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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
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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 
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020/13
8 
 
Supply & Delivery of 
 i) End Termination Kit H.S. Out 
door - 33kV/ 
    400Sqmm /1C/ XLPE/SWA 
Cable (Without 
    Sockets) – 15 Nos.       
 ii) Cable Gland for 
400/XLPE/1C/11kV Cable 
     - 30 Nos. 
iii) Cable Gland for 
400/XLPE/1C/33kV Cable 
    – 25 Nos. 
iv) Heat Shrinkable  End cap 
(Diameter10cm) 
      - 120 Nos. 
v)  End Termination Kit H.S. 
Indoor LV /  
     70Sqmm/  4C /XLPE/ SWA UG 
Cable  
     (Without Sockets) – 600 Nos. 
 vi ) Cast Resin Branch Type 
Jointing Kit  
      70/4C-35/4C (With  Resins & 
Connectors 
      for  Aluminum Cables)  – 150 
Nos. 
vii)  Jointing Kits –Transition H.S. 
11kV/  
      240Sqmm /3C/XLPE- PILC/ 
SWA (Without  
      Ferrules)  - 170 Nos 
      

2021 
ජනවාරී 
20 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2021-01-19 දිනට 
යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

3,500.00 
(මුදලින්) 

145,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය,        
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/h99vxf7e07zkvo2/ENG-DD1-CC-2020-138.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h99vxf7e07zkvo2/ENG-DD1-CC-2020-138.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020/13
9 
 
Supply & Delivery of  
 Lot 1: i)  Steel Box for Housing 
Direct  
                Connected 3 Phase   
Meters 
                (Vertical Type) - 60 Nos. 
           ii) Steel Box for Bulk 
Supply Energy  
                Meters (100A and  160A)  
               – 100 Nos. 
           iii) Bus Bar unit for Multiple 
Service 
                 Connection (30A/60A 
3PH ) 
              - 100 Nos. 
Lot 2  : i)  Neutral Link 400A – 
250 Nos. 

2021 
ජනවාරී 
20 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2021-01-19 දිනට 
යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

Lot 1: 25 
,500.00 
Lot 2:  2 
,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය,        
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/g8kp7sb23p8uer8/ENG-DD1-CC-2020-139.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g8kp7sb23p8uer8/ENG-DD1-CC-2020-139.pdf?dl=0


 4 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020/14
0 
 
Supply & Delivery of 
i)      Ferrules Aluminum Crimp 
Type  
        LV/16Sqmm – 4,000 Nos. 
ii)     Ferrules Aluminum Crimp 
Type with Blind  
       Hole- LV/16Sqmm (For 
Transition Joints)  
      - 500 Nos.            
iii)    Ferrules Aluminum Crimp 
Type LV/  
        35Sqmm – 3,000 Nos. 
 iv)    Ferrules Aluminum Crimp 
Type with  
         Blind Hole – LV/ 35Sqmm 
(For 
        Transition Joints) - 250 Nos.            
v)     Ferrules Aluminum Crimp 
Type LV/  
        70Sqmm - 1,500 Nos. 
 vi)    Ferrules Cu. Crimp Type 
LV/16Sqmm 
       -3,000 Nos. 
 vii)  Bimetallic Ferrules Al. 
16Sqmm/ Cu  
       10Sqmm - 1,500 Nos.   
 viii)  Socket Cable Crimp Type 
Cu-LV/ 
        10Sqmm (With M8 Bolt 
Size)- 1,200 Nos.    
 ix)    Pre-Insulated Aluminum 
Sleeve 
        (10Sqmm) -1,000 Nos. 
         

2021 
ජනවාරී 
20 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2021-01-19 දිනට 
යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

17,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය,        
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/7hxs441p5pgxe0q/ENG-DD1-CC-2020-140.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7hxs441p5pgxe0q/ENG-DD1-CC-2020-140.pdf?dl=0


 5 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020/14
1 
 
Supply & Delivery of 
 
Lot 1 :  i)  Wire Binding Copper 
(No.16) 1.6mm  
               – 60 kg. 
            ii)  G.I. Pipe 1’’- 30 Nos. 
            iii)  PVC Enclosure for 
30A, 4 Pole 
                 MCB -1,500 Nos. 
 
 Lot 2:   i)   Weekly Time Cards – 
15,000 Nos. 
             ii)  Estimate Pre –Printed 
Papers 2 Ply 
                 (30cm x21cm) –  150 
Books.(100 
                  Nos. of  2 Ply per book) 
             iii)  Blank Computer Form 
- 4Ply, 
                  (8’’x10’’) 
                –150 Packets.(Each 
Packet  
                   contains  500 Nos. of 4 
Ply 
                   Sheets) 
                   
                   
 Lot 3:    i )  PVC Insulated single 
Cu 7/0.67 
                  (2.5Sqmm) Earth Wire 
– 15,000  
                    Mtrs.                
              ii)  PVC Insulated Flexible 
Wire 2  
                   Core 50/0.25 – 550 
Mtrs. 
                  

