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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 යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2019/021 

 
Supply and Delivery of Arch Flash 

Cloths (AFPC) to DGM (Colombo City) 
– 28 Nos. 

2020 
ඔක්යතෝම්බ

ර් 
21 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2020-10-20 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/nqfo9qyegespxf6/ENG-DD1-CC-2019-021.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/114 

 

 
Supply & Installation of Finger Scan 

machines to DGM (Colombo City) - 19 
Nos. 

 
ලංසු අවසන් වීමට පෙර සාකච්ජාව 
සදහා ෙැමීණිය යුතු දිනය 2020 
ඔක්ප ෝමිබර් මස 13 වන දින 
පෙ.ව 10.00 ට නිපයෝජ්ය 

සාමාන්්යාධිකාරි (පකොළඹ නගර) 
කාර්යාලය, 04 වන මහල 

ලක්ෂ්මන් පගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ.ද පමල් මාව  පකොළඔ 03, 

 

2020 
ඔක්යතෝම්බ

ර් 
21 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2020-10-20 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

20,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/120 
 

Disposal of Unserviceable OCB 
Related Equipment of Maintenance 
Unit and Disposal of Unserviceable 

items of Colombo City Stores 
 

2020 
ඔක්යතෝම්බ

ර් 
21 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2020-10-20 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 1- 
10,000.00 

යලොට් අංක 2- 
500.00 

යලොට් අංක 3- 
500.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/3gwbdnfdtxrqmku/ENG-DD1-CC-2020-114.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ybt0zda8rdm1ti/ENG-DD1-CC-2020-120.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
68 

විදුලි බිල්පත් පැකට් 6,000ක් මුද්රයය 
කර ප්රවාහනය කර  සැපයීම. 

(එක් පැකට් එකක බිල්පත් 1000 
බැගින්) 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

 21 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

2,500.00 100,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/ICB/ 
2K20/002 

 
විදුලි ඉංජියන්රු -මහියංගනය ඒකකය 
සඳහා නව යරේන් රක් රථයක් මිලදී 

ගැනීම හා සැපයීම 

 
 

2020 
යනොවැම්බර් 
මස 11 වැනිදා 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
3000.00 

 
300,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

ICB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/ICB/ 
2K20/005 

 
විදුලි ඉංජියන්රු මහියංගනය ඒකකය 
සඳහා නව ත්රීයරෝද රථයක් මිලදී 

ගැනීම හා සැපයීම 

 
 

2020 
යනොවැම්බර් 
මස 11 වැනිදා 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
1000.00 

 
15,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

ICB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ldlb2db5s3sjcqx/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-268.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bxxbea78f3evgd8/2K20_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bxxbea78f3evgd8/2K20_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u6k2ungaf3z57ip/2020%20ICB%20005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u6k2ungaf3z57ip/2020%20ICB%20005.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/2K20/ 
077 

 
ඌව පළාත සඳහා දිදාල ගැල්වනිත 
7/3.18mm 10,000ක් හා දිදාල 

ගැල්වනිත 7/4.06mm 10,000ක් මිලදී 
ගැනීම හා සැපයීම 

 
 

2020 
ඔක්යතෝබර් 
මස 21 වැනිදා 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
7,000.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 
 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

 
Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා 

(සබර) 

 
 

 

SAB/CE(CON)/C1/Building/2020/T/07 
 

ප්රධාාන්ංංිනපන්ු ් ැීම් ්ඒකකයට්අය්්

ඇඹිලිපිටිය්අංක්I්වැඩ්කණ්ඩායප් ්

භාණ්ඩ්ගබඩා්කිරීම්සඳහා්

පගොඩනැගිල්ලක්්සහි ්ංඩමක්්වසර්02්ක්

කාලයකට්කුලී්ෙදනම්ම ්ලබා්ගැීමම. 

1.්ජලය,්විදුලිය,්ඇතුලුව්සීමොරක්ෂක්

ෙහසුක් ්තිබිය්යුතුයි. 

