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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/2020/0459 

 
බලාගාර පරිශ්රයට අවශය කසල බදුන් 
නිමවා සැපයිම. 

 10/03/2021 
 14'00 
පැයට 
 
 
 පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම 
 24/02/2021 
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 
1000.00 
 
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 
27,000.00  

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.
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/q6gx1e92mw2kfyj/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0459.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q6gx1e92mw2kfyj/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0459.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2021/0003 
 
ලක්විජය බලාගාරය සඳහා ලීටර් 19 
පානීය ජලය යබෝතල් සපයා භාරදීම 

2021 -03-
03 දින 
14.00 
පැයට.  
 
පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම 
 23/02/2021 
10.00 පැයට 
 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාර  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

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

රුපියල් 
3,500.00 
අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුව
න්හ යමම 
මුදල 
සාමානයා 
ධිකාරී 
ලංවිම 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140
085134යව
ත බැර කර 
රිසිට් පත 
ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

රුපියල් 
150,000.00  

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

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

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

NCB  
 
Click 
Here 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම) 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2020/507 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා 

සංවර්ධ්න) ඒකකය සඳහා නව 

ේයලොටර් (Plotter) යන්ත්රයක් ලබා 

ගැනීම. 

 

 

 

 

2021-03-03 

දින 

ප.ව. 2.00ට  

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

        081-2385366 

 

 

500/= 

 

11,250/= 

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 
 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 
(සබර) 

  
      
SAB/CE(COM)/T/2021/11 
යකොන්ක්රීටි යපරැදි බමන ලද ටරටර් 
8.3/ක්රි.රෑ.100 කණු 1000 ක් සපයා 
ප්රවාහනය කිරීම. 
 

03-03-2021 
 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 0,, නව 
නගරය, රත්නපුර 
දු.අ. 045-22258,1-,5 
ෆැක්ස් : 045-2226084 

2,500.00 185,000.00 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.0,,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 0,.         
නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ym3q1hhtssmw82u/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ym3q1hhtssmw82u/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g310jpepqc4fs9n/Eng-DD2-CP1-CE%28Com%29-PPC-2020-507.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g310jpepqc4fs9n/Eng-DD2-CP1-CE%28Com%29-PPC-2020-507.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/krcqx63wrqyzm6a/SAB-CE%28COM%29-T-2021-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/krcqx63wrqyzm6a/SAB-CE%28COM%29-T-2021-11.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 
(සබර) 

   
      
SAB/CE(COM)/T/2021/12 
යකොන්ක්රීටි යපරැදි බමන ලද ටරටර් 
6/ක්රි.රෑ.50 කණු 1000 ක් සපයා 
ප්රවාහනය කිරීම  

03-03-2021 
 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 0,, නව 
නගරය, රත්නපුර 
දු.අ. 045-22258,1-,5 
ෆැක්ස් : 045-2226084 

2,500.00 150,000.00 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.0,,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 0,.         
නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/13 
ඇදුම් දඬු අඬුව 2 යටොන්  (Draw Vice 
2 Ton)  උපකරය සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම 
46  එකු 
 
ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම, 
වයාපාර ලියාපදිංචි අංකය,  සහ 
ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 
0702516069 යන අංකයට දැනුම් 
යදන්න. 

2021.03.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

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

1,500.00 27,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/14 
ආයුධ් කට්ටල යපොදි බහන් සඳහා 
(Tools Set for Bundled Cable) 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
12 එකු 
 
ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම, 
වයාපාර ලියාපදිංචි අංකය,  සහ 
ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 
0702516069 යන අංකයට දැනුම් 
යදන්න. 

2021.03.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

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

1,500.00 47,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 
 

https://www.dropbox.com/s/xzl6432q313frd9/SAB-CE%28COM%29-T-2021-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xzl6432q313frd9/SAB-CE%28COM%29-T-2021-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rz976lqhmvd7e2h/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rz976lqhmvd7e2h/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hbkq3oq7vlyyyvb/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hbkq3oq7vlyyyvb/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_14.pdf?dl=0


 4 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/15 
ආරක්ශිත ඉනිමඟ සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම 
a) ආරක්ශිත ඉනිමඟ අඩි 20 - 30 එකු 
b) ආරක්ශිත ඉනිමඟ අඩි 24 - 20 එකු 
c) ආරක්ශිත ඉනිමඟ අඩි 28 - 35 එකු 
d) ආරක්ශිත ඉනිමඟ අඩි 32 - 12 එකු 
 
 
ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම, 
වයාපාර ලියාපදිංචි අංකය,  සහ 
ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 
0702516069 යන අංකයට දැනුම් 
යදන්න. 

