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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 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2019/0284 
 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරය සඳහා උස් 
යේදිකාවක් සහ ඉණිමඟක් සහිත ගිනි 
නිවන රථයක් සැපයීම සහ බාරදීම 

2021 
යපබරවාරි  
මස 3 වන 
බදාදා දින 
14.00 
පැයට. 
 

මාණ්ඩලීය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව,  
ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය , ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 
61342. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

රු. 
20,000.00 
අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුව
න්හ යමම 
මුදල 
සාමානයාධි
කාරී ලංවිම 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140
085134 
යවත බැර 
කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු. 

රුපියල් 
1,100,000.00 
(රුපියල්  එක්  
මිලියන  තුන්සිය 
දහසක්) 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය  , ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

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

https://www
.ceb.lk/tende
r-notice/en 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 
කරගත හැක 
 

NCB 

Click 
Here 
 

https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.dropbox.com/s/8koyvmede3jyiwk/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0284.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8koyvmede3jyiwk/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0284.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0481 
 
Sodium Hydroxide (30%) යතොග 
මිලදී ගැනීම හා සැපයීම. 

 
 
 
 
2021 
ජනවාරි මස 
13 වන දින 
14.00 
පැයට. 
 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

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

රුපියල් 
3500.00 
 
අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුව
න්හ යමම 
මුදල 
සාමානයා 
ධිකාරී 
ලංවිම 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140
085134 
යවත බැර 
කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

 
රුපියල් 
200,000.00 

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

http://www.
ceb.lk/tende
rs/ 
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/swp0nb87k3mrn7h/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0481.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/swp0nb87k3mrn7h/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0481.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0483 
 
Sodium Sulfite මිලදී ගැනීම හා 
සැපයීම. 

 
 
 
 
2021 
ජනවාරි මස 
13 වන දින 
14.00 
පැයට. 
 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

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

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

 
රුපියල් 
100,000.00 

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

http://www.
ceb.lk/tende
rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 
කරගත හැක 
 

NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020

/143 
 
Supply & Delivery of Remotely 
Operated 11kV Hydraulic Cable 
Spiker Units – 02 Nos. 
 

2021 
ජනවාරී 
13 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2021 01-12 දිනට 
යපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

15,000.00 

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

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/qktv9mrjcj0lvap/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0483.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qktv9mrjcj0lvap/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0483.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1sjg6q2o8d3w2e9/ENG-DD1-CC-2020-143.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1sjg6q2o8d3w2e9/ENG-DD1-CC-2020-143.pdf?dl=0
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DD2 

 

PHM DD2/DGM/CE 

(LCM)/DPC/2020/55 

ගැල්වනයිස්  කරන ලද වානේ කඹ 

නරෝද ලබා ගැනීම. (13 mm, 

105kN,1000 m) 

 
2020/      / 
14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
යබ.අ.02 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
කාර්යාලය, යබදාහැරීම් 
අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
 

දුරකථන :  081 
2222286/87 

ෆැක්ස් : 081 
2222286/87 

 
 
500.00 

49,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
කාර්යාලය, යබදාහැරීම් 
අංශය 2 ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
 

දුරකථන :  081 
2222286/87 

ෆැක්ස් : 081 2222286/87 

 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
 
දුරකථන :  081 
2222286/87 
ෆැක්ස් : 081 
2222286/87 

250.00 
 
 
NCB 

Click 

Here 
 

ඉදිකිරීම් 

ජනන 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

 
යපොදු වැසිකිලි පේධතිය අලුත්වැඩියාව 
-මාවුස්සාකැයල් 
 
 
DGM/LC/Civil/Ten 2020 – 05 
 
නෙේඩර් ලියාපදිිංචිය  

ICTAD M8 / C-9 න ෝ ඊෙ වැඩි. –  

නගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම 

 

 

 

 

නගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම 

පිළිබඳ වසර 05 ක අවම පළපුරුද්ද 

අනිවාර්ය නේ. 

2021-01-
07 වන දින 
ප.ව.2.00 
 
 
 

කණිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව. 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය. 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 
      දුරකථන- 051 
2232085 
       051 3502387 
ෆැක්ස්- 051 2232211 
 
 
2021 / 01/ 06     දින  
ප.ව. 4.00 දක්වා 
පමයක් යටන්ඩර්පත් 
නිකුත් කරණු ඇත. 
   
