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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 යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ලක්වවිජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2019/0284 
 
ලක්වවිජය විදුලි බලාගාරය සඳහා උස් 
යේදිකාවක්ව සහ ඉණිමඟක්ව සහිත ගිනි 
නිවන රථයක්ව සැපයීම සහ බාරදීම 
 
( ලංසු අවසන් දිනය, භාණ්ඩ භාරදීයම් 
කාලය සහ තාක්වෂණික පිරිවිතර 
කිහිපයක්ව සංයශෝධනය කිරීම) 

2021  මාතයු  
මස 17 වන 
බදාදා දින 
14.00 
පැයට. 
 

මාණ්ඩලීය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව,  
ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය , ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 
61342. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

රු 
20,000.00 
අයේක්විත 
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  එක්ව  
මිලියන  තුන්සිය 
දහසක්ව) 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය  , ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 
61342. 
 

https://www
.ceb.lk/tende
r-notice/en 
යවතින් 
යනාමියල් 
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/ip6cvid55vbcejv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0284.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ip6cvid55vbcejv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0284.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/2K
21/004 
 
ඌව පළාත සඳහා මීටය 10 කි.ග්රෑ. 225 
යකාන්ීට් යපැදි කණු 500 
ප්රමායයක්ව මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 
(ලං.වි.ම. පිරිවිතර අංක. 044-2:1997 
සහ සටහන් අංක : 
P&D/R3/2006/12) 

 
 
17/02/2021 
 
ප.ව. 03.00 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 
 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
184,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
RC/2K21/005 
 
ඌව පළාත සඳහා මීටය 6 / කි.ග්රෑ 50 
වැරකැවූ යකාන්ීට් (සැහැල් ) කණු 
1000ක්ව මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 
(ලං.වි.ම. පිරිවිතර : 44-5:2017) 

 
 
17/02/2021 
 
ප.ව. 03.00 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 
 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
108,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
2K21/011 
 
PABX දුරකතන පේධතියක්ව ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු -
 ඌව) කායයාලය යවත සැපයීම, 
ස්ථාපිත කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම 

 
17/02/2021 
 
ප.ව. 03.00 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 
 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
9,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/0l0ygd7lnk510bm/2021%20005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0l0ygd7lnk510bm/2021%20005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0l0ygd7lnk510bm/2021%20005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0l0ygd7lnk510bm/2021%20005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0l0ygd7lnk510bm/2021%20005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0l0ygd7lnk510bm/2021%20005.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/10 
කණු - යකාන්ීට් යප ැඳි මීටය 11 
කි.ග්රෑ. 500 (Poles Concrete Pre 
Stressed 11m 500kg) සාදා, සපයා 
යගනවිත් භාරදීම 
200 එකු 
 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
යපර PCAIII අවශයයේ.) 
 
ලංසු යපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයාමු අංකය, ඔයබ්ප ආයතනයේ නම, 
වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ 
ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක්ව මාගයයයන් 
0702516069 යන අංකයට දැනුම් 
යදන්න. 

2021.02.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කායයාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 79,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click 
here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/12 
යවනරු පිරික්වූ  ( Insulation Tester 
5kV)  උපකරය සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම 
01 එකු 
 
ලංසු යපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයාමු අංකය, ඔයබ්ප ආයතනයේ නම, 
වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ 
ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක්ව මාගයයයන් 
0702516069 යන අංකයට දැනුම් 
යදන්න. 

2021.02.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කායයාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 17,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click 
here 
 

ඉදිකිරීම් 

            

යස්වා 

https://www.dropbox.com/s/uf3bq9a6ums6ush/PPC_T_2021_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uf3bq9a6ums6ush/PPC_T_2021_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3p1j2du8x3291jo/PPC_T_2021_12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3p1j2du8x3291jo/PPC_T_2021_12.pdf?dl=0
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ජනන/ 
සමනළ 
සංකීයයය 

SC/DGM/BID/KGPS/2020/14 
කුකුයළ් ගඟ බලාගාරය සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම  
 
ඉදිරිපත් කරන වෑන් රථය 
යකාන්රාත්තු කාලය තුල පළමු 
ලියාපදිං අ දිනයයන් වසර 10ක්ව 
ඉක්වමවා යනා තිබිය යුතුය. ලියාපදිං අ 
යනා කළ වෑන් රථ යටන්ඩරය ප්රදානය 
කිරීයමන් සති යදකක්ව තුළ ලියාපදිං අ 
කිරීයම් යකාන්යේසියට යටත් ව 
සලකා බලනු ලැයබ්ප 

17/02/2021 
දින 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයබ්ප. 
 

ජනන 
කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීයයය) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කායයාලය,  
කුකුයළ් ගඟ විදුලි 
බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ක වලතැන්න, 
යකලින්කන්ද, 
අගලවත්ත  
දු. ක.   : 034 2243743 
ෆැක්වස් : 034 2243743 
Email: 
cekgpssc.gen@ceb.l
k 
 

1,000/= 
යම් සඳහා 
ඕනෑම 
බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 
සංකීයය 
ැස්කිරීම් 
ගිණුම 
204200410
513400  ට 

බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට් 
පතක්ව 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය.  