2021.03.04 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

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

1,500.00 40,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 
 

ඉදිකිරීම් 

ප්ර.ඉ(සම්.ඉමෙ.ඉ
හා.ඉන-
මධ්යම) 

TR/O&MN/NCB/2020/051/D 
 
උකුයවල ග්රිඩ් උ උපයපොල වටා පිහිටා 
ඇති විදුලි ආරක්ෂිත වැට ඉදිකිරිම.  
 

  
 10.00 hr 

on 
05/03/202

1 

ම්.ඉ 
ප්රම්ාානන 
මෙන්ඩර් 
ෙණ්ඩලය 

ප්ර.ඉ(සම්.ඉමෙ.ඉහා.ඉන-
මධ්යම) කාර්යාලය 
 ලං.ඉවි.ඉෙ, 
ාල්මලකැමල් ග්රිඩ 
උාමාොල.ඉ බලම ොල්ල 
මකන් ල්ල.ඉ    
 දු.ඉඅ.ඉ 081 2050960 / 
081 2215669 

250.00 50,000.00 

ප්ර.ඉ(සම්.ඉමෙ.ඉහා.ඉන-
මධ්යම) , ලං.ඉවි.ඉෙ, 
ාල්මලකැමල් ග්රිඩ 
උාමාොල.ඉ බලම ොල්ල , 
මකන් ල්ල.ඉ 

ප්ර.ඉ(සම්.ඉමෙ.ඉහා.ඉන-
මධ්යම) , ලං.ඉවි.ඉෙ, 
ාල්මලකැමල් ග්රිඩ 
උාමාොල.ඉ 
බලම ොල්ල , 
මකන් ල්ල.ඉ 

N/A NCB 
ය ොමුව 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2021/01 
යදහිවල “Hils Street” යසේවක නිළ 
නිවාසය (03 ක්) අළුත්වැඩියා කිරීම 
සඳහා වූ යටන්ඩරය 
 
ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම, 
වයාපාර ලියාපදිංචි අංකය,  සහ 
ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 
0702516069 යන අංකයට දැනුම් 
යදන්න. 

2021.02.2
5 

යප.ව. 
10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

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

1,000.00 14,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 
 

https://www.dropbox.com/s/ish6szq83bjjxhu/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ish6szq83bjjxhu/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/scnhj8enrvts4t4/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNNCB2020051D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wn62vrvmrjhgz1l/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_CIVIL_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wn62vrvmrjhgz1l/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_CIVIL_01.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2021/01 
පානදුර පා.යසේ.ම. යේ වාහන 
ගරාජයක්, ගබඩාවක්  හා ආරක්ෂක 
කුටියක් ඉදිකිරීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 
 
ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම, 
වයාපාර ලියාපදිංචි අංකය,  සහ 
ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 
0702516069 යන අංකයට දැනුම් 
යදන්න. 

2021.02.2
5 

යප.ව. 
10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

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

1,000.00 11,500.00 

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

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

 NCB Click 
here 
 

යසේවා 
ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/SC/2020/10 
සමනළ සංකීර්ය කාර්යාලය  සඳහා 
කුලී පදනම මත කාර් රථයක් 
ලබාගැනීම 

ඉදිරිපත් කරන කාර් රථය 
යකොන්ත්රාත්තු කාලය තුල පළමු 
ලියාපදිංචි දිනයයන් වසර 10ක් 
ඉක්මවා යනො තිබිය යුතුය. ලියාපදිංචි 
යනො කළ කාර් රථ යටන්ඩරය ප්රදානය 
කිරීයමන් සති යදකක් තුළ ලියාපදිංචි 
කිරීයම් යකොන්යේසියට යටත් ව 
සලකා බලනු ලැයබ්   

04/03/2021 
දින 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු 
ලැයබ්. 
 