(වැඩබිම් පරීක්ෂාව හා 
යපර ලංසු රැස්වීම - 
2020/12/30 යප.ව. 
10.00 ට ) 

රු.1000 / = 
(සෑම 
යගවීමක්ම 
ඕනැම 
මහජන 
බැංකු 
ශාඛාවකින් 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ  
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යයේ 
ගිණුම් අංක 
204 
200320085
134 බැරවන 
යසේ යගවා 
(බැංකු 
ලදුපයත් 
ලංසු අංකය 
පැහැදිලිව 
සදහන් කළ 
යුතුය ) යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 

රු. 14,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය,ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 
 

- NCB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Click 
here. 
 

https://www.dropbox.com/s/k0rccb1mk90gxc4/BID%20No%20_PHM%20DD2DGMCE%20%28LCM%29DPC2020_55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k0rccb1mk90gxc4/BID%20No%20_PHM%20DD2DGMCE%20%28LCM%29DPC2020_55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cre3jo8xbjdltwa/Eng-Gen-LC-DGM-%20LC-Civil-Ten-2020-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cre3jo8xbjdltwa/Eng-Gen-LC-DGM-%20LC-Civil-Ten-2020-05.pdf?dl=0
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කාර්යාල 
ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරය
කට යගවා 
ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. ) 
 
 

 
යබ.අ. 2 

PHM 
DD2/DGM/CE(SCM)/DPC/2020/32 

වයාපෘති හා අධිසැර නඩත්තු - 
යබදාහැරීම් අංශ 02 ගම්පහ කාර්යාලය 
ප්රතිසංස්කරයය කිරීම. 

 
යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් අංශයයහි 

ICTAD යරේණිගත කිරීම අනුව  C-7 
යහෝ ඊට වැඩි යකොන්ත්රාත් කරුවන් 
සුදුසු යේ. 

 

 
2021-01-
13 
ප.ව. 2.00 
 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව  
 

 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(උපයපොල ඉදිකිරීම් හා 
නඩත්තු) වයාපෘති හා 
අධිසැර නඩත්තු - 
යබ.අ.02) බටහිර 
කලාප කාර්යාලය. 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. අංක 21,  
පල්ලිය පාර, ගම්පහ.      
 
033-2223179              
033-2231769              

 
 2,000.00 
 
 
 

 
 90,000.00 

 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයාපෘති 
හා අධිසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,  
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 
 
දු.ක.     0812222286 
            0812222287               
ෆැක්ස්. 0812222286 
 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප. 18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 
 
දු.ක.     0812222286 
            0812222287               
ෆැක්ස්. 0812222286 
 

 
අදාල නැත 
 
 
 
 

 
NCB  

 

Click 

Here 

 

 
යබ.අ. 2 

PHM 
DD2/DGM/CE(SCM)/DPC/2020/54 

 
වට්ටාරන්තැන්න  2 x 5MVA 
ප්රාථමික උපයපොළක් ඉදිකිරීම 
 

 
යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් අංශයයහි 

ICTAD යරේණිගත කිරීම අනුව  C-5 
යහෝ ඊට වැඩි යකොන්ත්රාත් කරුවන් 
සුදුසු යේ. 

 

 
2021-01-
13 
ප.ව. 2.00 
 

 
 
DPC – DD2 
 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි, 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 
දු.ක.     0812222286          
0812222287               
ෆැක්ස්. 0812222286 

 
 5,000.00 
 
 
 

 
 250,000.00 

 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයාපෘති 
හා අධිසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,  
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 
 
දු.ක.     0812222286 
            0812222287               
ෆැක්ස්. 0812222286 
 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප. 18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 
 
දු.ක.     0812222286 
            0812222287               
ෆැක්ස්. 0812222286 
 

 
අදාල නැත 
 
 
 
 

 
NCB  

Click 
Here 

 
වත්කම් 
කළමනාකර
ය 
(සිවිල්වැඩ 

 
CW&B/DGM/TR/08/2020 

පිළියන්දල පුහුණු මධයස්ථානයේ 
යදමහල් වැඩහල් යගොඩනැගිල්ල ඉදි 

 
2021-01-
21 දින 
පැය. 14:00 
පැයට 

 
ප්රායේයය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

 
12,500.00 

 
470,000.00 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

 
අදාල 
යනොයේ. 