 

2021 
ජනවාරී 
20 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2021-01-19 දිනට 
යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

Lot 1: 4,000.00 
Lot 2: 3,000.00 
Lot 3: 6,500.00  

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය,        
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/2ph1gdmn7av7l27/ENG-DD1-CC-2020-141.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ph1gdmn7av7l27/ENG-DD1-CC-2020-141.pdf?dl=0


 6 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM (UVA)/CE (COM)/ 
C1/2K20/112 
 
ඌව පළාත සඳහා ස්මාර්ට් වර්ගයේ 
ජංගම දුරකථන 250 මිලදිගැනීම සහ 
සැපයීම. 
 

 
2021 
ජනවාරි මස 
20 වැනිදා 
 
ප.ව. 03.00 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 
 
දු.ක : 0552222474 

 
 
500.00 

 
 
112,500.00 
 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
 
- 

NCB 

Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0474 
 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ යයෝජිත 
අපද්රවය යවන් කිරීයම් යගොඩනැගිල්ල 
 සඳහා යකඩ වහල 
 වූහයක් නිර්මානය කර ඉදිකිරීම 
 

 

 

 
 
 
 
2021 
ජනවාරි 
මස 20 වන 
දින 14.00 
පැයට.  
 
පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම - 

06/01/202

1 
10.00පැය

ට  
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

රුපියල් 
4000.00 
 
අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුව
න්හ යමම 
මුදල 
සාමානයා 
ධිකාකාරී 
ලංවිම 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140
085134 
යවත බැර 
කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

 
රුපියල් 
85,000.00  

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
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, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 
61342. 
 

http://www.c
eb.lk/tenders
/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

Click 
Here 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0475 
 
යකමිකල් යවෝටර්  
ට්රාන්ස්ය ෝමර් (C & D) 
 කාමරයේ වහලයේ ජල  
වාරකය ඉදිකිරීම 

 
2021 
ජනවාරි 
මස 20 වන 
දින 14.00 
පැයට.  
 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

රුපියල් 
1000.00 
 
අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුව
න්හ යමම 
මුදල 

 
රුපියල් 
20,000.00  

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 61342, 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

http://www.c
eb.lk/tenders
/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 

NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/zmkygc2b83yidg3/2k20%20112.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zmkygc2b83yidg3/2k20%20112.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/idz2mmu410218ci/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0474.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/idz2mmu410218ci/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0474.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/l65kjn3yo3tkyqu/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0475.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l65kjn3yo3tkyqu/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0475.pdf?dl=0
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පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම - 

06/01/202

1 
10.00පැය

ට  
 
 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

සාමානයා 
ධිකාකාරී 
ලංවිම 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140
085134 
යවත බැර 
කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

යනොයරොච් යලයි 
61342. 
 

 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0479 
 
කිමිදුම්කරුවන් සඳහා යයෝජිත නාන 
කාමරයක් ඉදිකිරීම 

 

 

 
2021 
ජනවාරි 
මස 20 වන 
දින 14.00 
පැයට.  
 
පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම - 

06/01/202

1 
10.00පැය

ට  
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

රුපියල් 
2,500.00 
 
අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුව
න්හ යමම 
මුදල 
සාමානයා 
ධිකාකාරී 
ලංවිම 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140
085134 
යවත බැර 
කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

 
රුපියල් 
50,000.00  

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
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, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 
61342. 
 

http://www.c
eb.lk/tenders
/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 
Click 
Here 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0491 
 
රසායනාගාරය සහ ගිණි නිවන 
ඒකකයේ 
 යයෝජිත නාන කාමර අලුත්වැඩියා 
කිරීම 

 

 

 
 
 
 
2021 
ජනවාරි 
මස 20 වන 
දින 14.00 
පැයට.  

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

රුපියල් 
2,000.00 
 
අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුව
න්හ යමම 
මුදල 
සාමානයා 
ධිකාකාරී 

 
රුපියල් 
20,000.00  

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 
61342. 

http://www.c
eb.lk/tenders
/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 
Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/emzqkbauc5uojvb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0479.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/emzqkbauc5uojvb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0479.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/82v0o4nep6x0fkw/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0491.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/82v0o4nep6x0fkw/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0491.pdf?dl=0
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පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම - 

06/01/202

1 
10.00පැය

ට  
 
 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

ලංවිම 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140
085134 
යවත බැර 
කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

 

LV/T/2020/0134 

 
   තලබමන යගොඩනැගිල්යල් බිම 
වරය ගැන්විම.  