ජනන 
කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 
158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 
දු. ක.  
045-2225002 
ෆැක්ස් 
045-2225005 

1,000/= 
යම් සඳහා 
ඕනරෑම 
බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 
සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 
ගිණුම 

102042004
085134 ට 
බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට් 
පතක් 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය.  

18,000/- 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 
158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 
දු. ක.  
045-2225002 
ෆැක්ස් 
045-2225005    

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්යය) 
කාර්යාලය 
158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 
දු. ක.  
045-2225002 
ෆැක්ස් 
045-2225005 

අදාළ නැත ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු 
කැඳවීම 

බාගැනීමට 
සබඳතාව 
 

https://www.dropbox.com/s/4ryi6g2j5640tpz/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_CIVIL_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ryi6g2j5640tpz/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_CIVIL_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tjlro7nnlbodv93/Eng-GEN-SC-SC-2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tjlro7nnlbodv93/Eng-GEN-SC-SC-2020-10.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0466 

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

2021 
යපබරවාරි  
මස 24 වන  
බදාදා 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 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

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

 
රුපියල් 
250,000.00  

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.
ceb.lk/tende
rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 
කරගත හැක 
 

NCB 
Click 
Here 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2021/0008 
 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයට අයත් 
කරඹ හා දළුව නිවාස සංකීරයවල සුළු 
පරිමායයේ මුලික විදුලි නඩත්තු 
කටයුතු සිදුකිරීම සදහා යටන්ඩර් 
කැදේම 
 

2021 
යපබරවාරි  
මස 17 වන  
බදාදා 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 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

රුපියල් 
1000.00 
 
අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්
හ යමම මුදල 
සාමානයා 
ධිකාරී ලංවිම 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140
085134 
යවත බැර 
කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

 
රුපියල් 
35,000.00  

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.
ceb.lk/tende
rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 
කරගත හැක 
 

 
Click 
Here 

ජනන 
 
වික්යටෝරියා 
විදුලි 
බලාගාරය 

MC/VIC/2020/435 
 
වික්යටෝරියා විදුලි බලාගාරයට අයත් 
අධිකාරිගම නිල නිවාස යපයදස, උමං 
පිවිසුම් කුටි සහ භූමි යපයදස සහ දිගන 
නිල නිවාස යපයදස එළියපයහලි 

2021/03/04  
14.00 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
පයාගැනීම් 
කමිටුව 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය 
අධිකාරිගම 
 
Tel:   081-2200465 
081-2202305 

රු. 1,000/= 
සරෑම 
යගවීමක්ම 
ඕනරෑම 
මහජන 
බැංකු 

රු.50,000/= 
 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම. 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම 

- 
 
 
 
 

NCB 
 

Click 
here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/a9zcgu6rl3ttljt/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0466.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a9zcgu6rl3ttljt/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0466.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/6b9ysi4mxbhpcwg/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6b9ysi4mxbhpcwg/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xje91gwi89yes9x/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2020-435.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xje91gwi89yes9x/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2020-435.pdf?dl=0
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යකොට නඩත්තු කටයුතු ඉටුකිරීම  
 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 
ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 
බැරයවන 
යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM/(CC)/CE(M)/PPC/2021/0

1 
 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු (නඩත්තු) 
සදහා කුලියට යහෝ බේදට නිල 
නිවාසයක් ලබා ගැනිමට යටන්ඩර් 
කැදවිම 
(බදු කාල සිමාව - වසර 02 සදහා) 
 

 

2021 
මාර්තු 03  
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. 011-2575,30 
 

- - 

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 - 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM/(CC)/CE(M)/PPC/2021/0

2 
 
විදුලි ඉංිනයන්රු (වැඩිසැර නඩත්තු) 
සදහා කුලියට යහෝ බේදට නිල 
නිවාසයක් ලබා ගැනිමට යටන්ඩර් 
කැදවිම 
(බදු කාල සිමාව - වසර 02 සදහා) 
 

 

2021 
මාර්තු 03  
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. 011-2575,30 
 

- - 

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 - 

 
 
 
 
DD 01 
(උ.මැ) 

 
 
ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2021
/004 
 
විදුලි ඉංිනයන්රු(කැකිරාව) යටයත් 
විදුලි අධිකාරී (කැකිරාව) යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වසර 02ක කාල 
සීමාවකට  කුලී පදනම මත කෘ කැබ් 

2021/02/25 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 
පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
මමත්රීපාල 
යසේනානායක මාවත, 
අනුරාධ්පුර. 

