෆැක්ස් : 081-7429330 
විදුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 
 

රු.1000/- ක 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 

මහජන බැංකු 
ශාඛාවක් 

මින් මහජන 
බැංකුයේ 

(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරයවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

රු.40,000.00 ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු, 
යකාත්මයේ විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා විදුලිබල  
මණ්ඩලය, මාවතුර. 

 

යකාත්මයේ විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකාත්මයේ 
විදුලි 

බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල  

මණ්ඩලය, 
මාවතුර, 

කාර්යාලයේදී 
කියවීම සදහා 

යනාමියේ 
ලබා ගත හැක. 

NCB 
 

 
 

Click 
here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/23/028 
විදුලි ඉංනේයන්රු (තැනීම්) යවනුයවන් 

රාජකාරි කටයුතු සදහා යමෝටර් රථයක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2023-03-30 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

- යිශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/qho92z49lwdij0r/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2023-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qho92z49lwdij0r/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2023-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oz4c0ud3x0fszio/CEB-NWP2-NCB-HV-23-028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oz4c0ud3x0fszio/CEB-NWP2-NCB-HV-23-028.pdf?dl=0
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දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 
යබ.අ. 01 

(වයඹ -02) 
CEB/NWP2/NCB/HV/23/029 

විදුලි ඉංනේයන්රු (නාරම්මල) යවනුයවන් 
රාජකාරි කටයුතු සදහා යමෝටර් රථයක් 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2023-03-30 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යිශීය Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/23/030 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු (වාිජ) එකකකයේ 

විදුලි අධිකාකාරි (වාිජ - II) යවනුයවන් 
රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2023-03-30 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යිශීය Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/23/031 
මේලවපිටිය විදුලි පාරියභෝික යස්වා 

මධ්යස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

2023-03-30 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යිශීය Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/23/032 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු (කුරුයැගල) 

කාර්යාලයට අයත් විමර්ශන ඒකකය 
සඳහා වෑන් රථයක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

2023-03-30 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 

- යිශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/pj6ickob574avpc/CEB-NWP2-NCB-HV-23-029.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pj6ickob574avpc/CEB-NWP2-NCB-HV-23-029.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8om4gx63tkjn3rh/CEB-NWP2-NCB-HV-23-030.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8om4gx63tkjn3rh/CEB-NWP2-NCB-HV-23-030.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b9vny4pv691x1yb/CEB-NWP2-NCB-HV-23-031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b9vny4pv691x1yb/CEB-NWP2-NCB-HV-23-031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jzpzkpp1cikgu6k/CEB-NWP2-NCB-HV-23-032.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jzpzkpp1cikgu6k/CEB-NWP2-NCB-HV-23-032.pdf?dl=0
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මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 
යබ.අ. 01 

(වයඹ -02) 
CEB/NWP2/NCB/LB/23/013 

මහව ප්රායිශීය විදුලි ඉංනේයන්රු 
කාර්යාලය සඳහා යගාඩනැිේලක් බදු 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2023-03-30 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

2,000.00 50,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යිශීය Click 
Here 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2023/059 
කුණ්ඩසායේ ප්රායිශීය විදුලි ඉංනේයන්රු 

බල ප්රයිශයට අයත්  ඩදුම්බර විදුලි 
පාරියභෝික යස්වා මධ්යස්ථානය සඳහා  

කුලී පදනම මත වසර 02 ක කාලයක් 
සඳහා වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
2023-03-29 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
 
 

1000/= 

 
 
 

16000/= 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ිරිය පාර, මහනුවර. 
 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යිශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2023/060 
ප්රධ්ාන ඉංනේයන්රු (වාිජ) මධ්යම පළාත 

1 එකකය  සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 
02 ක කාලයක් සඳහා යමෝටර් කාර් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 

 
2023-03-29 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
 
 

1000/= 

 
 
 

20000/= 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ිරිය පාර, මහනුවර. 
 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යිශීය 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2023/036 
ලං.වි.ම. (මධ්යම පළාත 1)-ප්රධ්ාන 

ඉංනේයන්රු (තැනීම්)  අනුබිධිකාත නා ල 
විදුලි පාරියභෝික යස්වා මධ්යස්ථානය 

සඳහා කුලී/බඳු පදනම මත පහත සඳහන් 
පහසුකම් සහිතව වසර 02ක කාලයකට 

යගාඩනැිේලක්  ලබා ගැනිම. 
සපුරාලිය යුතු අවශ්යතා 1.යගාඩනැිේල 
නා ල නගරය ආසන්නයේ පිහිටා  හබිය 
යුතුය. 2. යගාඩනැිේල වර්ග අඩි 1000-

1500 අතර ප්රමායයක් විය යුතුය.3. 