 

2021/02/0

3   14.00 
පැයට 

 
 
 පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම 

2021/01/1

3 10.00 
පැයට 

 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

රුපියල් 
9,500.00 
 
අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුව
න්හ යමම 
මුදල 
සාමානයා 
ධිකාකාරී 
ලංවිම 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140
085134 
යවත බැර 
කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

 
රුපියල් 
540,000.00  

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
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, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 
61342. 
 

http://www.c
eb.lk/tenders
/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 
Click 
Here 

යසේවා 
ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SWPS/2020/15 
සමනළවැව විදුලි බලාගාරයේ 
සමනළවැව යේල්ල, කිංචිගුයණ් 

යබෝට්ටු අංගනය, කපුගල ගම්මානය 
සහ සමනළ සංකීර්ය කාර්යාලය, 

රත්නපුර සඳහා යපෞේගලික ආරක්ෂක 
යසේවාවන් ලබාගැනීම   

20/01/2021 
දින 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය,  
රත්නපුර 

දු. ක.   : 045 2225002 
 ැක්ස් : 045 2225005 

වි.තැ.: 

1,000/= 
යම් සඳහා 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 

125,000/- 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (සමනළ 
සංකීර්යය) කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය,  
රත්නපුර 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය,  
රත්නපුර 

  

ලංසු යපොත 
මිල දී ගන්නා 
කාර්යාලයේ 
දී යනොමියල් 
කියවිය හැක. 

ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු 
කැඳවීම 

බාගැනීමට 
සබඳතාව 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/7jtue7rtnblot17/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0134.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7jtue7rtnblot17/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0134.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4c07q50twm7w32o/Eng-GEN-SC-SWPS-2020-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4c07q50twm7w32o/Eng-GEN-SC-SWPS-2020-15.pdf?dl=0
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dgmsc.gen@ceb.lk සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 
ගිණුම 

204200410
085134 ට 
බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට් 
පතක් 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය.  

ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/KGPS/2020/16 
කුකුයළේ ගඟ විදුලි බලාගාරයට අයත් 
කරේව නිවාස සංකීර්යය පිරිසිදු 

කිරීයම් යකොන්ත්රාත්තුව  

20/01/2021 
දින 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය,  

කුකුයළේ ගඟ විදුලි 
බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

කලුවලතැන්න, 
යකලින්කන්ද, 
අගලවත්ත  

දු. ක.   : 034 2243743 
 ැක්ස් : 034 2243743 

Email: 
cekgpssc.gen@ceb.l

k 
 

500.00 
යම් සඳහා 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 
සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 
ගිණුම 

204200410
085134 ට 
බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට් 
පතක් 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

10,000/- 
 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය,  

කුකුයළේ ගඟ විදුලි 
බලාගාරය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කලුවලතැන්න, 

යකලින්කන්ද, අගලවත්ත  
  

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය,  

කුකුයළේ ගඟ විදුලි 
බලාගාරය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

කලුවලතැන්න, 
යකලින්කන්ද, 
අගලවත්ත  

    

අදාළ නැත ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු 
කැඳවීම 

බාගැනීමට 
සබඳතාව 

 

ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/IPS/2020/10 
සනීපාරක්ෂක කටයුතු  සහ උදයාන 
නඩත්තු කිරීම ඉඟිණියාගල විදුලි 

බලාගාරය 2021 

21/01/2021 
දින 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය,  

ජල විදුලි බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ඉඟිණියාගල 
දු. ක.   : 063-
2242003 

 ැක්ස් : 063-2242003 
 

500.00 
යම් සඳහා 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 
සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 
ගිණුම 

204200410
085134 ට 
බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට් 
පතක් 

12,000/- 
(නැවත යගවන) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය,  

ජල විදුලි බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ඉඟිණියාගල 

විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය,  

ජල විදුලි බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ඉඟිණියාගල     

අදාළ නැත ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු 
කැඳවීම 

බාගැනීමට 
සබඳතාව 

 

mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/fqsjtb2pp75jw7p/Sin-GEN-SC-KGPS-2020-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fqsjtb2pp75jw7p/Sin-GEN-SC-KGPS-2020-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5hjb80gpum2hvqr/Sin-GEN-SC-IPS-2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5hjb80gpum2hvqr/Sin-GEN-SC-IPS-2020-10.pdf?dl=0
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ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