 
 
 
 
 
 
500.00 

 
 
 
 
 
 
10,000.00 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මමත්රීපාල යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධ්පුර. 
දු:අ: 025-2222552 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
මමත්රීපාල 
යසේනානායක මාවත, 
අනුරාධ්පුර. 

 
 
 
 
 
අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2011-02-2021/Sin-DD1-NCP--HV-2021-004.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2011-02-2021/Sin-DD1-NCP--HV-2021-004.pdf
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රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 
 
 

දු:අ: 025-2222552 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම 2) 
 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/010 

 

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම - 

ලං. වි.ම. (මධ්යම පළාත 2) - 

ප්රායීය   විදු ඉ ඉංනේයු  

(මාවනැල්ල)  බල ප්රයීයය   

පා.ය ේ.ම. යහම්මාතගම ප්රයීයය  

බිදවැටුම් ය ේවා  ැපයුම් හා නඩත්තු 

කටයුතු  දහා ව ර යදකක කාල කට 

කුලී පදනම  ටයත්  ැහැල්ලු යලොරි 

රථ ක් ලබා ගැනීම.   

 
2021-03-03 
දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
දු.අ.  081-4949160 
 
 

 
1000/= 

 
16,000/= 

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

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

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම 2) 
 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/011 
 
කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම - 

ලං. වි.ම. (මධ්යම පළාත 2) - 

ප්රායීය   විදු ඉ 

ඉංනේයු (නාවලපිටි )  බල 

ප්රයීයය   පා.ය ේ.ම. නාවලපිටි  

(කුඩා නඩත්තු උප ඒකක )  ඳහා 

ව ර යදකක කාල කට කුලී පදනම 

 ටයත්  ැහැල්ලු යලොරි රථ ක් ලබා 

ගැනීම.   

 
2021-03-03 
දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යේරායදණිය . 
දු.අ.  081-4949160 
 

 
1000/= 

 
16,000/- 

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

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

අදාල නැත. යේශීය 

Click 
Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම 2) 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/013 
නාවලපිටිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  
බල   ප්රයේශයට අයත් ගම්යපොළ 
වි.පා.යසේ.මධ්යස්ථානයේ විදුලි අධිකාරි 
සඳහා  පහත සඳහන් අවශයතාවන් 
සහිත නිවසක් කුලී/බදු පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 
1. ගම්යපොළ වි.පා.යසේ.මධ්යස්ථානයට 
ආසන්නයේ පිහිටිම. 
2. යගොඩනැඟිල්ල අවම වශයයන් 
ව.අ.175000කට   යනොඅඩු විය යුතුය. 
3. සැහැල්ලු වාහනයත් නවතා තැබියම් 
හැකියාව තිබිය යුතුය. 
4. නල ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 
2021-03-03 
දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

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

දු.අ.  081-4949160 
 

 
- 

 
- 

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

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

අදාල නැත. යේශීය  

            

https://www.dropbox.com/s/yfxpmn4pccag877/PPC-2021-010%20Light%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfxpmn4pccag877/PPC-2021-010%20Light%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i13cw8vudgq87uk/PPC-2021-011%20Light%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i13cw8vudgq87uk/PPC-2021-011%20Light%20Lorry.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය- 2/  
මධ්යම 
 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2020/500 
නා උල පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානයේ අභයන්තර මාර්ග 
පේධ්තිය සඳහා තාර යයදීම. (ICTAD 
යශ්රේණිය - C8 යහෝ වැඩි) 
 
 

 

Pre Bid Meeting :       24-02-

2021 -ප.ව.2.00 

 ්ථාන                  :      නා උල 

පාරිය ෝගික ය ේවා    

                                    මධ්ය ්ථාන  

 
2021-03-03 
දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම්  
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

        081-2385366 

       066-2283442 
 

1000/= 43,000/= 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  
මධ්යම 
 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/031 