20,000/- 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කායයාලය,  
කුකුයළ් ගඟ විදුලි 
බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ක වලතැන්න, 
යකලින්කන්ද, අගලවත්ත  
    

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කායයාලය,  
කුකුයළ් ගඟ විදුලි 
බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ක වලතැන්න, 
යකලින්කන්ද, 
අගලවත්ත  
  
   17/02/2021 
දින 14:00 පැයට 

ලංසු යපාත 
මිල දී ගන්නා 
කායයාලයේ 
දී යනාමියල් 
කියවිය හැක. 

ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු 
කැඳවීම 

බාගැනීමට 
සබඳතාව 
 

   
 
 
 
ජනන 
(ආයතනික 
කටයුතු) 

  
ජීසීඒ/ඩීජීඑම්/ඇඩ්මමින්/ආපනශාලාව/2
021-2022 
 
 
2021/2022 වෂයය සඳහා ජනන 
මුලස්ථාන ආපනශාලාවට 
යකාන්රාත්කරුයවකු පත් කරගැනීමට 
ලංසු කැඳවීම 

 2021.02.24 
යප.ව.10.00 

ජනන අංශය 

නි.සා.(ආයතනික 
කටයුතු) ශාඛාව 
ජනන  මූලස්ථානය 
ලංකා විදුලිබල 
.මණ්ඩලය  
නව කැලණි පාලම 
පාර 
යකායළාන්නාව. 
 
දු.ක. : 011 2392394 
ෆැක්වස් : 011 2327027 

 
 
 
 
 
500/= 

 
 
 
 
 
10,000/= 

නි.සා.(ආයතනික 
කටයුතු) ශාඛාව 
ජනන  මූලස්ථානය ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
නව කැලණි පාලම පාර 
යකායළාන්නාව. 
 
දු.ක. : 011 2392394 
ෆැක්වස් : 011 2327027 

නි.සා.(ආයතනික 
කටයුතු) ශාඛාව 
ජනන  මූලස්ථානය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
නව කැලණි පාලම 
පාර 
යකායළාන්නාව. 
 
දු.ක. : 011 2392394 
ෆැක්වස් : 011 
2327027 
 

- 

 
 
 
 
 
    යේශීය 

Click 
Here 

ජනන 
ලක්වෂපාන 
සංකීයයය 

LC/CME/PROC/WPS/VEHIHIRE/
2020 
විමලසුයයන්ේර විදුලි බලාගාරය සඳහා 
කුලී පදනම මත 2021/2022 වෂයය 
සඳහා වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම 
 

2021 
යපබරවාරි 
මස 18 දින 
ප.ව. 2.00. 

ලක්වෂපාන 
සංකීයයයේ 
කණිෂ්ඨ 
ේරසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරී 
(ලක්වෂපාන 
සංකීයයය), ලං.වි.ම., 
ලක්වෂපාන. 
දුරකථන : 051-
2232085 
051-2232083 
ෆැක්වස් : 051-2232211 
ඊයම්ල්:dgmlc@ceb.l
k 

1,000/= 
 
ලං.වි.ම 
සාමාන්යාධි
කාරී නමට 
බැංකු 
අයකරයකි
න් යහෝ 
මහජන 
බැංකුයේ 
අංක 071-1-
001-2-
3320-705 ට 
යහෝ මුදලින් 

10,000/= 
 

නියයෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරී 
කායයාලය,  
ලක්වෂපාන සංකීයයය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ලක්වෂපාන. 
 

නියයෝජ්ය 
සාමාන්යාධිකාරී 
කායයාලය, 
ලක්වෂපාන 
සංකීයයය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ලක්වෂපාන. 
 
2021 යපබරවාරි 
මස 11 දින ප.ව. 
2.00. 

නි යයෝජය 
සාමානයධිකා
රි(ලක්වෂපාන 
සංකීයයය) 
කාර්යලයයන් 
යනාමියල් 
ලබා ගත 
හැක 
 

ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු. 

Click 
here. 
 

mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/gu2xjqm776pexa1/Eng-GEN-SC-KGPS-2020-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gu2xjqm776pexa1/Eng-GEN-SC-KGPS-2020-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ez6zt9r8mxvrc01/SIN-GEN-CA-2021-01-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ez6zt9r8mxvrc01/SIN-GEN-CA-2021-01-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/khe5yds4al3wue6/Eng-Gen-LC-CME-PROC-WPS-VEHIHIRE-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/khe5yds4al3wue6/Eng-Gen-LC-CME-PROC-WPS-VEHIHIRE-2020.pdf?dl=0
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යගවිය 
හැක.. 