 
MC/RND/PT/2020/10  
රන්ටැයේ විදුලි බලස්ථානයේ උදයාන 
අලංකරය කටයුතු, සනීපාරක්ෂක 
කටයුතු, බලස්ථානය ඇතුලත පිරිසිදු 
කිරීම, පාලන යගොඩනැගිල්ල පිරිසිදු 

කිරීම යන යසේවාවන් ලබා ගැනීම.-
2021 
 

 
2021/ 01 / 

20  
 

14:00 පැය  

 
මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව  

 

 ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 

දුරකථන : 055-

4929011/2 

 ැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

   

රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 
මුලස්ථාන 
ශාඛායේ  
ලං.වි.ම. 
මහවැලි 
සංකීර්යයේ 
රැස්කිරීයම් 
ගිණුම් අංක:  
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 
 

 

රු.35,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 

 

 

- 

 

NCB 

 

 

 

 

Click 

here 

 

ජනක අංශය 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

TC/ KPS/ME(FS)/T/2020/11/ 
811/4110 

කැළණිතිස්ස බලාගාරය සඳහා 
අවුරැේදකකාලසීමාවකටකසලබැහැර 

කිරීයම් යසේවාව සැපයීම. 

2021.01.20 

දින 

14:00 පැයට 

තාපබලසංකී
ර්යය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය (තාපබල 
සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම 
පාර, 10600, 

යකොයළොන්නාව.  
දු.ක.:  

011-2437426,  
011-2423897 

රු. 1,000.00 රු. 50,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය (තාපබල 
සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම පාර, 

10600, යකොයළොන්නාව.  
 

ලංසු 
භාර ගන්නා යේලාව 
අවසාන් වු වහාම 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය (තාපබල 
සංකිර්යය) දී 

 

යනොමියල් NCB 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

ජනක අංශය 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

TC/KPS/FS/Q/2020/11-811/ 3200 
කැළණිතිස්ස බලාගාරයේ ඉන්ධාන 
ටැංකි(ටැංකියක  ධාාරිතාව 12000 m3)   
පිරිසිදු කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම සහ 

අතිධ්වනික ගයකම  
මැනීම(Ultrasonic thickness 
gauging) හා අදාල පරීක්ෂාව 

2020.01.20 

දින 

14:00 පැයට 

තාපබලසංකී
ර්යය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය (තාපබල 
සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම 
පාර, 10600, 

යකොයළොන්නාව.  
දු.ක.:  

011-2437426,  
011-2423897 

රු. 1,000.00 රු. 30,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය (තාපබල 
සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම පාර, 

10600, යකොයළොන්නාව.  
 

ලංසු 
භාර ගන්නා යේලාව 
අවසාන් වු වහාම 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය (තාපබල 
සංකිර්යය) දී 

 

යනොමියල් NCB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

අතියර්ක 
මුදල් 

 
AFM (GEN)/DFM (GEN)/DPC/ 

2021/01/15 
යප.ව. 10.00 

ජනන අංශය 
අ.මු.ක (ජනන) 
ශාඛාව, ලංවිම, ජනන 

500.00 30,000.00 
අ.මු.ක (ජනන) ශාඛාව, 
ලංවිම, ජනන 

අ.මු.ක (ජනන) 
ශාඛාව, ලංවිම, ජනන 

- 
 
 

Click 
Here 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/0r63ei2lbp1m291/SIN-GEN-MC-RND-PT-2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0r63ei2lbp1m291/SIN-GEN-MC-RND-PT-2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aebb3jdktvwn22i/Sin-Gen-TC-TCKPSME%28FS%29T2020118114110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aebb3jdktvwn22i/Sin-Gen-TC-TCKPSME%28FS%29T2020118114110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bc5h7ws8xjjru1y/Eng-Gen-TC-TCKPSFSQ202011-811%203200.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bc5h7ws8xjjru1y/Eng-Gen-TC-TCKPSFSQ202011-811%203200.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yr9dxot89ck6f15/ENG-GEN-AFM-2020-12-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yr9dxot89ck6f15/ENG-GEN-AFM-2020-12-31.pdf?dl=0
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කළමනාකරු  
(ජනන) 

2020 / 02  ලංවිම, අතියර්ක මුදල් 
කළමනාකරු (ජනන) කාර්යාලය 
සඳහා යතත් බදු කුලී පදනම මත 
(රියදුරු සහ ඉන්ධාන සමඟ) ආසන 5ක 
යපට්රල්, ීසසල් යහෝ යදමුුනන් යසඩාන් 
කාර් රථයක්  ලබා ගැනිම 
 