දඹුල්ල  ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  
බල   ප්රයේශයට අයත් දඹුල්ල 
වි.පා.යසේ.මධ්යස්ථානයේ කණු ගබඩා 
කිරීම සඳහා කුලී/බදු පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට ඉඩමක් ලබා ගැනීම. 
 

i) ඉඩම දඹුල්ල ප්රයේශයට 
ආසන්නයේ පිහිටා තිබිය යුතුය. 

ii) ඉඩයම් ප්රමායය පර් ස් 80ක් 
පමය විය යුතුය. 
 

 iii)    යරේන් යලොරි රථයක්   නවතා 
තැබීයම් පහසුකම්       
          තිබිය යුතුය 
iv)   ඉඩම වටා ආරක්ෂිත වැටක් හා 
පිවිසුම් මාර්ගයක්   
          තිබිය යුතුය. 

 
 

 

 
 
2021-03-03 
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.  081-2234324 
         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 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය- 2 
මධ්යම 
 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/032 

ප්රධ්ාන ඉංනේයු  (යබදාහැරීීමම් හා 

නඩත්තු) මධ්යම පළාත 01 ඒකක ට 
අයත් මාතයල් වැඩබිම් කාර්යාලයක් 
පිහිටුවීම සඳහා  පහත සඳහන් 
අවශයතාවන් සහිත යගොඩනැගිල්ලක්  
කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 
 
 i)      යගොඩනැගිල්ල මාතයල් නගරය 

 
2021-03-03 
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.  081-4,53235 
        081- 4,53237 

 
- 

 
- 

 
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/wvb8gz5z1e12ffq/Eng.DD2-CP1-CE%28Com%29-PPC-2020-500.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wvb8gz5z1e12ffq/Eng.DD2-CP1-CE%28Com%29-PPC-2020-500.pdf?dl=0
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ආසන්නයේ පිහිටා    
         තිබිය යුතුය 
ii)     යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 
1500කට ආසන්න විය  
         යුතුය. 
iii)    වාහන 2ක්  නවතා තැබීයම් 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 
 

 

iii) ජලය, විදුලිය හා සනීපාරක්ෂක  
පහසුකම්  තිබිය යුතුය. 

iv)   

        081-2234324 
 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය- 2\ 
මධ්යම 
 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/030 

දඹුල්ල  ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  
සඳහා නිල නිවාසයක්    කුලී/බදු 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට ලබා 
ගැනීම. 
 
 i)      යගොඩනැගිල්ල දඹුල්ල 
ප්රායද්ේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු   
         කාර්යාලය ආසන්නයේ වර්ග 
අඩි 2000 ක් සහිතව  
         අවම කාමර 03ක් සහිතව තිබිය 
යුතුය.   
ii)     යේට්ටුව සහිත වැටක් 
/තාේපයක්  භූමිය වටා තිබිය  
         යුතුය. 
    

i) iii)   ජලය, විදුලිය හා සනීපාරක්ෂක  
පහසුකම්  තිබිය යුතුය. 

 
 

 
ii) iv)   වාහන 02ක් නවතා තැබිය හැකි 

පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 
2021-03-03         
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.  081-4,53235 
        081- 4,53237 
        081-2234324 
 

 
- 

 
- 

 
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 
(මධ්යම) 
 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/029 
කටුගස්යතොට ප්රායේශිය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය පවත්වායගන 
යාම සඳහා කටුගස්යතොට නගරය 
අවටින් කුළී/බඳු පදනම මත පහත 
සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 
කාලයකට යගොඩනැඟිල්ලක් ලබා 

 
2021-03-03 
දින  
ප.ව. 2.00ට  

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
- 

 
- 

 
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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ගැනිම.  
 
1) කටුගස්යතොට නගරය අවටින් 

වියශේෂ වන අතර ප්රධ්ාන මාර්ගයට 
ඉතා ආසන්නව පිහිටිය යුතුය.  

  
2) යගොඩනැඟිල්යල් ප්රමායය වර්ග 

අඩි 5000-5500ත් අතර පැවතිය 
යුතු යේ.  

 
 
 

 
3) නල ජලය, විදුලිය, ස්ථාවර 

දුරකථන පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
 

4) ප්රමායවත් පරිදි සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 
5) වාහන 05ත් 10ත් අතර 

ප්රමායයක් නවතා තැබීයම් 
හැකියාව  තිබිය යුතුය. 