ජනන 

මහවැලි 

සංකීර්ණය 

MC/UKTPS/TEN/MEC/2021/03 
ඉහළ යකාත්මයල් විදුලි බලාගාර යේ 
ධාවනය සඳහා, කුලී පදනම මත, 
රියදුරු සහ ඉන්ධන සහිතව, යපට්රල් 
/ඩීසල්/ යදමුහුන් යමෝටය රථයක්ව 
සැපයීම 

2021/02/17 
 වන දින 
පැය 14.30. 

මහවැලි 
සංකීයය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව  

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කායයාලය,  
ඉහළ යකාත්මයල් 
විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
ඉංජියන්රු 
ශවීන්ද්රනාත් ප්රනාන්දු 
මාවත, 
නියම්ගම්යදාර, 
යකාත්මයල් 
දුරකථන 
0512233211 
0777253096 
0777253098 
ෆැක්වස් :  
0512233168 

1000/= 
සිය ම 
යගවීම් 
මහවැලි 
සංකීයයයේ 
ැස්කිරීයම් 
ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 
204-2002-
30005-134 
ගිණුමට බැර 
කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන් 
2021/02/16 
දින දක්වවා  
සතියේ වැඩ 
කරන 
දිනයකදී 
9:00 පැය 
සිට15:00 
පැය දක්වවා 
ලබා ගත 
හැක. 

5,000/= 
 
 
 
 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කායයාලය,  
ඉහළ යකාත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,  
ඉංජියන්රු ශවීන්ද්රනාත් 
ප්රනාන්දු මාවත, 
නියම්ගම්යදාර, 
යකාත්මයල් 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කායයාලය,  
ඉහළ යකාත්මයල් 
විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
ඉංජියන්රු 
ශවීන්ද්රනාත් ප්රනාන්දු 
මාවත, 
නියම්ගම්යදාර, 
යකාත්මයල් 
2020-02-17 දින පැය 
14.30. 

අදාළ නැත ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු. 

  
 
 
 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/8du3pko5xw93n1n/SIN-GEN-MC-UKTPS-TEN-MEC-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8du3pko5xw93n1n/SIN-GEN-MC-UKTPS-TEN-MEC-2021-03.pdf?dl=0
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ජනන 
(මහවැලි 
සංකීයයය) 

MC/BOW/BIDS/2020/02 
යබෝවතැන්න විදුලි බලස්ථානයේ 
පාවිච් අ කරන ලද ටයය ,ටියුබ්ප, බැටරි, 
ලිහිසි යතල් ගෘහ භාණ්ඩ, පරිගයක 
උපකරය, විදුලි උපාංග, කායයාල 
උපකරය,සිවිල් අයිතම සහ අබලි 
යකඩ විකිණීම. 
ඉහත භාණ්ඩ සතියේ වැඩ 
කරනයේලාවන් තුල 2021.02.00 දින 
සිට 2021.02.12 දින දක්වවා යප.ව. 
09.00 සිට ප.ව. 03.00 දක්වවා  
පරීක්වෂා කර බැලිය හැක. 
(සතියේ සාමානය වැඩකරන දිනවල 
පමණි) 
එයස් පැමිණීමට යපර යම් සඳහා 
අවසරය විදුලි 
ඉංජියන්රු(යබෝවතැන්න) 
මඟින් කලින් ලබාගත යුතුය. 

2021/02/24 
10. 00 
පැයට 

මහවැලි 
සංකීයය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාඋල. 
 
දුරකථන :  
066 4928783 
066 4928750 
ෆැක්වස් : 
066 4935599 
 

රු.250.00 
මහජන 
බැංකුව 
මූලස්ථාන 
ශාඛාව 
ගිණුම් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

රු.3,000.00 
මහජන බැංකුව 
මූලස්ථාන 
ශාඛාව 
ගිණුම් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර කර 
ලදුපත ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. 
 

විදුලි ඉංජියන්රු, 
යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාඋල. 

යබෝවතැන්න විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාඋල. 
 

අදාළ 
යනායේ. 

NCB 
 

 
 
 
 
 
Click 
here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකාළඹ 
නගරය 

 

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

21/002 
 
නි.ස (යකා.න) අනියුක්වත ප්ර.ඉ (වා.හා 

පා.යස්වා) ඒකකය සදහා කුළි වෑන් 
රථයක්ව ලබා ගැනිම සදහා යටන්ඩය 

කැදවිම (වසර 02 ක්ව සදහා) (වාහන 
අංක I/II) 
 
 

 

2021 
යපබරවාරි 
17 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 
කායයාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්වෂ්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 
ආය. ඒ. ද යමල් 
මාවත, යකාළඹ 03 
මගින් 
2021- 02-16 දිනට 
යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

එක්ව වෑන් 
රථයකට 
15,000.00 
බැගින් 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකාළඹ 
නගරය) කායයාලය,        
සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, ආය 
ඒ ද යමල් මාවත, යකාළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 
කායයාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී-
I/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/334 
හලාවත පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය  සඳහා කුලී පදනම මත 
කෲ කැබ්ප රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