මුලස්ථානය, නව 
කැලණිපාලම පාර, 
යකොයලොන්නාව 
011-2385868 

මුලස්ථානය, නව 
කැලණිපාලම පාර, 
යකොයලොන්නාව 
 

මුලස්ථානය, නව 
කැලණිපාලම පාර, 
යකොයලොන්නාව 
 

 
යේශීය 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

20/144 
 
විදුලි ඉංජියන්රු  තැනිම් ඩියපෝ III 
සදහා කුලියට යහෝ බේදට 
යගොඩනැගිල්ලක් සපයා ගැනිම 
 
බදු කාල සිමාව - වසර 02 සදහා 
පිහිටිම-යකොළඹ 08 යහෝ යකොළඹ 09 
යගොඩනැගිල්යල් ේම් ප්රමායය - 
ආසන්නව වර්ග අඩි 2000 පමය 
නැවතිය හැකි වාහන ගයන- බර 
වාහන 04 පමය 
පිවිසුම් මාර්ගයේ පළල-අඩි 12 යහෝ 
ඊට වැඩි 
පහසුකම්- විදුලිය හා ජල පහසුකම් 

තිබිය යුතුය.  
 

2021 
ජනවාරී 

20 
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. 011-2575930 

 

- - 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය,        

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය - 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V67/2020/156 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය - නිට්ටඹුව 

2021-01-13 
 ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/532 

මාවනැල්ල  ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය සඳහා වහලය මත 
ආධාාරකයක් (Hood Rack) සවි කරන 
ලද වෑන් රථයක් කුලී පදනම මත වසර 
02ක  කාලයකට ලබා ගැනීම. 
 

 
 
 
 
 

 
2021-01-20  

දින 
ප.ව. 2.00ට  

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-234324 

        081-4472724 

 
 

 
1000/= 

 
16,000/= 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/mi12gxi3zl0vrsf/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V67-2020-156%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mi12gxi3zl0vrsf/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V67-2020-156%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dwa8lx3moca4j6d/Sin-DD2-CP-PPC-2020-532.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dwa8lx3moca4j6d/Sin-DD2-CP-PPC-2020-532.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/533 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී මධායම 

පළාත-02    සඳහා  කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට යමෝටර්   

රථයක්  ලබා ගැනීම.  

 

 

 

 

 

2021-01-20 

දින 

ප.ව. 2.00ට  

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

        081-4472724 

 

 

 

1000/= 

 

20,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/502 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි(මධායම 

පළාත්) නිළ නිවයසේ  අළුත් වැඩියා 

කටයුතු සඳහා යටන්ඩර් කැඳවීම. 

ICTAD-C8 යහෝ වැඩි 

ලංසු කැඳවීමට යපර රැසිවීම- 

2021.01.15 යප.ව.10.00ට 

ස්ථානය -නියයෝජය සාමානයධිකාකාරී 

නිළ නිවස, 

ලං.වි.ම.,ගල්කන්ද පාර, අනිවත්ත. 

 

 

 

2021-01-20 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

        081-4472724 

 

 

1000/= 

 

31,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/503 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි(මධායම 

පළාත්) නිළ නිවයසේ  තින්ත ආයල්පන  

කටයුතු සඳහා යටන්ඩර් කැඳවීම. 

ICTAD-C8 යහෝ වැඩි 

ලංසු කැඳවීමට යපර රැසිවීම- 

2021.01.15 යප.ව.10.00ට ස්ථානය -

නියයෝජය සාමානයධිකාකාරී නිළ නිවස, 

ලං.වි.ම.,ගල්කන්ද පාර, අනිවත්ත. 

 

 

 

2021-01-20 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

        081-4472724 

 

 

1000/= 

 

17,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/6b0gd8ofa6vts30/Sin-DD2-CP-PPC-2020-533.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6b0gd8ofa6vts30/Sin-DD2-CP-PPC-2020-533.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nuo8yjmfmwiv5ka/Eng-DD2-CP-PPC-2020-502.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nuo8yjmfmwiv5ka/Eng-DD2-CP-PPC-2020-502.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ff7opd8cwkxsmxp/Eng-DD2-CP-PPC-2020-503.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ff7opd8cwkxsmxp/Eng-DD2-CP-PPC-2020-503.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/504 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි(මධායම 

පළාත්) නිළ නිවයසේ  සානීපාරක්ෂක 

පේධාතිය අළුත් වැඩියා කටයුතු  සඳහා 

යටන්ඩර් කැඳවීම. 

ICTAD-C8 යහෝ වැඩි 

ලංසු කැඳවීමට යපර රැසිවීම- 

2021.01.15 යප.ව.10.00ට 

ස්ථානය -නියයෝජය සාමානයධිකාකාරී 

නිළ නිවස, 

ලං.වි.ම.,ගල්කන්ද පාර, අනිවත්ත. 