2.්පගොඩක්පවල්සහ්ෙපල්්ලබැදද්

නගරයට්ආසන්නව,්වර්ග්අඩි්1000්ක්

පගොඩනැගිල්ල්තුළ්අවම්වශපයන්්කාමර්

03්ක්්තිබිය්යුතු්අ ර,්වාහන්02්ක්්

(පලොරි්රථයක්,්පරේන්්රථයක්න්නව ා්

 ැබිය්හැකි්විය්යුතුය. 

2020-10-21 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (තැනීම්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.  යනො. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 

 

500.00 - 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 

 

-- යේශීය Click Here 

ංදිකිරී්  

ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/362 
රසායන  ද්රව ගබඩා  කිරීම  සඳහා 
ගබඩා පහසුකම් නිර්මායය සහ 

ඉදිකිරීම 
C-05 යහෝ ඉහල 

 
04/11/202

0 
බදාදා පැය 

14.00. 

ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජ්ය විදුලි 

රු 

11,000.00 

(නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 

රු 850,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

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

/ 
යවතින් 
යනොමියල් 

NCB 

Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/9jwxd6geiwr1z84/2k20%20077.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9jwxd6geiwr1z84/2k20%20077.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/150memy9alf6vqq/Tender%20Book_SAB_CE%28CON%29_C1_BUILDING_2020_T_02.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/xkxuyn1xaaqzenz/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0362.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xkxuyn1xaaqzenz/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0362.pdf?dl=0
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යපර ලංසු හමුව  07/10/2020 
යප.ව 10.00 පැයට 

 

බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

Mob 0715777171 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජ්න 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

බාගත කරගත 
හැක 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
31 

කුලියාපිටිය පිහිටි නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ) කාර්යාල 
සංකීර්යයේ වැසිකිලි පේධතිය 

ප්රතිසංස්කරයය කිරීම. 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

 21 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 30,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය 

 NCB 
Click Here 

 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
න 

(සිවිල් වැඩ 
හා 

යගොඩනැගිලි
) 

 
CW&B/DGM/CEB-HO-FD/06/2019 

 

මුදල් අංශය සඳහා කාර්යාලයක් 
පිහිටුවීම. 

සඳහා ලංවිම ප්රධාන කාර්යාල 
යගොඩනැගිල්යල් පළමු මහල 
ප්රතිසංස්කරයය කිරීම. 

 
 

සුදුසුකම් 
 

CIDA යශේණියේ  SP4 යහෝ ඊට වැඩි, 

1. බිම, බිත්ති සහ සිවිලිම් වැඩ 
2. ඇලුමිනියම් වැඩ 

3. වඩු වැඩ සහ සන්ධිකා වැඩ 
4. ගෘහ භාණ්ඩ හා සවිකිරීම් 

 
2020-10-

22 දින 
පැය. 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 

 
 
 
 

 
සුළු 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(මුදල්) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 
 

 
3,500.00 

 
100,000.00 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, යකොළඹ 
02. 

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්යේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් 
යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 
අදාල 
යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 
here 

යසේවා 
 
 

LV/T/2020/0401 
 

 

2020  
 
 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

3,500/- 
මුදල  

 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 

 
http://www.

 
 

 

 

https://www.dropbox.com/s/vi36aswag0oewbr/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-131.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61f7r1cmdkk3vyp/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-CEB-HO-FD-06-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61f7r1cmdkk3vyp/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-CEB-HO-FD-06-2019.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
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ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය 

ලක්විජ්ය විදුලි බලාගාරයේ අළු, බර 
අළු හා පයිරයිට්ස්  හැසිරවීයම් 

පේධතිය සඳහා පිරිසිදු කිරීයම් යසේවා 
සැපයීම - වසරක කාලයක් 

 
(යපර ලංසු රැස්වීම 13/10/2020 වන 
දින යප.ව 10.30 ට, ලක්විජ්ය විදුලි 

බලාගාර යේ , පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්යල්දී පැවැත්යේ.) 

ඔක්යතෝම්බ
ර්  21 බදාදා 
පැය 14.00. 