2021 
යපබරවාරී  
17  
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කායයාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 
 
037 - 2201092 

1,000.00 35,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 
කායයාලය -I, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කායයාලය -I, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 
 

https://www.dropbox.com/s/3lthq7rv39qswu8/ENG-GEN-MC-BOW-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3lthq7rv39qswu8/ENG-GEN-MC-BOW-2020-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qzjmplnr6cjplwk/ENG-DD1-CC-2021-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qzjmplnr6cjplwk/ENG-DD1-CC-2021-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1i4dl0kqta2uto/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2020-334.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1i4dl0kqta2uto/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2020-334.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී-
I/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/336 
යනායරාච්යචෝල පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 
ත්රීයරෝද රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

2021 
යපබරවාරී  
17  
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී-
I/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/346 
විදුලි ඉංජියන්රු(නාරම්මල) 
කායයාලය  සඳහා කුලී පදනම මත 
Single Cab 2 wheel Drive රථයක්ව 
ලබා ගැනීම. 

2021 
යපබරවාරී  
17  
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී-
I/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/347 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (බලශක්වති 
කළමනාකරය) ඒකකයට අයත් විදුලි 
අධිකාරී (ශක්වතිහානි අවමකිරීම) –I 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව 
ලබා ගැනීම. 

2021 
යපබරවාරී  
17  
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 
 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/001 

 

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම 

ලං. වි.ම. (මධ්යම පාාත 2)- ප්රාදේශීයය 

විදුලි ඉංජිදේශේරු(ගිනිගතදේශහේන)  බල 

ප්රදේශීයදේශ  පා.දේශසේ.ම. මසේදේශලලිය 

සඳහා වසර දේශදලල ලාලයලට වෑේ 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2021-02-17 
දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
දු.අ.  081-2388283 
 
 

 
1000/= 

 
16,000/= 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 
02 කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, 
ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 
 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/002 
 

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම 

ලං. වි.ම. (මධ්යම පාාත 2) - 

 
2021-02-17 
දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 

 
1000/= 

 
20,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 
02 කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, 
ඊරියගම, 

අදාල නැත. යේශීය 
Click 
Here 
 

https://www.dropbox.com/s/xiuz4b90b6je26x/Sin-DD1-NWPI-DGM-NWPI-CEECM-T-2020-336.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xiuz4b90b6je26x/Sin-DD1-NWPI-DGM-NWPI-CEECM-T-2020-336.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dsxy8p0njgtia9h/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-346.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dsxy8p0njgtia9h/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-346.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zop8j3wu54ocpr4/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-347.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zop8j3wu54ocpr4/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-347.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
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
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ප්රාදේශීයය විදුලි 

ඉංජිදේශේරු(නාවලපිටිය)  සඳහා වසර 

දේශදලල ලාලයලට කුලී පදනම යටදේශත 

දේශමෝටණ ලාණ රථයක් ලබා ගැනීම 
 
 

 

 

දු.අ.  081-2388283  යේරායදණිය . 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/003 

 

කුලී  පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම 

ලං. වි.ම. (මධ්යම පාාත 02)- 

ප්රාදේශීයය විදුලි 

ඉංජිදේශේරු(නාවලපිටිය) බල 

ප්රදේශීයයට අයත ප්රාදේශීයය න්ත  

උප ඒලලය සඳහා  වසර දේශදලල 

ලාලයලට ්බල් ලැබ්රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

 

 

 

 
2021-02-17 
දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
දු.අ.  081-2388283 

 
1000/= 

 
20,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 
02 කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, 
ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 
 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/004 

 

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම 

ලං. වි.ම. (මධ්යම පාාත 2) - 

ප්රාදේශීයය විදුලි 

ඉංජිදේශේරු(නාවලපිටිය)  බල 

ප්රදේශීයදේශ   පා.දේශසේ.ම. කුරුඳුවතත 

සඳහා වසර දේශදලල ලාලයලට කුලී 

පදනම යටදේශත සැහැල්ු දේශලාරි 

රථයක් ලබා ගැනීම 

 

 

 

 
2021-02-17 
දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 

දු.අ.  081-2388283 

 
1000/= 

 
16,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 
02 කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, 
ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/005 

 
ප්රායේය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
(නාවලපිටිය) සඳහා වසර 02ක 
කාලයකට බඳු/කුලි පදනම මත 
යගාඩනැගිල්ලක්ව ලබා ගැනිම. 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 
1. නාවලපිටිය නගරය ආසන්නයේ 
ප්රධාන පාරටආසන්නව පිහිටිම. 
2. යගාඩනැඟිල්ල අවම වශයයන් 

 
2021-02-17 
දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 

දු.අ.  081-2388283 

- - ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 
02 කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, 
ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
 

අදාල නැත. යේශීය  

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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ව.අ.4000කට   යනාඅඩු විය යුතුය. 
3. සැහැල්  වාහන 04ත් නවතා 
තැබියම් හැකියාව තිබිය යුතුය. 
4. නල ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 

