
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

(කකොළඹ නගරය) 

2021 වර්ෂයට භාණ්ඩ හා ස ේවා  ැපයුම්කරුවන් හා සකොන්ත්රාත්කරකරුවන් යයාපදිංචි කිරීම 

 

2021 වර්ෂය  ඳහා ලිංකා විදුයබල මණ්ඩලසේ සකොළඹ නගර  භාණ්ඩ හා ස ේවා  ැපයීම  ඳහා අලුතින් යයාපදිංචි වීමට කැමති 

පිළිගත්කර භාණ්ඩ නිපදවන්නන්, සබදාහරින්නන්, නිසයෝජිතයින්,  ැපයුම්කරුවන්, සකොන්ත්රාත්කරකරුවන් හා ස ේවා  පයන්නන්සගන් 

කකොළඹ නගර කාර්යාලය විසින් අයදුම්පත්කර කැඳවනු ලැසේ. 

අයිතම් වර්ගය 

(A) භාණ්ඩ  

   
M-1 MCCB, MCB, ELCB, RCCB කටවුට් ,් පුලුසු පුරුක්, HRC පුලුසු, පුලුසු රඳවන. 
M-2 නියුට්රල්  පුරුක්, සවනරු, ද්විසලෝහ බඳවන, බහන් දවත්කර,බඳවිය (තඹ ඇලුමිනියම් හා සදසලෝහ), PG බඳවන, Line ටැප් ් 

ABC  දහා අවශ්ය උපාිංග, ද්විසලෝහ පින්  ම්බන්ධක යනාදය. 
M-3 විදුය උපකරණ, විදුය පිංකා, හැලජන් ලාම්පු ගැලපි, වීථි ලාම්පු හා ගැලපි, ප්රධාන වහරු, LED හදසි ලාම්පු හා අසනකුත්කර විදුය 

උපාිංග. 
M-4 වෘත්කරතීයමය විදුය ආරක්ෂක උපකරණ (ආරක්ෂිත  පත්කරතු, ෆුල්  සබොඩි හාන ්, ගම් බුට් ්, ආරක්ෂිත හි ් ආවරණ, වැහි කබා 
                යනාදය), ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳුම්, ආයුධ, මැනීම් උපකරණ, ඉනිමිං,ගිනි  නිවීසම් උපකරණ ,පරිවාරණය කරන ලද 
                 උපකරණ  (පරිවාරණය කරන ලද අඩුව, පිහිය, ඉ ්කුරුප්පු නියන, සක්බල්  කපන උපකරණ, සට ්ටරය, පරීක්ශ්ක 
                  උපකරණ) යනාදය. 
M-5 සියළුම වර්ගසේ තඹ හා ඇලුමිනියම් සවනුල තත්කර, පිරියවන, බයින්ඩින් තත්කර හා වයින්ඩින් තත්කර 
M-6 සගොඩනැගිය ද්රවය, මුරිච්චි හා සබෝල් ත, Hardware උපාිංග, තීන්ත, ඊයම් පත්ර, සවොෂර්, දදාල හා හිටු එකල ් යනාදය. 
M-7 ඉදපිරිද කට්ටල, යටිබහන්  දහා සියළුම බූට් ් වර්ග, බට, පටිවර්ග, බිටුමන්  ිංසයෝගය, නලකැමි                                                   

පැහැසි, ටින්  ිංසයෝගය, නල කාන්දුව වළක්වන ද්රවය (නලවලට සක්බල්  ඇතුල් වන තැන් සීල්  කිරීමට), ජල ප්රතිසරෝධක 
ප්ර ාරණය වන සපන (Water Resistant Expanding foam) 

M-8 මනුරු සපට්ටි (PVC,වාසන් හා සවනත්කර), යකඩ සපට්ටි, මනුරු පුවරු යනාදය 
M-9 යපි ද්රවය, කාර්යාල උපකරණ, කාර්යාීයය ගෘහ භාණ්ඩ යනාදය 
M-10 PVC සකොන්ඩුයිට් ගැලපි හා PVC පයිප්ප, HDPE පයිප්ප හා උපාිංග 
M-11 සමෝටර් රථ  ඳහා ටයර්  හ ටියුේ 
M-12 වාහන බැටරි හා වියළි සකෝශ් 
M-13 පරිඝණක හා පරිඝණක ජාල  දහා අදාළ අයිතම (පරිඝණක, ර්වර්, මුද්රණ යන්ත්ර,ාායා පිටපත්කර  යන්ත්ර,අඛණ්ඩ ජව  ැපයුම් 