 
NCB 
 
 

 

Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/4psvh2bvka2ha38/PHM%20DD2-DGM-CE%28SCM%29-DPC-2020-32.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4psvh2bvka2ha38/PHM%20DD2-DGM-CE%28SCM%29-DPC-2020-32.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l3ubf6axycussv5/PHM-DD2-DGM-CE%28SCM%29-DPC-2020-54.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l3ubf6axycussv5/PHM-DD2-DGM-CE%28SCM%29-DPC-2020-54.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9351p9l4ko1n135/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-TR-08-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9351p9l4ko1n135/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-TR-08-2020.pdf?dl=0


 6 

හා 
යගොඩනැගිලි
) 

කිරීම. 
 
සුදුසුකම් : 
 
CIDA (ICTAD) යරේණියේ C4 යහෝ 
ඊට වැඩි යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්.  

අවසන් 
කරනු 
ලැයේ. 
 
2021-01-
20 දින 
15.00 පැය 
දක්වා 
ප්රසම්පාදන 
පත් නිකුත් 
කරනු 
ලැයේ. 
 
 

කළමනාකර
ය) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90,  
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 
       011 244 7568   

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90,  
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, යකොළඹ 
02. 
 
 
දු.අ. 011 244 7567 
       011 244 7568 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90,  
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 
 
 
දු.අ. 011 244 7567 
       011 244 7568 

යසේවා 
ජනන අංශය 

(ලක්ෂපාන  

සංකීර්යය) 

ලක්ෂපාන බලාගාරයේ පැරණි 
ලක්ෂපාන අදියර II සඳහා අමතර 
යබයාරිං කට්ටලයක් නැවත 
යලෝහකරයය කිරීම 
ලංසු යයොමු අංකය  
LC/LAX/QTN/2020/084 

14/01/2021 
14:00 පැය 

ජනන 
කණිෂ්ඨ  
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 
(ලක්ෂපාන ) 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(ලක්ෂපාන 
 විදුලි බලාගාරය), 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන, ශ්රී ලංකාව 

දුරකථන:  
 0513513715 
Email.: 
celpslc.gen@ceb.lk 

රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ ඇති 
ලං.වි.ම. ජනන 
මුලස්ථාන  
 

ගිණුම් අංක:  
071-1-001-2-
3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

රු.20,000.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(ලක්ෂපාන 
 විදුලි බලාගාරය), ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන,  

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(ලක්ෂපාන 
 විදුලි බලාගාරය), 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන, 
14/01/2021 

14:00 පැය 

 NCB 

 

Click 
here. 

 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0466 

 
ලක්විජය බලාගාරයේ ගල් අඟුරු 
යගොඩබෑයම් අංශය සඳහා යමයහයුම් 
හා නඩත්තු උපකාරක යසේවාවන්සඳහා 
උපකාරක යසේවාවන් ලබාගැනීම 

 
 
 
 
2021 
ජනවාරි මස 
13 වන දින 
14.00 
පැයට.  
 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

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

රුපියල් 
3,500.00 
 
අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්
හ යමම මුදල 
සාමානයා 
ධිකාරී ලංවිම 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140
085134 

 
රුපියල් 
250,000.00  

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

http://www.
ceb.lk/tende
rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 
කරගත හැක 
 

NCB 
Click 
Here 

mailto:dgmlc@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/ktb1sp98kygzl9g/Eng-Gen-LC-LAX-QTN-2020-084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktb1sp98kygzl9g/Eng-Gen-LC-LAX-QTN-2020-084.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ydo617ydgjz5vo5/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0466.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ydo617ydgjz5vo5/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0466.pdf?dl=0
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යවත බැර 
කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

 
ජනක 

 

KPS/CE/50X1MW/2020/05-Car 
 
කැළණිතිස්ස විදුලි බලස්ථානයට 
අයත්   ඩීසල් ජනක යන්ත්ර 
බලාගාරවල ධාවනය සඳහා   , කුලී 
පදනම මත, 
රියදුරු සහ ඉන්ධන සහිතව, යපට්රල් / 
යදමුහුන් යමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 
 

 
2021-01-06 
10.00 පැයට 

 
තාපබල 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව. 