 
 

ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

Mob 0715777171 

(නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජ්න 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
 

 
 
 
 

රු.200,000.00 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

ceb.lk/tende
rs/ 

යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 

 

 
 
 

NCB 

 

 

 

Click 

Here 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 

LV/T/2017/0244 

 
INSTALLATION OF ELECTRICAL 

PANELS AND CABLE LAYING WORKS 
OF THE CW PUMP EMERGENCY 
POWER SUPPLY PROJECT FOR 
UNIT#3 OF LAKVIJAYA POWER 

PLANT 

 
2020.11.04    
meh 14'00 

ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

Mob 0715777171 

2,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජ්න 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

 
 

රු.100,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 

විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
 
 

 

 

 

 

NCB 

 

 

 

 

 

Click 

Here 

 

ජ්නන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

එම්සි/නිල්/බිඩ්ස්/ 

2020/005 

 
නිල්ලඹ විදුලි බලස්ථානයට ජ්ලය 

රැයගන එනු ලබන ප්රධාන ඇල, ආනත 

නල මාර්ගය, බලස්ථානය අවට භූමි 
ප්රයේශ ශුේධ පවිත්ර කර නඩත්තු 
කරයගන යාම සහ අයනකුත් 

2020.10.22    
දින  ප.ව. 
2.30 ට 

 

මහවැලි 
සංකිර්යය  
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

රු.1000/- ක 
මුදලක් 
ඕනැම 
මහජ්න 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජ්න 
බැංකුයේ  

රු.36,000.00 ප්රධාන ඉංජියන්රු, 

යකොත්මයල් විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකොත්මයල් විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 

 

යකොත්මයල් 

විදුලි 

බලස්ථානය, 

ලංකා 

විදුලිබල  

මණ්ඩලය, 

මාවතුර, 

NCB 

 

Click here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/6cu3a12935yyynp/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0401.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6cu3a12935yyynp/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0401.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/zmcjnymjebeee3o/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0244.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zmcjnymjebeee3o/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0244.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c3qgln0skfo8bxk/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2020-005.pdf?dl=0
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යසේවාවන් ලබාදීම 
 

ෆැක්ස් : 081-7429330 
විදුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 

 

යදමටයගොඩ 
ශඛායේ 

ලංවිම ජ්නන 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-

1001-
23320-705 
ට බැර වන 
යසේ යගවා 
බැංකු  
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

 

කාර්යාලයේදී 

කියවීම සදහා 

යනොමියල් 

ලබා ගත 

හැක. 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/118 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය සදහා කුලි වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනිමට යටන්ඩර් 

කැදවිම 
(වසර 02 ක් සදහා) 

2020 
ඔක්යතෝම්බ

ර් 
21 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020-10-20 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් 
රථයක් සදහා 
15,000.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ ය 
සාමාන් යාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  

ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, 

ආර් ඒ ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 හි තබා 
ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ ය 

සාමාන් යාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය Click Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2020/119 
 

යකොළඹ බටහිර පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානය I සදහා කුළියට යහෝ 

බේදට යගොඩනැගිල්ලක් සපයා ගැනිම. 

(වසර 02 ක කාලයක් සදහා) 
යකොළඹ 02 සහ 03  අවටින් 
අවම වශයයන් වාහන 03 ක් 
නැවැත්විය හැකි විය යුතුය. 
යගොඩනැගිල්යල්/ නිවයසේ බිම් 

ප්රමායය - දළ වශයයන් වර්ග අඩි 
1,500 පමය 

පිවිසුම් මාර්ගයේ පළල අඩි 12 යහෝ 
ඊට  වැඩි 

පහසු පිවිසුම ,විදුලිය, දුරකථන හා ජ්ල 
පහසුකම් තිබිය යුතු යේ. 

2020 
ඔක්යතෝම්බ

ර් 
21 

යප.ව.10.00 
 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් නිකුත් 
යනොයකයර්. 