(UPS), ෆැක්  ්යන්ත්ර,සප්රොසජක්ටර්,පැමිණීම  ටහන් යන්ත්ර, NAS ,ෆයර්සවෝල්  ්, L3  ්විච ්,රවුටර් ්,සනට්වර්ක් සක්බල්  ්, 
කී ්සටොන් ,්එන්ක්සලෝ ර්,පැච් පැනල් ,සෆේ ් ප්සල් ට්,ටූල්  ්  යනාදය)  

M-14  න්නිසේදන උපකරණ හා අදාල උපාිංග, පැච් පුවරු (Patch Panel Enclosures), යටිබහන් ප්රකාතන්තු පිරිද්දුම් කවර  
               (Joint closures), ප්රකාශ් තන්තු හා  න්නිසේදන උපකරණ වලට  විකිරීමට අවශ්ය උපාිංග Fibre Optic Cables and  
                Accessories for Communication Equipment) 
M-15  චීනට්චට්ටි/තනය යකඩ මනුබිල කවර (Cast Iron/Ductile Iron Manhole covers) 
M-16  පරිඝණක උපාිංග (යතුරු පුවරු, මූසික,සමොනිටර්,පරිසලෝකන යන්ත්ර,  ්පීකර් ්, ෆ්ලෑ ් ඩයිේ, බාහිර දෘඩාිංග තැටි  
                ධාවක, ADSL රවුටර්, L2  ්විච ් යනාදය) 
M-17  පරිඝණක සකොට ් (මවු පුවරු, රැම්, සප්රොස  ර්, අභයන්තර දෘඩාිංග තැටි ධාවක,බලය  ැපයුම් ඒකක, DVD රයිටර්, හීට්  
                සින්ක් හා කූයන් ෆෑන්, පරිඝණක ආවරණ යනාදය) 
M-18 තාක්ෂණික උපකරණ  ඳහා අවශ්ය පාරි සභෝජන ද්රවය (Toner Cartridges & Ribbons) 
M-19 ආසුත වතුර සබෝතල්  
M-20 නමයශීලය සකොන්ඩුයිට්/ප්ලා ්ටික්/වාසන්,සක්බල්  ග්ලෑන්ඩ් ්. 
M-21 ස ෞඛය ආරක්ෂිත උපකරණ (මුහුණු ආවරණ, ඇල් සකොසහොල්   ැනිටයි ර්, වවදය ඇ ් ආවරණ, වවදය මුහුණු  
                පයහ,ප්රථමාධාර සපට්ටි 
M-22 වාහන  ඳහා අවශ්ය උපාිංග (ඔඩිසයෝ කට්ටල, ස න් ර් කැමරා, වයිපර් තල) 
M-23 විදුය පරීක්ෂණ උපකරණ (Clip-On Ammeter with Flexible CTs, Infrared Thermal Detectors) 
M-24 රිසල් , කන්ටැක්ටර්, ඉන්ඩිසක්ෂන් ලෑම් ්, ටයිමර් ්. 
 

(B) ක ේවා 
    
S-1 මුද්රණ කටයුතු 
S-2 ඇලුමිනියම් හා ීය පාටිෂන් කිරීම  
S-3 උපසපොල සගොඩනැගිය සගොඩනැගීම හා සගොඩනැගිය අලුත්කර වැඩියා කටයුතු  ඳහා CIDA (ICTAD) හි යයාපදිංචි වූ සිවිල්  

සකොන්ත්රාත්කරකරුවන් 
S-4 උපසපොල සගොඩනැගිය නඩත්කරතු, අිංගන පිරිසිදු කිරීම් හා මිංවර එය කිරීම 
S-5 වාහන ස ේවා කිරීම  හ අලුත්කරවැඩියා කිරීම 
S-6 විදුය හා විද්යුත්කර, විද්යුත්කර යාන්ත්රික හා යාන්ත්රික උපකරණ නඩත්කරතු කටයුතු හා වැඩපල කටයුතු 
S-7 වරාය හා ගුවන් සතොටුපල සිට ආනයනික ද්රවය නිදහ ් සකොට ප්රවාහනය කිරීම 