 

 

2021-01-20 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

        081-4472724 

 

 

1000/= 

 

35,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධායම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/505 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි(මධායම 

පළාත්) නිළ නිවයසේ  විදුලි තතැදුම්  

අළුත් වැඩියා කටයුතු  සඳහා යටන්ඩර් 

කැඳවීම. 

ICTAD-C9 යහෝ වැඩි 

ලංසු කැඳවීමට යපර රැසිවීම- 

2021.01.15 යප.ව.10.00ට 

ස්ථානය -නියයෝජය සාමානයධිකාකාරී 

නිළ නිවස, 

ලං.වි.ම.,ගල්කන්ද පාර, අනිවත්ත. 

 

2021-01-20 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

        081-4472724 

 

 

1000/= 

 

14,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය- 2/  
මධායම 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/520 
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරිම් 
නඩත්තු) ඒකකය සඳහා  වැඩබිම් 
කාර්යාලය පවත්වායගන යාම සඳහා 
කෑගල්ල ප්රයේශයයන් කුළී/බදු  පදනම 
මත පහත සඳහන් පහසුකම් සහිතව 
වසර 02ක කාලයකට 
යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනීම. 
 
 
1).වර්ග අඩි 1500කට ආසන්න 
යගොඩනැගිල්ලක් වීම. 
2).යලොරි රථ 02ක් නවතා තැබීමට 
හැකි ඉඩ කඩ සහිත වීම. 
3).කෑගල්ල නගරයයන් යහෝ නගරයට 
පහසුයවන්  
     ලඟාවියහැකි ස්ථානයක් වීම. 

2021-01-20  
දින 

ප.ව. 2.00ට  

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සඳහන් කර එවන්න. 

 
දු.අ.  081-4953235  

        081-4953237 
 

 
- 

 
- 

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

මහනුවර. 

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

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

 

https://www.dropbox.com/s/a0dixvcgbcc11a0/Eng-DD2-CP-PPC-2020-504.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a0dixvcgbcc11a0/Eng-DD2-CP-PPC-2020-504.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9q5elwfrbg982y2/Eng-DD2-CP-PPC-2020-505.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9q5elwfrbg982y2/Eng-DD2-CP-PPC-2020-505.pdf?dl=0
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4).ජලය, විදුලිය, හා සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් සහිත වීම. 
 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය- 2/  
මධායම 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/531 
ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
(ගිනිගත්යහේන) සඳහා වසර 02ක 
කාලයකට බඳු/කුලි පදනම මත 
නිවසක් ලබා ගැනිම. 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 
1.ගිනිගත්යහේන නගරය ආසන්නයේ 
පිහිටිම 
2.අවම වශයයන් නිදන කාමර 03කට 
යනොඅඩු   
   අභයන්තර නාන කාමර සහිත වීම. 
3.යගොඩනැඟිල්ල අවම වශයයන් 
ව.අ.1750කට 
   යනොඅඩු විය යුතුය.  
4.සැහැල්ලු වාහනයක් නවතා තැබියම් 
හැකියාව තිබිය  
   යුතුය. 
5.නල ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම්  
   තිබිය යුතුය. 

 

 

2021-01-20 
දින 

ප.ව. 2.00ට  

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු විස්තර 
සඳහන් කර එවන්න. 

 

දු.අ.  051-2242408 

 
- 

 
- 

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

මහනුවර. 

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

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය- 2/  
මධායම 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/534 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරිම් 

නඩත්තු) ඒකකය සඳහා  වැඩබිම් 

කාර්යාලය පවත්වායගන යාම සඳහා 

යේරායදණිය ප්රයේශයයන් කුළී/බදු  

පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් 

සහිතව වසර 02ක කාලයකට 

යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනීම. 

 

1).වර්ග අඩි 1500කට ආසන්න 

යගොඩනැගිල්ලක් වීම. 

2).යලොරි රථ 02ක් නවතා තැබීමට 

හැකි ඉඩ කඩ සහිත වීම. 

 

2021.01.20 

දින 

ප.ව. 2.00ට  

පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 

කමිටුව 

 

තමා විසින් සකස් 

කරගත් අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 

ඉඩයම් සියලු විස්තර 

සඳහන් කර එවන්න. 

 

දු.අ.  081-4953235  

        081-4953237 

 

 

- 

 

- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය 

පාර, මහනුවර. 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 
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3). යේරායදණිය  නගරයයන් යහෝ 

නගරයට පහසුයවන්  

     ලඟාවියහැකි ස්ථානයක් වීම. 

4).ජලය, විදුලිය, හා සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් සහිත වීම. 