යගොඩනැගිල්යල් මුල් 
අයිතිකරුවන් සියලු 
විස්තර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

- - 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි     
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය , 

සිේ වන මහල  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැලිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ 

නගරය)කාර්යාලය 
 

- යේශීය - 

https://www.dropbox.com/s/nhhlcip2stcok1j/ENG-DD1-CC-2020-118.pdf?dl=0
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නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2020/030 
 

විදුලි ඉංජියන්රු(කැකිරාව) යේ රාජ්කාරී කටයුතු 
සඳහා වසර 02ක කාල සීමාවකට  කුලී පදනම 

මත කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 
 
 

2020.10.15 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස.්යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත යේශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

CLICK 
HERE 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
43 

විදුලි ඉංජියන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලය සදහා නාරම්මල නගර 

සීමාව තුළින්  ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන, 
මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 
10,000 යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් 

සහිත පර් ස් 25 කට යනොඅඩු ඉඩමක් 
කුලී යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

21 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 50,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
44 

විදුලි ඉංජියන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රායේශීය නඩත්තු 
ඒකකය සදහා නාරම්මල නගර සීමාව 
තුළින්  ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග 
පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 2,000 
යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත 

පර් ස් 80 කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී 
යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

21 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම  NCB 
Click Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
45 

විදුලි ඉංජියන්රු (නාරම්මල) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානයේ අතයවශය 

භාණ්ඩ හා අබලි භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම 
සහ පුහුණු මධයස්ථානයක් 

පවත්වායගන යාම සදහා නාරම්මල 
නගර සීමාව තුළින්  ජ්ලය, විදුලිය, 

දුරකථන, මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග 
අඩි 2,000 යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් 
සහිත පර් ස් 200 කට යනොඅඩු ඉඩමක් 
කුලී යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

21 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
62 

බිංගිරිය කම්බිමාර්ගකරු උප ඩියපෝව 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

21 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 
Click Here 

 

file:///E:/Paper%20add%2001-10-2020/CLICK%20HERE
file:///E:/Paper%20add%2001-10-2020/CLICK%20HERE
https://www.dropbox.com/s/mhw9fu7qy6d688f/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-143.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uakjd0b83t0l1uy/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-144.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/313mlvpbt8y0bjg/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-145.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hl2tvn75rik2iyv/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-162.pdf?dl=0


 9 

සදහා බිංගිරිය නගර සීමාව තුළින්  
ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග 
පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 2,000 
යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත 

පර් ස් 80 කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී 
යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 

ප.ව 02.00 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1
63 

කීරියන්කල්ලිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සදහා කීරියන්කල්ලිය 

නගර සීමාව තුළින්  
ජ්ලය,විදුලිය,දුරකථන,මාර්ග පහසුකම් 

සහිත වර්ග අඩි 3,000 යනොඅඩු 
යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත පර් ස් 80 කට 
යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

21 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 
Click Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
09 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් කුලියාපිටිය-

I නඩත්තු උප ඒකකය සදහා 
කුලියාපිටිය නගර සීමාව තුළින්  
ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග 
පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 1,500 
යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත 

පර් ස් 50 කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී 
යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

21 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 
Click Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
10 

අලේව පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සදහා  අලේව නගර 

සීමාව තුළින්  ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන, 
මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 2,500 
යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත 

පර් ස් 40 කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී 
යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

21 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 
Click Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
15 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකයට අයත් 

කුලියාපිටිය වැඩබිම් කාර්යාලය සදහා 
කුලියාපිටිය නගර සීමාව තුළින්  
ජ්ලය, විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග 
පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 3,000 
යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත 

පර් ස් 30 කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

21 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 
Click Here 

 

https://www.dropbox.com/s/x4poh6jkrbrduco/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-163.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wxw134vwu3h1pyn/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-209.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oap09ps0w47s36v/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-210.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gdn8gceclgc1ru4/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-215.pdf?dl=0
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යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/2
67 

වාරියයපොල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සදහා කුලී පදනම මත 
කෲ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 
ඔක්යතෝබර් 

21 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)PPC/2020/369 
ලං.වි.ම. (මධයම පළාත )-යේරායදණිය 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අයත්  

ඊරියගම පාරියභෝගික යසේවා මධයසථ්ාන  

යගොඩනැගිල්ල  නවීකරයය  කිරිම සඳහා 

යටන්ඩර් කැඳවීම. 