 

නිනයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී ( 

තාපබල සිංකීර්ණය)  

ලිංවිම 

ජ්නන මූලස්ථානය, 

නව කැළණි පාලම, 

10600 

නකොනලොේනාව 

දුරකතන අිංකය  
011  2423897 

 

 
 
 
 
Rs.500/= 

 

 

 

 

Rs. 5,000/= 

නිනයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී ( 

තාපබල සිංකීර්ණය)  

ලිංවිම 

ජ්නන මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම, 

10600 නකොනලොේනාව 

දුරකතන අිංකය  
011  2423897 
 

නිනයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී ( 

තාපබල සිංකීර්ණය)  

ලිංවිම 

ජ්නන මූලස්ථානය, 

නව කැළණි පාලම, 

10600 

නකොනලොේනාව 

දුරකතන අිංකය  

 011  2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/3
50 
 විදුලි ඉංිනයන්රු (පුත්තලම) 
කාර්යාලය සදහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

2021 
ජනවාරි 
 13 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 
 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 
කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/3
51 
ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු(කුරුයෑගල) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාරී 
(ශක්තිහානි අවමකිරීයම් ඒකකය) 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 
 
 

2021 
ජනවාරි 
 13 
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/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/3
52 
වාරියයපොල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 
කෲ කැේ රථයක් ලබා ගැනීම. 

2021 
ජනවාරි 
 13 
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/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/3
53 
විදුලි ඉංිනයන්රු (මහව) කාර්යාලයට 

2021 
ජනවාරි 
 13 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

https://www.dropbox.com/s/swwbjvbfo5ibo9l/Eng-Gen-TC-KPSCE50X1MW202005-Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/swwbjvbfo5ibo9l/Eng-Gen-TC-KPSCE50X1MW202005-Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/atfvlcw9p628q1t/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-350.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/atfvlcw9p628q1t/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-350.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dozkcuwqpopjs6z/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-351.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dozkcuwqpopjs6z/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-351.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2hdpdp8mwwlwp35/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-352.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2hdpdp8mwwlwp35/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-352.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vh55m2bbno2vpoj/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-353.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vh55m2bbno2vpoj/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-353.pdf?dl=0


 8 

අයත් විදුලි අධිකාරී (නඩත්තු)  සඳහා 
කුලී පදනම මත කෲ කැේ රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

ප.ව 02.00 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/3
54 
ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කලමයාකරය) ඒකකයට අයත් 
ශක්තිහානි අවමකිරීයම් ඒකකය  
සඳහා කුලී පදනම මත කෲ කැේ 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

2021 
ජනවාරි 
 13 
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/එන්ඩේපී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/3
55 
පන්නල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 
ත්රීයරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

2021 
ජනවාරි 
 13 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 15,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

DGM/NWP/EEPUTH/CLBL/FL23 
යනොයරොච්යචෝල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයේ විදුලි අධිකාරී නිල 
නිවස සදහා යනොයරොච්යචෝල නගර 
සීමාව තුළින්  ජලය, විදුලිය, දුරකථන, 
මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 1,200 
යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත 
පර්චස් 15 කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී 
යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

2021 
ජනවාරි 
 13 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු (පුත්තලම) 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක.171/1, 
කුරුයෑගල පාර, 
පුත්තලම. 
032-2265995 

1,000.00 10,000.00 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
(පුත්තලම) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක.171/1,කුරුයෑගල 
පාර, 
පුත්තලම. 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු (පුත්තලම) 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක.171/1,කුරුයෑග
ල පාර, 
පුත්තලම. 

 NCB 
Click 
Here 
 

 
DD2 / PHM 

 

PHM DD2/DGM/CE 

(LCM)/DPC/2020/59 

 ප්රධාාන ඉිංි නේරු (රැ ැේ මාර්ග 

තැනීම්  ා නඩත්තු) කාර්යාලය, 

වයාපි හ  ා අධිකාසැර නඩත්තු - 

නබ.අ.02   සඳ ා වසරක කාලයකෙ 

රියදුනරකු සහිත ඩබල් කැබ් රථයක් 

(4WD) කුලියෙ ගැනීම. 