S-8 ීය කණු, වැර කැවූ  හ සපර වි සකොන්ක්රීට් කණු, ට්රාන් ්සෆෝමර් ්  හ අසනකුත්කර භාණ්ඩ ප්රවාහනය 
S-9 ලැප්සටොප් ්, මුද්රණ යන්ත්ර,  ්කෑනර් ්, සමොනිටර්, යූපී ් යනාදය අලුත්කරවැඩියා හා ස ේවා කටයුතු 
S-10  න්නිසේදන උපකරණ ස ේවා හා නඩත්කරතු කටයුතු 
S-11 රක්ෂණ ස ේවා කටයුතු 
S-12 පිරිසිදු කිරීම් වලට අදාළ ස ේවා කටයුතු 
S-13 යටිබහන් එීයම, සදෝෂ ස ොයාගැනීම, යටිබහන් මූට්ටු කිරීම හා අදාල කටයුතු 
S-14 යටිබහන් ප්රකාශ් තන්තු එීයම, තිර ් භූගත කැනීම් හා සවනත්කර විවිධ ස ේවා 
S-15 නිලඇඳුම් මැසීම හා  ැපයීම 
S-16 පුද්ගයක පාරවල්  පුන ථ්ාපනය කරන ගල් තාර එීයසම් සකොන්ත්රාත්කරකරුවන් 
S-17 පළිසබෝධ පාලන ස ේවා කටයුතු 
S-18  වායු  මීකරණ  ැපයුම්කරුවන්, අලුත්කරවැඩියා කටයුතු හා ස ේවා කටයුතු  දහා වායු  මීකරණ උපකරණ 
S-19 ගිනි නිවීසම් උපකරණ අලුත්කරවැඩියා කටයුතු/නැවත පිරවීම හා ස ේවා කටයුතු 
 

(C)  කුලී හා බදු 
 
L-1 යන්ත්ර හා උපකරණ කුයයට හා බද්දට ලබාදීම 
L -2 ක ෝක් ලි ්ට් හා ක ොඹකර කුලියට ලබාදීම (කකටි කාලීන) 

ක ොදු කකොන්කේසි 
 

අදාළ අයදුම්පත්කර 2020.11.12 සිට 2020.12.01 දන දක්වා නිසයෝජය  ාමානයාධිකාකාරී (සකොළඹ නගරය), ලිංකා විදුයබල මණ්ඩලය, 4 

වන මහල, සනො: 340, ආර්.ඒ.ද. සමල්  මාවත, සකොළඹ 03  කාර්යාලසයන් සප.ව. 10.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා ලබා ගත හැක. අදාල එක් 
එක් අයදුම්පත  ඳහා ආපසු සනොසගවනු ලබන රු. 500/- ක වටිනාකමකින් යුතු  ාමානයාධිකාකාරී, ලිංකා විදුයබල මණ්ඩලය නමට යයන 
ලද බැිංකු අණකරයක් මගින් සහෝ නිසයෝජය  ාමානයාධිකාකාරී (සකොළඹ නගර) කාර්යාලසයන් නිකුත්කර කරනු ලබන සගවීම් වවුචරයක් 
මගින් සගවීම කලයුතුය. 
 
නියමිත පරිද  ම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්කර නිසයෝජය  ාමානයාධිකාකාරී (සකොළඹ නගරය), ලිංකා විදුයබල මණ්ඩලය සවත යයාපදිංචි 

තැපෑසලන් 2020.12.02 වන දන සප.ව. 10.00 ට සපර ලැසබන පරිද එවීමට සහෝ අතින් සගනවිත්කර කාර්යාලසේ ඇති සටන්ඩර් 

සපට්ටියට 2020.12.02 වන දන සප.ව.10.00 ට සපර බහාීයමට කටයුතු කලයුතුය. අයදුම්පත  හිත යයුම් කවරසයහි වම් ප  ඉහළ 
සකළවසර් " ැපයුම් හා සකොන්ත්රාත්කරකරුවන් යයාපදිංචි කිරීම - 2021" සල   ඳහන් කලයුතුය. 
 
එක් එක් අයිතම් වර්ගය  ඳහා යයාපදිංචි වීමට කැමති අයදුම්කරුවන් එම එක් එක් අයිතම් වර්ගය  ඳහා සවන සවනම අයදුම්පත්කර 
ඉදරිපත්කර කල යුතු අතර වර්ෂය අව ානසේ නැවත ලබාගත හැකි රු. 5,000/- ක තැන්පතුවක් එම  ෑම අයදුම්පතක්  මඟම ලබා දය 
යුතුය. එම තැන්පතුව  ාමානයාධිකාකාරී, ලිංකා විදුයබල මණ්ඩලය නමට යයන ලද බැිංකු අණකරයක් මඟින් සහෝ නිසයෝජය 
 ාමානයාධිකාකාරී (සකොළඹ නගර) කාර්යාලසයන් නිකුත්කර කරන සගවීම් වවුචරයකින් සහෝ සගවීම කල හැක. 
 

2020.12.02 වන දන සප.ව. 10.00 න් පසුව ලැසබන අයදුම්පත්කර භාරගනු සනොලබන අතර ඒවා විවෘත කිරීමකින් සතොරව ප්රතික්සෂේප 
කරනු ලැසේ. 
 
 ැපයුම්කරුවන් යයාපදිංචි කිරීසම් සරගුලාසි  හ සකොන්සද්සි අයදුම්පත්කර  මග  පයනු ලැසේ. 
 

නිකයෝජ්ය  ාමානයාධිකාකා ( (කකොළඹ නගරය) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 