 

සුදුසුකම්: 
 

ICTAD යරේණියේ C8 යහෝ ඉන් ඉහළ යරේණියේ 
තිබිය යුතුය. 

 
Pre-bid Meeting 

2020-10-16 යවනි දින යප.ව.10.00 පැයට  

යේරායදණිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු   
කාර්යාල පරිරයේදි. 

 

2020-10-21  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.අ.්්081-2234324 

081-4472724 

 
 

 
1000/= 

 
36,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය  
 

Click Here 
 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)PPC/2020/373 
ලං.වි.ම. (මධයම පළාත )-මාතයල් පළාත් 

ගබඩායේ තරා පැවි ඇසුරුම් කිරීම සඳහා ඉඩයම් 

බිම සැකසීම. 

සුදුසුකම්: 
 

ICTAD යරේණියේ C8 යහෝ ඉන් ඉහළ යරේණියේ 
තිබිය යුතුය. 

Pre-bid Meeting 
2020-10-16 යවනි දින ප.ව.15.00 පැයට 

මාතයල් ,යකොයහොඹිලියවල 
පායර්,ලං.වි.ම.පළාත් ගබඩා සංකීර්යයේදි. 

 

2020-10-21  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.අ.්්081-2234324 

081-4472724 

 
 

 
1000/= 

 
25,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click Here 
 

යබදාහැරිම් අංශය - 
02 (මධයම) 

 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/402 
 

ලං.වි.ම. (මධයම පළාත )-යේරායදණිය 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලයට 

අනුබේධිකාතව ආරම්භ කිරීමට නියමිත 

දවුලගල  පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 

සඳහා කුලී/බඳු පදනම මත පහත සඳහන් 

පහසුකම් සහිතව වසර 02ක කාලයකට 

යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනිම. 

1. දවුලගල ප්රයේශය ආ්රිත වීම. 

2. වාහන ගමන් කල හැකි  මාර්ග හා  

වාහන ගාල් කිරීයම් පහසුකම්  තිබිය 

යුතුය. 

3. අවම වශයයන් යගොඩනැගිල්ල වර්ග 

අඩි 1800 කින් යුක්ත  විය යුතුය. 

 

2020-10-21 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 

කරගත් අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ ඉඩයම් 

සියලු විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 

දු.අ.්0814949230 

 

- - ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය  

https://www.dropbox.com/s/yvvjxql6dvurkjm/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-267.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fyws5ggog732oq1/Eng-DD2-CP-PPC-2020-369.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cim9cxhhhi5vewe/Eng-DD2-CP-PPC-2020-373.pdf?dl=0
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4. ජ්ලය,විදුලිය,දුරකථන  හා 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය  යුතුය. 

5. යේට්ටුවක් සහිත ආරක්ෂිත වැටක් හා  

ප්රමායවත් හිස් ඉඩක් පැවතිය යුතුය. 
 

 

යබදාහැරිම් අංශය - 
02 (මධයම) 

 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/403 
 

ලං.වි.ම. (මධයම පළාත )-කටුගස්යතොට  

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලයට 

අනුබේධිකාත වත්යත්ගම  පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානය සඳහා කුලී/බඳු පදනම මත 

පහත සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 

කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනිම. 

1. වත්යත්ගම නගරයට  ආ්රිත වීම. 

2. වාහන ගමන් කල හැකි  මාර්ග හා  

වාහන ගාල් කිරීයම් පහසුකම්  තිබිය 

යුතුය. 

3. අවම වශයයන් යගොඩනැගිල්ල වර්ග 

අඩි2000 කින් යුක්ත  විය යුතුය. 

4. ජ්ලය,විදුලිය,දුරකථන  හා 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය  යුතුය. 
 