 
2021/01     
/13 
14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
යබ.අ.02 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
 
දුරකථන :  081 
2222286/87 
ෆැක්ස් : 081 
2222286/87 

 
 
500.00 

25,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වයා.හා 
අ.සැ.න.) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
 

දුරකථන :  081 
2222286/87 

ෆැක්ස් : 081 2222286/87 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
 

දුරකථන :  081 
2222286/87 

ෆැක්ස් : 081 
2222286/87 

250.00 
 
 
NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධයම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/525 

ප්රධාන  විදුලි  ඉංිනයන්රු (වානිජ) 

ඒකකය-මධයම පළාත   සඳහා කුලී 

පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

2021-01-13 

දින 

ප.ව. 2.00ට  

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

 

1000/= 

 

16,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 
 

https://www.dropbox.com/s/b885qtm2y6qbfm0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-354.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b885qtm2y6qbfm0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-354.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bq9cw1szdpliwpf/Sin-DD1-DGM-NWP-CEECM-T-2020-355.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bq9cw1szdpliwpf/Sin-DD1-DGM-NWP-CEECM-T-2020-355.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fvwazv5vbnfzko4/DGM-NWP-EEPUTH-CLBL-FL23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fvwazv5vbnfzko4/DGM-NWP-EEPUTH-CLBL-FL23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z38ivjfq9n1vu8b/202059.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z38ivjfq9n1vu8b/202059.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/13nqc2oh6j0hq44/Sin-DD2-CP-PPC-2020-525.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/13nqc2oh6j0hq44/Sin-DD2-CP-PPC-2020-525.pdf?dl=0
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 වෑන් රථයක්    ලබා ගැනීම .   

 

 

 

 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

        081-4472724 

 

මහනුවර. අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/526 

ප්රධාන  විදුලි  ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු) ඒකකය-මධයම පළාත   

සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට වෑන් රථයක්    ලබා ගැනීම 

.   

 

 

 

 

2021-01-13 

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/= 

 

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 
 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/527 

ප්රධාන  විදුලි  ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 

කළමයාකරය) ඒකකය-මධයම 

පළාත   සඳහා කුලී පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට කාර්  රථයක්    ලබා 

ගැනීම .   

 

 

 

 

2021-01-13 

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 

(මධයම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/528 

ප්රධාන  විදුලි  ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 

කළමයාකරය) ඒකකය-මධයම 

පළාත   සඳහා කුලී පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට (4WD)ඩබල් කැේ 

රථයක්  ලබා ගැනීම .   

 

 

 

 

2021-01-13 

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 
 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/228 

 

විදුලි අධිකාරී (යබදාහැරීම් නඩත්තු - 
අම්පාර)  යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන්  රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා 

2021-01-13 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(නැයගනහිර
) 

යබදාහැරීම් තැනීම්  
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 
(අම්පාර ) 
063-2222440 
යහෝ 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උේපුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි, 

- 

NCB 

Click 
Here  

https://www.dropbox.com/s/opnvj327m33acmd/Sin-DD2-CP-PPC-2020-526.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/opnvj327m33acmd/Sin-DD2-CP-PPC-2020-526.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6q1mfgjs3kg3pxg/Sin-DD2-CP-PPC-2020-527.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6q1mfgjs3kg3pxg/Sin-DD2-CP-PPC-2020-527.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6og7u2454f25qz5/Sin-DD2-CP-PPC-2020-528.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6og7u2454f25qz5/Sin-DD2-CP-PPC-2020-528.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zm93d8lhza6f96n/Eng-DD2-EP-228%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Construction%29%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zm93d8lhza6f96n/Eng-DD2-EP-228%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Construction%29%20Ampara.pdf?dl=0
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කුලියට ලබා ගැනීම. නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

ත්රිකුයාමලය 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/229 

 

විදුලි අධිකාරී (මහඔය විදුලි 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය -
අම්පාර) යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක් වසර 02 ක් සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම 

2021-01-13 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(නැයගනහිර
) 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(අම්පාර )කාර්යාලය 
063-2222387 
063-2222078 
යහෝ 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උේපුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

Click 
Here  

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/230 

 
කලුවාන්චිකුඩි පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය (මඩකලපුව) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
යගොඩනැගිල්ලක්  වසර 02 ක් සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

2021-01-13 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(නැයගනහිර
) 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු   
(මඩකලපුව) 
කාර්යාලය 
065-2222639 
යහෝ 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උේපුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

Click 
Here  

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/231 

 
යබදාහැරීම් තැනීම්  ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (අම්පාර ) යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා යගොඩනැගිල්ලක්  වසර 
02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2021-01-13 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(නැයගනහිර
) 

යබදාහැරීම් තැනීම්  
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 
(අම්පාර ) 
063-2222440 
යහෝ 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උේපුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 
Click 
Here  

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/2020/51 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (බස්නාහිර 

2021-01-06 
 ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

 
500.00 

 
36,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ.                