 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය- 2/  
මධායම 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/535 
දඹුල්ල   ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු  
බල   ප්රයේශයට අයත් ගයල්යවල  
වි.පා.යසේ.මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි 
සඳහා  පහත සඳහන් අවශයතාවන් 
සහිත නිවසක් කුලී/බදු පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 
 

i) යගොඩනැගිල්ල අවම 
වශයයන් වර්ග අඩි 1500ක් 
පමය විය යුතුය. 

ii) යගොඩනැගිල්ල ගයල්යවල 
උප ඒකකයට   ආසන්නයේ 
පිහිටා තිබිය යුතුය. 

iii) ජලය, විදුලිය, ස්ථාවර 
දුරකථන පහසුකම්  සහ 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 
යුතුය. 

iv)  වාහන ගමන් කළ  හැකි 
මාර්ග පහසුකම් හා  වාහන 
2ක්  නවතා තැබීයම් 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
 

 

 
2021-01-20  

 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.  066-2283442  
 

 
- 

 
- 

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

මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය 
පාර, මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/536 
දඹුල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු බල 
ප්රයේශයට අයත් දඹුල්ල විදුලි 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සඳහා බදු / කුලී පදනම මත කණු 
ගබඩා කර ගැනීම සඳහා  පහත 
පහසුකම් සහිත ඉඩමත්  වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම.  

  

 භූමි ප්රමායය අවම වශයයන් 
පර් ස් 80 පමය  විය යුතුය. 

 
2021-01-20 

 දින 
ප.ව. 2.00 ට 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ. 066-2283442 

 
- 

 
- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 
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 ප්රධාාන පාරට මායිම් ූ  තැනිතලා 
ඉඩම් යකොටසක් විය යුතුය 

 ආරක්ෂිත වැටක් හා පිවිසුම් 
යදොරටුවත් තිබිය යුතුය. 

 ඉඩම තුලට යරේන් රථයක් ගත 
හැකි විය යුතුය. 
 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/020 

යහෝමාගම පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරී නිල 

නිවස සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් 

වසර 02 ක කාලයක් සඳහා  කුලියට 

යහෝ බේදට සපයා ගැනීම. (වර්ග අඩි 

1500 ට යනොවැඩි ජලය, විදුලිය හා 

දුරකථන හා එක් වාහනයක් නවතා 

තැබීමට පහසුකම් සහිතව  යහෝමාගම 

නගරයේ සිට 5km ඇතුළත පිහිටා 

තිබිය යුතුය) 

 

2021.01.13 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

- 

 

- 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

 

Click 

Here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/051 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ යහෝ ඩබල් කැේ 01ක් 

විදුලි ඉංජියන්රු  

(යහොරය) - බුලත්සිංහල පාරියභෝගික 

යසේවා ම. සඳහා 

 

2021.01.13 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු.  

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

 

Click 

Here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/102 

හංවැල්ල පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරී නිල 

නිවස සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් 

වසර 02 ක කාලයක් සඳහා  කුලියට 

යහෝ බේදට සපයා ගැනීම. (වර්ග අඩි 

1500 ට යනොවැඩි ජලය, විදුලිය හා 

දුරකථන හා එක් වාහනයක් නවතා 

තැබීමට පහසුකම් සහිතව  හංවැල්ල 

 

2021.01.13 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

- 

 

- 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

 

Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/6nubwcb6fpkrcf9/WPSII.T.2020.020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6nubwcb6fpkrcf9/WPSII.T.2020.020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v25x8fis9bjy67t/WPSII.T.2020.051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v25x8fis9bjy67t/WPSII.T.2020.051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ovcw835rcb29el/WPSII.T.2020.102.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ovcw835rcb29el/WPSII.T.2020.102.pdf?dl=0
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 පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානයට 

ආසන්නව පිහිටා තිබිය යුතුය) 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/118 

ලං.වි.ම. යබදාහැරීම් අංශ 03 ප්රධාාන 
කාර්යාලයේ ආපන ශාලාව පවත්වා 
යගන යාම සඳහා මිළ ගයන් කැඳවීම. 

(විදුලිය හා ජලය සඳහා ගාස්තු අය 
යනොකරන අතර ගෑස් සඳහා මසකට 
රු.25,000.00 ක දීමනාවක් යගවනු 

ලැයේ) 
 

 

2021.01.13 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු.  