 

 

2020-10-21 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 

කරගත් අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ ඉඩයම් 

සියලු විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 

 

දු.අ.්0812499679 

 

- - ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය  

යබදාහැරිම් අංශය - 
02 (මධයම) 

 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/404 
 

දඹුල්ල ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු බල 

ප්රයේශයට අයත් ගයල්යවල විදුලි 

පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානයේ කණු 

අංගනය සඳහා ගයල්යවල  අවටින් 

කුළී/බඳු පදනම මත පහත සඳහන් 

පහසුකම් සහිතව වසර 02ක කාලයකට 

ඉඩමක් ලබා ගැනිම. 

1. භූමි ප්රමායය අවම වශයයන් පර් ස් 

60ක පමය විය යුතුය. 

2. ඉඩම තුළට යරේන් 

රථයක්(10Wheel) ගතහැකි විය 

යුතුය. 

3. ආරක්ෂිත වැටක් සහ පිවිසුම් 

යදොරටුවක් තිබිය යුතුය. 

4. තැනිතලා ඉඩම් යකොටසක් විය යුතුය. 
 

 
2020-10-21 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ ඉඩයම් 
සියලු විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ.්0662283442 

 

- - ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය 

 

යබදාහැරිම් අංශය - 
02 (මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)PPC/2020/405 

කුණ්ඩසාපල්්ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයට අයත් වානිජ්  ඒකකය   සඳහා  කුලී 
පදනම මත වසර 01ක  කාලයකට ත්රි යරෝද  

රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

 

 
2020-10-21  

දින 

ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.අ.්්081-2234324 

081-4472724 

 
 

 
500/= 

 
5,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click Here 
 

https://www.dropbox.com/s/888l30d3w0on27a/Sin-DD2-CP-PPC-2020-405.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(Com)/C4/ 
2K20/003 

 
විදුලි්කණු්ගබඩා්කිරීම්සඳහා්බදුල්ල,්

හාලිඇල්හා්පසොරණාප ොට්ප්රාපදයය්

පල්ක් ්පකොට්ඨාශ්අවටින්්ංඩමක්්බදු්

ෙදනම්ම ්ලබාගැීමම 
 

 
 

2020 
ඔක්යතෝබර් 
මස 14 වැනිදා 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 
 

 
- 

 
- 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/CE(DM)/T/2020/04 
යබදාහැරීම් හා නඩත්තු (දකුණු පළාත) 
කාර්යාලයේ වැඩ කණ්ඩායමක් සඳහා 
තංගල්ල ප්රයේශයයන් ව. අ. 1200 කට 
යනොඅඩු යගොඩනැගිල්ලක් සහිත යරේන් 

යලොරියක් සහ සැහැල්ලු වාහන 
කිහිපයක් නවතා තැබිය හැකි හා ඒ 
සඳහා මාර්ග පහසුකම් සහිත ජ්ලය, 
විදුලිය හා ආරක්ෂිත තාේප යහෝ 

වැටවල් වලින් සමන්විත ස්ථානයක් 
කුලියට ගැනීමට අවශයව ඇත. 

2020 
ඔක්යතෝම්බ
ර් 15  දින 
ප.ව. 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයා ගැනීම්  
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජියන්රු -
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
187/3,බණ්ඩාරනායක 

යපයදස, ගාල්ල 
දුර හා ෆැක්ස් අංකය: 

091-2230802 

  ප්රධාන ඉංජියන්රු -
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
187/3,බණ්ඩාරනායක 

යපයදස, ගාල්ල 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු -
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
187/3,බණ්ඩාරනාය
ක යපයදස, ගාල්ල 

 

 
 
 
 

අදාලයනොයේ

. 

 

 

 

 

NCB 

 

 

 

 

Click 
Here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් 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 යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

https://www.dropbox.com/s/s72bs6mhx6sgtcd/Tender%20Book%20Badulla%2001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s72bs6mhx6sgtcd/Tender%20Book%20Badulla%2001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-03-14/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%924-2019-%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%252
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-03-14/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%924-2019-%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%252
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       ්සාමානයාධිකාරී්්්         