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/md8iz15lhbqifyk/Eng-DD2-EP-229%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Mahaoya%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/md8iz15lhbqifyk/Eng-DD2-EP-229%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Mahaoya%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nc513yv42st2nx4/Eng-DD2-EP-230%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Kaluwanchikudy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nc513yv42st2nx4/Eng-DD2-EP-230%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Kaluwanchikudy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xafvst25ol76lgm/Eng-DD2-EP-231%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20DM%20office%20%20-Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xafvst25ol76lgm/Eng-DD2-EP-231%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20DM%20office%20%20-Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nq5tphz5hicai9j/Sin-DD2-WPN-%20NCB-%202020%20-51-%20Veyangoda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nq5tphz5hicai9j/Sin-DD2-WPN-%20NCB-%202020%20-51-%20Veyangoda.pdf?dl=0
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පළාත - උතුර) යේයන්යගොඩ 33kV 
වහරු අංගනය සඳහා පර්චස් 12-20 
ඉඩමක් මිලදී ගැනීම(යේයන්යගොඩ 
වටේදරට ආසන්නව) 
 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

දු.ක. 011-2911071/72 කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/2020/52 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (බස්නාහිර 
පළාත - උතුර) වදුරව 33kV වහරු 
අංගනය සඳහා පර්චස් 12-20 ඉඩමක් 
මිලදී ගැනීම(වදුරව දුම්රියපළට 
ආසන්නව) 
 

2021-01-06 
 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 

 
25,000.00 

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 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/2020/54 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (බස්නාහිර 
පළාත - උතුර) කිරිඳිවිට 33kV වහරු 
අංගනය සඳහා පර්චස් 20-30 ඉඩමක් 
මිලදී ගැනීම(කිරිඳිවිට ගයන්මුල්ල 
මාර්ගයට මුහුයලා) 

2021-01-06 
 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 

 
30,000.00 

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 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V180/2020/137 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය - කිරිඳියවල 

2021-01-06 
 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 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V185/2020/142 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘකැේ  
රථයක් ලබා ගැනීම. විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය- කිරිඳියවල 

2021-01-06 
 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 

 
DD 2 

 
  PHM DD2/DGM/EE 
(MC&S)/DPC/2020/49 

 

විදුලි ඉිංිනේරු (භාණ්ඩ 

සම්බේධීකරණ  ා ගබඩා) වයාපි හ 

 ා අධිකාසැර නඩත්තු - නබ.අ. 02 

සියඹලානේ ගබඩා සිංකීර්ණය  ා 

භූමිය සඳ ා පවිත්රතා නස වාවේ 

සැපයීම’ 
 

 
2021-01- 
13  
ප.ව.2.00 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව -  
යබ.අ. 02 
 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 
 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298               

 
500/- 
 
 
 

 
12,000/- 
 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයාපෘති 
හා අධිසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,  
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 
 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298               

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප. 18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 
 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 

 
අදාල නැත 
 

 
NCB 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/9bbj61dqlbziysy/Sin-DD2-WPN%20-NCB-%202020-52-Waduraw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9bbj61dqlbziysy/Sin-DD2-WPN%20-NCB-%202020-52-Waduraw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3g1328m9fw7ecka/Sin-DD2-WPN-NCB-2020-54-Kiridiwita%20Gantry%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3g1328m9fw7ecka/Sin-DD2-WPN-NCB-2020-54-Kiridiwita%20Gantry%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sey1apv0cnuak2j/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V180-2020-137%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sey1apv0cnuak2j/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V180-2020-137%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/em6atfw93xc3sm0/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V185-2020-142-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/em6atfw93xc3sm0/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V185-2020-142-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1wdggearuadbb1/Microsoft%20Word%20-%20Corrected%20Tender%20book%20_1_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1wdggearuadbb1/Microsoft%20Word%20-%20Corrected%20Tender%20book%20_1_.pdf?dl=0
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0812204298               

 
DD2 

 

PHMDD2/DGM/CE(LC&M)/

DPC/2020/60 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු (රැහැන් මාර්ග 
තැනීම් හා නඩත්තු) 

කාර්යාලය, වයාපි හ  ා අධිකාසැර 

නඩත්තු - නබ.අ.02  සඳ ා වසර 

නදකක  කාලයකෙරියදුනරකු සහිත 

වෑේ රථයක් කුලියෙ ගැනීම. 