 
2023-03-29 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
තමා විට න් සකස් 

කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපායරාත්තු වන 

මාට ක කුළිය සහ  
යගාඩනැිේයේ    ට යලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

දු.අ.  081-4951283 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ිරිය පාර, මහනුවර. 

 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යිශීය 

 

https://www.dropbox.com/s/n5t2uwb61gu2gpm/CEB-NWP2-NCB-LB-23-013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n5t2uwb61gu2gpm/CEB-NWP2-NCB-LB-23-013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/31qhfe4qasuuftv/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/31qhfe4qasuuftv/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9mj77150wtrfqck/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-060.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9mj77150wtrfqck/Sin-DD2-CP1-PPC-2023-060.pdf?dl=0
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වාහන 03ක් නවතා තැබීයම් පහසුකම් 
 හබිය යුතුය. 4.ජලය,විදුලිය හා 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම්  හබිය  යුතුය. 
 
 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/054 

 
ලං.වි.ම. (මධ්යම පළාත 1)-කටුගස්යතාට  
ප්රායිශීය විදුලි ඉංනේයන්රු කාර්යාලයට 

අනුබිධිකාත වත්යත්ගම  පාරියභෝික 
යස්වා මධ්යස්ථානය සඳහා කුලී/බඳු 
පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 

සහිතව වසර 02ක කාලයකට 
යගාඩනැිේලක්  ලබා ගැනිම. සපුරාලිය 

යුතු අවශ්යතා 1.වත්යත්ගම නගරයට  
ආශ්රිත වීම. 2.වාහන ගමන් කල හැකි  

මාර්ග හා  වාහන ගාේ කිරීයම් පහසුකම්  
 හබිය යුතුය. 3.අවම වශයයන් 

යගාඩනැිේල වර්ග අඩි2000 කින් යුක්ත  
විය යුතුය.4.ජලය,විදුලිය,දුරකථන  හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම්  හබිය  යුතුය. 

 

 
2023-03-29 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

තමා විට න් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 

බලායපායරාත්තු වන 
මාට ක කුළිය සහ  

යගාඩනැිේයේ    ට යලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.    081-2234324 
081-2499679 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
ප්ර.ඉ. (වාිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ිරිය පාර, මහනුවර. 

 

 
 
 

අදාල නැත. 

 
 
 
 

යිශීය 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/073 
 

ප්රායිශීය විදුලි  ඉංනේයන්රු ( නාවලපිටිය)  
සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී 

පදනම යටයත් යමෝටර් කාර් රථයක් ලබා 
ගැනීම 

19/04/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

20,000.00 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යිශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/094 
 

ප්රායිශීය විදුලි ඉංනේයන්රු (නාවලපිටිය) 
ඒකකයට අයත් පාරයදක  ප විදුලි 

පාරියභෝික මධ්යස්ථානය සඳහා  පහත 
සඳහන් අවශයතාවන් සහිත නිවසක් 

කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
ලබා ගැනීම. 

 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 

 
1. පාරයදක හා පුස්සැේලාව නගර අතර 
ප්රධ්ාන මාර්ගයට ආසන්නයේ පිහිටිම. 

2. අවම වශයයන් ව.අ.1500කට යනාඅඩු 

19/04/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලායපායරාත්තු 
වන මාට ක කුළිය සහ 
ඉඩයම් ට යලු විස්තර 

https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින් 
ලබා ගන්නා ආදර්ශ 

ආකෘ හ පත්රයේ සඳහන් 
කර ප්ර.ඉ. (වාිජ) - මප 

02 කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව යවත 

- 

 
 
 
- 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
යිශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/272tu3pei7wyt3b/PPC-2023-073%20%20Car%20EE%20Nw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/272tu3pei7wyt3b/PPC-2023-073%20%20Car%20EE%20Nw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdyya2d9jdx8pi0/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdyya2d9jdx8pi0/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
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හා කාමර යදකක් සහිත නිවසක් විය 
යුතුය. 