 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 
 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/006 

 

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම 

ලං. වි.ම. (මධ්යම පාාත 2)- ප්රාදේශීයය 

විදුලි ඉංජිදේශේරු(දේශේරාදේශදණිය)  

ලායණාලය සඳහා වසර දේශදලල 

ලාලයලට වෑේ රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

 

 
2021-02-17 
දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 

දු.අ.  081-2388283 

 
1000/= 

 
16,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 
02 කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, 
ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 
 

 
 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/007 

 

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම 

ලං. වි.ම. (මධ්යම පාාත 2) - ප්රධ්ාන 

විදුලි ඉංජිදේශේරු(සැ. හා සං.)  සඳහා 

වසර දේශදලල ලාලයලට කුලී පදනම 

යටදේශත දේශමෝටණ ලාණ රථයක් ලබා 

ගැනීම 

 

 
2021-02-17 
දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 

දු.අ.  081-2388283 

 
1000/= 

 
20,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 
02 කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, 
ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/008 

 

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම 

ලං. වි.ම. (මධ්යම පාාත 2) - ප්රධ්ාන 

විදුලි ඉංජිදේශේරු(වාණිජ)  සඳහා වසර 

දේශදලල ලාලයලට කුලී පදනම යටදේශත 

දේශමෝටණ ලාණ රථයක් ලබා ගැනීම 

 

 
2021-02-17 
දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
දු.අ.  081-2388283 

 
1000/= 

 
20,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 
02 කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, 
ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/009 

 

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම 

ලං. වි.ම. (මධ්යම පාාත 2)- ප්රධ්ාන 

විදුලි ඉංජිදේශේරු(වාණිජ)  ලායණාලදේශ  

බිල්පත හා දේශතාර රු තාක්ෂර් උප 

ඒලලය සඳහා වසර දේශදලල 

ලාලයලට වෑේ රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
2021-02-17 
දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
දු.අ.  081-2388283 

 
1000/= 

 
16,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 
02 කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, 
ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 
 

 
යබදාහැරිම් 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/023 
ප්රායේශීය විදුලි  ඉංජියන්රු (දල්ල්ල) , 

2021-02-17 
දින 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කායයාලය, ලංකා 

 
1000/= 

 
10,000/- 

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

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කායයාලය, 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

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
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
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
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
https://www.dropbox.com/s/g01oovjnsmaopuz/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g01oovjnsmaopuz/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-023.pdf?dl=0
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අංශය - 02 
(මධයම) 
 

නා උල පා.යස්.ම.  සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට ත්රියරෝද  
රථයක්ව    ලබා ගැනීම .   
 

 

 

 

ප.ව. 2.00ට  කමිටුව විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

        081-4472724 
 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

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

 

 
DD2 

 

PHM DD2/DGM/CE(SCM) 

DPC/2020/63 

 

ප්රධ්ාන ඉංජි දේශේරු (උපදේශපාල තැනීම් 

හා න්ත ) ලායණාලය, වයාපි හ හා 

අධිසැර න්ත  - දේශබ.අ.02   සඳහා 

වසර 01ල  ලාලයලට රියදුදේශරකු 

සහිත වෑේ රථයක් කුලියට ගැනීම. 

 

 
2021/02/17. 
 

14.00 පැය 

 
DPC-DD2 
 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 10, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 
 
දු.ක./ෆැක්වස් 
001-
2222206/2204298 

 
500.00 

 
15000.00 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයාපෘති 
හා අධිසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 
අංක 10, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 
 
දු.ක./ෆැක්වස් 
001-2222206/2204298 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 10, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 
 
දු.ක./ෆැක්වස් 
001-
2222206/2204298 

 
 
- 

 
 
NCB 

 
click 
here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/ KEL/CE/TC1/2021/01 
කිරිල්ලවල පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානයේ කණු අංගනයක්ව සඳහා 
පචයස් 50 ක පමය ඉඩමක්ව බදු කුලී 
පදනම මත අවු.02 ක කාලයකට ලබා 
ගැනීම. 
(කිරිල්ලවල පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානයට ආසන්නව පිහිටා තිබිය 
යුතුය)   

2021-02-10      
ප.ව. 02.00 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(කැලණිය) 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
624, නුවර පාර, 
ඇල්යදණිය, 
කඩවත. 
දු.ක : 0112 925000 
ෆැක්වස්:0112925005 

500.00 10,000.00 

 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(කැලණිය) කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
624, නුවර පාර, 
ඇල්යදණිය, 
කඩවත. 
දු.ක : 0112 925000 
ෆැක්වස්:0112925005 

 
ප්රධාන විදුලි 
ඉංජියන්රු 
(කැලණිය) 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
624, නුවර පාර, 
ඇල්යදණිය, 
කඩවත. 
දු.ක : 0112 925000 
ෆැක්වස්:0112925005 

- යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/2021/36 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (බස්නාහිර 
පළාත - උතුර) බැ ම්මහර  33kV 
වහරු අංගනය සඳහා පචයස් 12-20 
ඉඩමක්ව මිලදී ගැනීම(බැ ම්මහර 
මංසන්ධියට ආසන්නව) 
 
 

2021-02-10      
ප.ව. 02.00 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

500.00 30,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/2021/37 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (බස්නාහිර 
පළාත - උතුර) අඹගහවත්ත  33kV 
වහරු අංගනය සඳහා පචයස් 15-20 
ඉඩමක්ව මිලදී ගැනීම (අඹගහවත්ත 
මංසන්ධියේ සිට ජාඇල යදසට 100m 

2021-02-10      
ප.ව. 02.00 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

500.00 50,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/lizhaguq3ddwy2g/END-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC-CE%20%28SC%26M%292020-63%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lizhaguq3ddwy2g/END-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC-CE%20%28SC%26M%292020-63%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ykoj1gib3matlpf/Sin-DD2-WPN-KEL-CE-TC01-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ykoj1gib3matlpf/Sin-DD2-WPN-KEL-CE-TC01-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bijlc3fboymba6o/Sin-DD2-WPN-NCB-2021-36%20Balummahara%20Gantry%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bijlc3fboymba6o/Sin-DD2-WPN-NCB-2021-36%20Balummahara%20Gantry%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6uc63mepiulplcz/Sin-DD2-WPN-NCB-2021-37%20Ambagahwatta.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6uc63mepiulplcz/Sin-DD2-WPN-NCB-2021-37%20Ambagahwatta.pdf?dl=0
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ක්ව පමය ඇතුලත) 
 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/2021/38 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (බස්නාහිර 
පළාත - උතුර) අත්තනගල්ල  33kV 
වහරු අංගනය සඳහා පචයස් 15-20 
ඉඩමක්ව මිලදී ගැනීම (අත්තනගල්ල  
කල්රුගල්ල පාරට මුහුයලා 

2021-02-10      
ප.ව. 02.00 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

500.00 30,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/2021/39 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (බස්නාහිර 
පළාත - උතුර) දික්වකන්ද  33kV වහරු 
අංගනය සඳහා පචයස් 15-20 ඉඩමක්ව 
මිලදී ගැනීම (දික්වකන්ද මංසන්ධියට 
ආසන්නව) 

2021-02-10      
ප.ව. 02.00 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

500.00 30,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V35/2021/31 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටය 
රථයක්ව ලබා ගැනීම. (රියදුරු සහිතව) 
විදුලි ඉංජියන්රු (නඩත්තු ) – 
කැලණිය 

2021-02-10      
ප.ව. 02.00 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

500.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V74/2021/32 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක්ව ලබා ගැනීම.පාරියභෝගික 
යස්වා මධයස්ථානය- රාගම 

2021-02-10      
ප.ව. 02.00 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

500.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON-V18/2021/33 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක්ව ලබා ගැනීම.ප්රධාන 
ඉංජියන්රු(තැනීම්) කායයාලය 

2021-02-10      
ප.ව. 02.00 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

500.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V178/2021/34 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක්ව ලබා ගැනීම.ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(සැලසුම් හා සංවධයන) කායයාලය  

2021-02-10      
ප.ව. 02.00 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

500.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

- යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V58/2021/35 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක්ව ලබා ගැනීම.ප්රධාන ඉංජියන්රු 
බලශක්වති කලමයාකරය ඒකකය  

2021-02-10      
ප.ව. 02.00 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

500.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ccs39plw6n7zyhs/Sin-DD2-WPN-NCB-2021-38%20Attanagalla%20Gantry%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ccs39plw6n7zyhs/Sin-DD2-WPN-NCB-2021-38%20Attanagalla%20Gantry%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0ect5epyvwgmt2/Sin-DD2-WPN-NCB-2021-39%20Dikkanda%20Gantry%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0ect5epyvwgmt2/Sin-DD2-WPN-NCB-2021-39%20Dikkanda%20Gantry%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fo6qdl1vwc4adfs/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V35-2021-31Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fo6qdl1vwc4adfs/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V35-2021-31Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rclma5q7i27p5ff/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V74-2021-32%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rclma5q7i27p5ff/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V74-2021-32%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d1fdvyxlqkrf9ww/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V18-2021-33%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d1fdvyxlqkrf9ww/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V18-2021-33%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y0me6kl6vwxjbtw/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V178-2021-34%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y0me6kl6vwxjbtw/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V178-2021-34%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ehvqxpluz1swhiz/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V58-2021-35VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ehvqxpluz1swhiz/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V58-2021-35VAN.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)CE(COM)/DEO1/HV-
33/BD-07/2K21/08 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (මහියංගනය) 
ඒකකයේ මහියංගනය පාරියභෝගික 
යස්වා මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර යදකක්ව සඳහා වෑන් රථයක්ව 
ලබාගැනීම   
 

 
 