 
2021/01/13 
14.00 පැය 

 
DPC-DD2 
 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.
හා 
අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 
අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
 
0812222286 

 
 
500.00 

 
 
 
45000.00 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි  
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
 
081-2222286 
081-2204298 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි  
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
 

 
 
- 

 
 
NCB 

 
Click 
Here 
 

 
 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/G/C1/04 NU OF PORTABLE 
SINGLE PHASE METER 
TESTING EQUIPMENT /2020/12 
 
ප්රායේශීය ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
ගාල්ල කාර්යාලයට හා එම ඒකකයට 
අයත් පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථාන 
සඳහා PORTABLE SINGLE 
PHASE METER TESTING 
EQUIPMENT 04 ක් මිළදී ගැනීම 
 

 
2021.01.06 
ප.ව.2.00 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
 

 
ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය. 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො. 187/3, 
බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 
 
       දු.ක - 09122-
34344 
 

 
 
රු.1000/- 
 

 
 

රු.20,000/- 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො. 187/3, 
බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 
 
 

 
ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො. 187/3, 
බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 
 
 

 
 
 
 
අදාලයනොයේ
. 

 
 
 
 
NCB 
 

 
 
 

නතොරතුරු  

පිෙපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ත/මු.භා.ලි./ප්රා.න././2020/09 

තිංගල්ල ප්රානද්ය ය නඩත්තු /කකය 

සද ා නගොඩනැගිල්ලක් කුලියෙ 

ගැනිම  
තංගල්ල/යබලිඅත්ත නගරය සිට 
කි.මි.1කට යනොවැඩි විය යුතු අතර 
යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 2000 කට 
යනොඅඩු , වාහන 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 

2021.01.07 
ප.ව. 02.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

1000.00 - 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල 
 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල 
 

 
 
 
 
අදාලයනොයේ
. 

 
 
 
 
NCB 
 

 
 
 

නතොරතුරු  

පිෙපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ත/මු.භා.ලි./මි.පා.නස .ම./2020/08 

මිද්නදණිය පාරිනභෝගික නස වා 

මධායස්ථානය සද ා නගොඩනැගිල්ලක් 

කුලියෙ ගැනිම  

2021.01.07 
ප.ව. 02.00 
දක්වා 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
සැමුයවල් මාවත, 
තංගල්ල' 

1000.00 - 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල 
 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
නතොරතුරු  

https://www.dropbox.com/s/hukgpmiu5z7j3i3/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_CE%20%28LC%26M%29_DPC_2020_60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hukgpmiu5z7j3i3/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_CE%20%28LC%26M%29_DPC_2020_60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uojtei9gh1ayspv/Sin-DD4-SP-G-C1-Nos.of%20Portable%20single%20phase%20Meter%20Testing%20Equpment-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uojtei9gh1ayspv/Sin-DD4-SP-G-C1-Nos.of%20Portable%20single%20phase%20Meter%20Testing%20Equpment-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8188p3aakbplzkp/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%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F.%E0%B6%B1.%E0%B6%92-2020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8188p3aakbplzkp/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%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F.%E0%B6%B1.%E0%B6%92-2020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zfw3269d3se40a6/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%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8-2020-08.pdf?dl=0
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මිේයදණිය නගරයේ සිට කි.මි.1කට 
යනොවැඩි විය යුතු අතර යගොඩනැගිල්ල 
වර්ග අඩි 2000 කට යනොඅඩු , වාහන 
නවතා තැබිය හැකි, ජලය, 
විදුලිය,දුරකථන පහසුකම්,මාර්ග 
පහසුකම් වලින් යුතු ඉඩම වටා 
,යේට්ටුවක් සහිත තාේපයක් යහෝ 
වැටක් සහිත යගොඩනැගිල්ලක් වසර 
2ක් සදහා කුලියට ගැනිම 

දු.අ. 
047-2241772 

 අදාලයනොයේ
. 

NCB 
 

පිෙපත 

 
වත්කම් 
කළමනාකර
ය 
(පුහුණු 
කිරීම්) 

 
DGM(Tr)/Services/T/2020-12 
 
ලංවිම පුහුණූ  මධයස්ථානය, 
කාසල්රි - දික්ඔය සඳහා යපෞේගලික 
ආරක්ෂක යසේවා ලබා ගැනීම. 