3. සැහැේලු වාහනයක් හා යලාරි රථයක් 
නවතා තැබිය හැකි ගරාජයක්   හබිය 

යුතුය. 
4. නල ජලය, විදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම්  හබිය යුතුය. 
5. ඉඩම පිහිටි භූමිය පර්චස් 15ක පමය 

සමතලා බිමක් සහිත විය යුතුය. 

යගනවිත් යහෝ 
ලියාපදිංචි තැපෑයලන් 

එවිය යුතුය. 
ඉඩම සම්බන්ධ්ව 

යතාරතුරු සඳහා - දු.අ. 
054-2222363 

ලංසුව භාරදීම පිළිබඳ 
වැඩි විස්තර සඳහා - දු.අ.  

081-2270070 
 

DD2 
 

PHMDD2/DGM/CE(SCM)/DPC/20

22/42 

ප්රධාාන ඉංි නේරු (උපනපාල තැනීම් හා 
නඩත්තතු), වයාපි හ හා අසැසැර නඩත්තතු-

නෙ.අ.02-ගම්පහකාර්යාලය සඳහා 
වසරක  කාලයකට රියදුනරකු සහිත වෑේ 

රථයක් කුලියට ගැනීම. 

 
2022/09/20

23/03/29 
 

14.00 පැය 

 
DPC-DD2 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘ හ හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

081-
2222287/2204298 

 
500.00 

 
35,000 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපෘ හ හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

081-2222287/2204298 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘ හ හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
081-

2222287/2204298 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
click 
here 

 

 
DD2 

 

PHMDD2/DGM/CE(SCM)/DPC/20

22/42 

ප්රධාාන ඉංි නේරු (උපනපාල තැනීම් හා 
නඩත්තතු), වයාපි හ හා අසැසැර නඩත්තතු-

නෙ.අ.02-ගම්පහකාර්යාලය සඳහා 
වසරක  කාලයකටරියදුනරකු සහිත වෑේ 

රථයක්කුලියට ගැනීම. 

 
2022/09/20

23/03/29 
 

14.00 පැය 

 
DPC-DD2 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘ හ හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

081-
2222287/2204298 

 
500.00 

 
35,000 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපෘ හ හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

081-2222287/2204298 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘ හ හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
081-

2222287/2204298 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
click 
here 

 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාප හ විට න් හැකියාවැ හ සැපයුම්කරුවන් යව හන්, ජාතයන්තර/ජා හක තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යව හන් මිළදී ගන්නා 
ලද ලංසු යපාත් පමයක්  පයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අය ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුන්න්යබ බලයලත් නියයෝනේතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය න් විටක ුන්න් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්් රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධ්ාන ඉංනේයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලීමක් මින්  0900 පැය ට ට 1500 පැය දක්වා 
සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ින් යහෝ මුදේ ම`ින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියිශීය තානාප හ කාර්යාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධ්ාන ඉංනේයන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියේ ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අය ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා 
ුන්න්යබ නියයෝනේතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප් රධ්ාන ඉංනේයන්රු කාර්යාලයේ දී යනාමියේ පරීක්ෂා කල හැක. 
 

https://www.dropbox.com/s/gfwq581j6ptup8e/ENG-PHM-DD2-DGM-CE%28SCM%29-DPC-2022-42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gfwq581j6ptup8e/ENG-PHM-DD2-DGM-CE%28SCM%29-DPC-2022-42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gfwq581j6ptup8e/ENG-PHM-DD2-DGM-CE%28SCM%29-DPC-2022-42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gfwq581j6ptup8e/ENG-PHM-DD2-DGM-CE%28SCM%29-DPC-2022-42.pdf?dl=0
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ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුන්න්යබ අනුමැ හය ලත් නියයෝනේතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද ට යලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප් රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු ප් ර හයෂේප කරනු 
ලැයබ්. 
 
ටරට අදාල ට යලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමට ය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප් රධ්ාන ඉංනේයන්රු යව හනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජා හක තරඟකාරී ලංසු “  NCB ) යිශීය තරඟකාරී ලංසු 

 

        සාමානයාසැකාරී                      
                                     