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

Click 

Here 

 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ත/මු.භා.ලි./වි.අ.නි.නි./2020/10 

තංගල්ල විදුලි අධිකාරි නිල නිවස 

සදහා ස්ථානයක් කුලියට ගැනීම 
තංගල්ල නගරයේ සිට කි.මි.1කට 
යනොවැඩි විය යුතු අතර යගොඩනැගිල්ල 
වර්ග අඩි 1500 කට යනොඅඩු , 
වාහනයක් නවතා තැබිය හැකි, ජලය, 
විදුලිය,දුරකථන පහසුකම්,මාර්ග 
පහසුකම් වලින් යුතු ඉඩම වටා 
,යේට්ටුවක් සහිත තාේපයක් යහෝ 
වැටක් සහිත යගොඩනැගිල්ලක් වසර 2 
ක් සදහා කුලියට ගැනිම 

2021.01.14 
ප.ව. 02.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
සැමුයවල් මාවත, 
තංගල්ල. 
දු.අ. 
047-2241772 

1000.00 - 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල 
දු.අ. 
047-2241772 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල 
දු.අ. 
047-2241772 

 
 
 
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 
 
 

NCB 
 

 
 
 

තතොරතුරු  

පිටපත 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 

SP/CE(DM)/T/2020/06 

 

වාහන අංගනයේ  යදවන මහල ඉදි 

කිරීම. 

 

 

 

 

2021.01.21 

දින 14.00 

පැයට 

අවසන් 

කරනු 

ලැයේ. 

 

 

 
ප්රායේශීය 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

 

 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු  

යබදා හැරීම් නඩත්තු    

කාර්යාලය 

යනො: 187/3, 

බණ්ඩාරනායක 

යපයදස.ගාල්ල.  

091 2230802 

 
1500.00 

 
60,000.00 

 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු  

යබදා හැරීම් නඩත්තු    

කාර්යාලය 

යනො: 187/3, 

බණ්ඩාරනායක 

යපයදස.ගාල්ල.  

 

 

 

 

 

ප්රධාාන විදුලි 

ඉංජියන්රු  

යබදා හැරීම් නඩත්තු    

කාර්යාලය 

යනො: 187/3, 

බණ්ඩාරනායක 

යපයදස.ගාල්ල.  

 

 

 

 

 
 
 
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 
 
 

NCB 
 

 
 
 

තතොරතුරු  

පිටපත 

වයාපෘති      
අධායක්ෂ    
 (ග.බ.වයා) 

 

CPP/PD/CPCP/3 
ලක්විජය බලාගාරය 300 MW දිගුව 
වයාපෘතිය -  තාක්ෂණික සහය සඳහා 
යේශීය උපයේශකවරයයකුයේ යසේවය 
ලබා ගැනීම 

2021-01-14 

දින 14.00 

පැයට 

අවසන් 

කරනු 

වයාපි  

උපතේශකව

රුන් බඳවා 

ගැනීතම් 

කමිටුව 

වයාපි  අධ්යක්  

කාර්යාලය 

(ග.බ.වයා), ලංකා 

 විදුලිබල මණ්ඩලය,  

අංක. 45 1/1 ,   

 
- 

 
- 

වයාපි  අධ්යක්  

කාර්යාලය (ග.බ.වයා) , 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක. 45 1/1 , 

තලයාඩ්ස් පාර,  තකොළඹ 

වයාපි  අධ්යක්  

කාර්යාලය 

(ග.බ.වයා) , ලංකා 

විදුලිබල, මණ්ඩලය  

 අංක 45 1/1 ,   

 
- 

 
NCB 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/1zqqg61nfme0y82/WPSII.T.2020.118.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1zqqg61nfme0y82/WPSII.T.2020.118.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8iet7r8u4ilk4t3/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%B8%E0%B7%94.%E0%B6%B7%E0%B7%8F.%E0%B6%BD%E0%B7%92-%E0%B7%80%E0%B7%92.%E0%B6%85.%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B6%B1%E0%B7%92.2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8iet7r8u4ilk4t3/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%B8%E0%B7%94.%E0%B6%B7%E0%B7%8F.%E0%B6%BD%E0%B7%92-%E0%B7%80%E0%B7%92.%E0%B6%85.%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B6%B1%E0%B7%92.2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cur5jhh2x7eu7n3/Sin-DD4-SP-CE%28DM%29-T-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cur5jhh2x7eu7n3/Sin-DD4-SP-CE%28DM%29-T-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/11uum3bj7kf33ad/ENG-PRJ-CPP_PD_CPCP_3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/11uum3bj7kf33ad/ENG-PRJ-CPP_PD_CPCP_3.pdf?dl=0
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 ලැතේ. 
 
2021-01-12 

දින 14.00 

පැය දක්වා 

ප්රසම්පාදන 

පත් නිකුත් 

කරනු ලැතේ 

තලයාඩ්ස් පාර,  

තකොළඹ 05.  
 
0112580592 

05.  
 
 

තලයාඩ්ස් පාර,  

තකොළඹ 05.  
 
 

 

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 යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ුවුන් 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යේ 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 ලැයේ. 
 

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

 

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

 

        සාමානයාධිකාරී                      
                                     