 
2021-01-14 
දින 
පැය. 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයේ. 
 
 

 
ප්රායේයය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 
කළමනාකර
ය) 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 
 
දු.අ. 011 261 4468 
        

 
1,000.00 

 
50,000.00 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (පුහුණු 

කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 
 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 
 
 
දු.අ. 011 261 4468 
 

 
අදාල 
යනොයේ. 

 
NCB 
 
 

 

Click 

Here 

 
වත්කම් 
කළමනාකර
ය 
(පුහුණු 
කිරීම්) 

 
DGM(Tr)/Services/T/2020-13 
 
ලංවිම පුහුණු  
මධයස්ථානය - පිළියන්දල  
ආරක්ෂක යසේවාව සැපයීම. 
 

 
2021-01-07 
දින 
පැය. 10:30 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයේ. 
 

 
ප්රායේයය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 
කළමනාකර
ය) 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 
 
දු.අ. 011 261 4468 

        

 
1,000.00 

 
70,000.00 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (පුහුණු 
කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 
 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 
 
 
දු.අ. 011 261 4468 
 

 
අදාල 
යනොයේ. 

 
NCB 
 
 

 

Click 

Here 

 
වත්කම් 
කළමනාකර
ය 
(පුහුණු 
කිරීම්) 

 
DGM(TR)/Services/ T/2020-11 
 
යගොඩනැගිලි පවිත්රතා හා 
සනීපාරක්ෂක යසේවාව සැපයීම 
 
ලංවිම පුහුණු  
මධයස්ථානය පිළියන්දල 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 

 
2021-01-07 
දින 
පැය. 10:30 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයේ. 
 
යපර ලංසු 

 
ප්රායේයය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 
කළමනාකර
ය) 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 
 

 
1,000.00 

 
100,000.00 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (පුහුණු 
කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(පුහුණු කිරීම්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල. 
 

 
අදාල 
යනොයේ. 

 
NCB 
 
 

 

Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/zfw3269d3se40a6/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%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B7%83%E0%B7%9A.%E0%B6%B8-2020-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x43z6y4bvmi6jnq/Eng-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2020-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x43z6y4bvmi6jnq/Eng-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2020-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wly5xl6981yasbw/Eng-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2020-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wly5xl6981yasbw/Eng-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2020-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c5l2yovxui5guta/Sin-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2020-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c5l2yovxui5guta/Sin-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2020-11.pdf?dl=0
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පිළියන්දල. රැස්වීම, 
දිනය සහ 
යේලාව 
2021.01.04 
පැය.14.30 
ලංවිම පුහුණු  
මධයස්ථාන
ය 
පිළියන්දල 
 

දු.අ. 011 261 4468 

        

  
දු.අ. 011 261 4468 
 

වයාපෘති 
අංශය 

යටන්ඩර් අංකය: 
PSRSP/PM4/Tenders/2020/09 
බලශක්ති පේධති විශ්වසනීයව 
සවිබලගැන්වීයම් වයාපෘති 
කාර්යාලයේ(PSRSP) වයාපෘති 

කලමයාකාර ඒකක - 4, මඟින් 

ඉදිකරන 220kV/132kV අධිසැර 
රැහැන් මාර්ගයේ මිණුම් කටයුතු සඳහා 
මිළ කැඳවුම් ලබා ගැනීම  

21/01/2021 
 10.00 hrs. 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වයාපෘති 
අංශය) 

වයාපෘති අධයක්ෂ 
කාර්යාලය, PSRSP, 

අංක. 759, 

තලංගම දකුය, 
පැලවත්ත. 
0112 888495 
0112 888496 
 

5000.00 130,000.00 

වයාපෘති අධයක්ෂ 
කාර්යාලය, PSRSP, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක. 759, තලංගම 

දකුය, 
පැලවත්ත. 
 

වයාපෘති අධයක්ෂ 
කාර්යාලය, PSRSP, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක. 759, 

තලංගම දකුය, 
පැලවත්ත. 
 

අදාල නැත NCB Click Here 

 

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

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව 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 සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් 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 සාමානයාධිකාරී/ ප රධාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 

        සාමානයාධිකාකාරී                      

https://www.dropbox.com/s/bv03zwkdldxhius/CEB_AGM_PRO_PSRSP-PM4-Tenders-2020-09.pdf?dl=0
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