17/02/2021 
 
ප.ව. 03.00 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 
 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාීජජ)නිල 

නිවාස/සි6/2දේශක්20/16 

 
බදුල්ල නගරය අවටින් ලං.වි.ම. 
යබදාහැරීම් නඩත්තු (ඌව) බදුල්ල උප 
ඒකකය සඳහා නිවසක්ව වසර යදකක්ව 
සඳහා බදු පදනම මත ලබාගැනීම 
 

 
 
17/02/2021 
 
ප.ව. 03.00 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 
 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
6,000.00 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

Click 
Here 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 03 

DGM(P&HM)/DD3/T/2020/09 
 වසරක කාල සීමාවක්ව  සඳහා 
යකාස්ගම ගබඩා සංකීයයයට 
ආරක්වෂක යස්වාවක්ව ලබා ගැනීම. 

 

 
2021 
යපබරවාරි 
17        
යප.ව. 10.00 

 
යබදාහැරී
ම්අංශ 03 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව  

 
නි.සා. (වයා. හා 
අ.සැ.න. -යබ.අ. 3) 
ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 
ප්රධාන කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
644,  ශ්රී ජයවධයනපුර 
මාවත, 
ඇතුල් යකෝට්යට්. 
 
දු.අ. 011 20006244 
 

 
1,000.00 

 
40,000.00 

 
නි.සා. (වයා. හා අ.සැ.න. -
යබ.අ. 3) ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 
ප්රධාන කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
644, ශ්රී ජයවධයනපුර 
මාවත, 
ඇතුල් යකෝට්යට්. 
 

 
නි.සා. (වයා. හා 
අ.සැ.න. -යබ.අ. 3) 
ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 
ප්රධාන කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
644,  ශ්රී ජයවධයනපුර 
මාවත, 
ඇතුල් යකෝට්යට්. 
 

 
- 

 
NCB 

 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/11 
කළුයබෝවිල දකුණු යකාළඹ ය ක්වෂය 
යරෝහයලහි විදුලි නඩත්තු කටයුතු 
වලට අදාල යටන්ඩරය 

2021.02.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කායයාලය, 

500.00 46,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

 NCB Click 
here 
 

https://www.dropbox.com/s/0l0ygd7lnk510bm/2021%20005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0l0ygd7lnk510bm/2021%20005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0l0ygd7lnk510bm/2021%20005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0l0ygd7lnk510bm/2021%20005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cipsn8qp455iq05/DGM%28P%26HM%29-DD3-T-2020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cipsn8qp455iq05/DGM%28P%26HM%29-DD3-T-2020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/41cwlk82x5wx1mw/PPC_T_2021_11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/41cwlk82x5wx1mw/PPC_T_2021_11.pdf?dl=0
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ලංසු යපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයාමු අංකය, ඔයබ්ප ආයතනයේ නම, 
වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ 
ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක්ව මාගයයයන් 
0702516069 යන අංකයට දැනුම් 
යදන්න. 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 
 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/H/T/2021/01 
හම්බන්යතාට ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
කායයාල බල ප්රයේශයේ විදුලිය 
විසන්ධි කිරීම හා යලි ඇමුණීයම් 
කටයුතු 
 

    
2021.02.17 
 
ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කායයාලය, 
සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතාට. 

1000.00 5,000.00 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කායයාලය, සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතාට. 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කායයාලය, 
සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතාට. 

 
 
 
 
අදාලයනායේ
. 

 
 
 
 
NCB 
 

 
 
 
දේශතාර රු  

පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ත/ලි 05/යටන්ඩය/2021/01 
 
තංගල්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කායයාලය, ඊට අයත් පාරියභෝගික 
යස්වා මධයස්ථාන හා ප්රා.න. ඒකකය 
යවත වසරක කාලයක්ව සඳහා පිරිසිදු 
කිරීයම් යස්වාව ලබා ගැනීම. 

2021-02-12 
ප.ව. 02.00 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කායයාලය, 
සැමුයවල් මාවත, 
තංගල්ල' 

500.00 2,000.00 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කායයාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල. 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කායයාලය, සැමුයවල් 
මාවත, තංගල්ල. 

 
 
 
 
අදාලයනායේ
. 

 
 
 
 
NCB 
 

 
 
 
දේශතාර රු  

පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/CE(DM)/T/2021/07 
යබදාහැරීම් හා නඩත්තු (දකුණු පළාත) 
කායයාලයේ වැඩ කණ්ඩායමක්ව සඳහා 
තංගල්ල ප්රයේශයයන් ව. අ. 1200 කට 
යනාඅඩු යගාඩනැගිල්ලක්ව සහිත යර්න් 
යලාරියක්ව සහ සැහැල්  වාහන 
කිහිපයක්ව නවතා තැබිය හැකි හා ඒ 
සඳහා මාගය පහසුකම් සහිත ජලය, 
විදුලිය හා ආරක්ෂිත තාේප යහෝ 
වැටවල් වලින් සමන්විත ස්ථානයක්ව 
කුලියට ගැනීමට අවශයව ඇත.     

2021-02-11 
ප.ව. 02.00 

දකුණු පළාත් 
සපයා ගැනීම්  
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජියන්රු -
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
187/3,බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, ගාල්ල 
දුර හා ෆැක්වස් අංකය:  
091-2230002 

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

 

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

 

 
 
 
 
අදාලයනායේ
. 

 
 
 
 
NCB 
 

 
 
 

දේශතාර රු  

පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/H/T/2020/08 

ලතරගම සංචාරල නිවාසය සඳහා 

වසර එලලට නිවසක් කුලියට ගැනීම 
කතරගම පූජා නගරය ආසන්නයේ 
යගාඩනැගිල්ල නාන කාමර, වායු 
සමීකරය සහිත කාමර 05කින් යුතු, 
වාහන නවතා තැබිය හැකි ජලය, 
විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් හා මාගය 
පහසුකම් වලින් යුතු ඉඩම වටා, 
යේට්ටුවක්ව සහිත තාේපයක්ව යහෝ 
වැටක්ව තිබිය යුතුය. 

2020-02-17 
ප.ව. 02.00 

පලාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කායයාලය, 
සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතාට. 

- - 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කායයාලය, සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතාට. 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කායයාලය, 
සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතාට. 

 
 
 
 
අදාලයනායේ
. 

 
 
 
 
NCB 
 

 
 
 
දේශතාර රු  

පිටපත 

වයාපෘති 

(සම්යේෂය 

CEB/PR/TRPR/GPDP2/OF/001/20
21 

2021 
යපබරවාරි 
10 දින  

පලාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව - 

වයාපෘති 
කළමයාකරු, 

යනාමියල් 1000/- (ආපසු 
යනායගවන) 

වයාපෘති කළමයාකරු, 

හරිත බලශක්වති සංවධයන 

වයාපෘති 
කළමයාකරු, 

අදාල 
යනායේ 

NCB  

 

https://www.dropbox.com/s/1e19elkwi3hi4x1/Sin-DD4-SP-H-T-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1e19elkwi3hi4x1/Sin-DD4-SP-H-T-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hzdv6ufb6tt6zkc/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%BD%E0%B7%925-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hzdv6ufb6tt6zkc/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%AD-%E0%B6%BD%E0%B7%925-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dotv3uir18gm5vh/Sin-DD4-SP-SP-CE-DM-M-2021-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dotv3uir18gm5vh/Sin-DD4-SP-SP-CE-DM-M-2021-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sx557954x2wmrst/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2020-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sx557954x2wmrst/Sin-DD4-SP-SP-H-T-2020-08.pdf?dl=0
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වයෘපෘති) 
රජයේ නිළධාරීන්යේ යහසාධක 
සංගම් යගාඩනැගිල්යල් පිහිටි ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයේ කායයාල ශුේධ 
පවිරතා යස්වා  සඳහා මිල ගයන් 
කැඳවීම. 

යප.ව 10.00 
සම්යේෂය
වයාපෘති 
අංශය 

හරිත බලශක්වති 
සංවධයන හා 
බලශක්වති 
කායයක්වෂමතා වැඩි 
දියුණු කිරීයම් 
ආයයෝජන වැඩසටහන 
(අදියර 1) - 2 වන 
යකාටස 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ර.නි.ය.ස 
යගාඩනැගිල්ල, 

03 වන මහල, 

 අත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනය මාවත, 

යකාළඹ 02 

0112 343 934/ 0112 
42 960 

හා බලශක්වති 
කායයක්වෂමතා වැඩි දියුණු 
කිරීයම් ආයයෝජන 
වැඩසටහන (අදියර 1) - 2 
වන යකාටස 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ර.නි.ය.ස යගාඩනැගිල්ල, 

03 වන මහල, 

 අත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනය 
මාවත, 

යකාළඹ 02 
 
 
 
 

හරිත බලශක්වති 
සංවධයන හා 
බලශක්වති 
කායයක්වෂමතා වැඩි 
දියුණු කිරීයම් 
ආයයෝජන 
වැඩසටහන (අදියර 
1) - 2 වන යකාටස 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ර.නි.ය.ස 
යගාඩනැගිල්ල, 

03 වන මහල, 

 අත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩිනය මාවත, 

යකාළඹ 02 
 
 
 
 

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 යපාත් පමයක්ව උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක්ව ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්ප. අවශය වු විටක ඔවුන් 1907 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං අ විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වවා සෑම ලංසු යපාතක්ව යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක්ව මගින්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වවා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක්ව ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක්ව ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සිය ම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂ්ප කරනු ලැයබ්ප. 
 

මීට අදාල සිය  විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 

        සාමානයාධිලාරී                      

https://www.dropbox.com/s/r352gidy7poi5u9/CleaningTenderBookGPDP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r352gidy7poi5u9/CleaningTenderBookGPDP2.pdf?dl=0
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