 

දු.අ. 081-2234324 

       081-4953235 

       081-4935236 
        

 

 
 
(වාහාආ) 
යබ.අංශ 2 

 
 
DD2/DGM(C&C)/HV/ML/2020/T
111 
කිරිබත්යගොඩ පිහිටි යබ.අංශ 02 මනු 
පරීක්ෂයාගාරය සඳහා යතත බදු කුළී 
පදනම මත වර්ෂ යදකක් (02) සඳහා 
වරෑන් රථයක් සපයා ගැනීම 
 

2021/03/03 
යප.ව.10.00 

 
 
 
යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

 
 
නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 
2, 02වන මහළ, 
යනො.205/3, නුවර 
පාර, පහළ බියන්විල, 
කඩවත 
0112,01308 

500.00 20,000.00 

 
ලං.වි.ම, යනො.205/3, 
නුවර පාර, පහළ 
බියන්විල, කඩවත 
යදවන මහයල් 
අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලයේ තබා ඇති 
යටන්ඩර් යපට්ටියට 
බහාලිය යුතුයි 

 
ලං.වි.ම, යනො.205/3, 
නුවර පාර, පහළ 
බියන්විල, කඩවත 
යදවන මහයල් 
අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලය 

 
 
 
- 

යේශීය 
 

 
 
 
බාගැනීම
ට  
 

 
 
යබ.අංශ 2 
(වා.හා ආ.)  

 
 
මිල කැඳවුම් අංකය - 
DD2/DGM(C&C)/OR/T112 
 
කඩවත පිහිටි අතියර්ක සාමානයධිකාරී 
(යබදාහැරීම අංශ 02) කාර්යාල 
සංකීර්යය සඳහා පිරිසිදු කිරීයම් යසේවා 
සැපයීම 

2021/03/03 
යප.ව.10.00 

 
 
 
යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වා.හා ආ.) 
යබදාහැරීම් අංශ 02,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
2 වන මහල, 
තැ.යප.205/3,                             
නුවර පාර, පහල 
බියන්විල, කඩවත . 
0112 3,, 67,, 0112 
329 934 

500.00 50,000.00 

කඩවත පිහිටි  ලං.වි.ම 
පළමු  මහයල්  අ. සා. 
(යබ. අංශ 02) 
කාර්යාලයේ  තබා ඇති  
යටන්ඩර් යපට්ටියට 
බහාලිය  යුතුයි. 

ලං.වි.ම, 
තැ.යප.205/3,                             
නුවර පාර ,පහල 
බියන්විල, කඩවත  
යදවන මහයල්   
අ. සා. (යබ. අංශ 02) 
කාර්යාලය. 

 
 
 
- 

යේශීය 
 

 
 
 
 
 
 
බාගැනීම
ට   

 
 

 
 

2021/03/03  
යප.ව.10.00 

 
 

 
නියයෝජය 

 1,000.00 70,000.00 
 
 

 
ලං.වි.ම, 

 
 

යේශීය 
 

 
 

https://www.dropbox.com/s/uij05muvgn6qjpq/Eng-DD2-CnC-2021-T111.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uij05muvgn6qjpq/Eng-DD2-CnC-2021-T111.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6a6zaibtgronqck/Sin-DD2-CnC-2021-T112.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6a6zaibtgronqck/Sin-DD2-CnC-2021-T112.pdf?dl=0


12 

(වාහාආ) 
යබ.අංශ 2 

DD2/DGM(C&C)/OR/T113 
අතියර්ක සාමානයධිකාරී( යබදාහැරීම 
අංශ 02) නව කාර්යාල සංකීර්යය 
සදහා පුේගලික ආරක්ෂක යසේවය 
සැපයීම. 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

සාමානයාධිකාරි 
(වා.හා ආ.) 
යබදාහැරීම් අංශ 02, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 2 වන 
මහල,තැ.යප.205/3, 
නුවර පාර ,පහල 
බියන්විල, කඩවත . 
01123,,67,, 
0112329934 

කඩවත පිහිටි  ලං.වි.ම 
පළමු  මහයල්  අ. සා. 
(යබ. අංශ 02) 
කාර්යාලයේ  තබා ඇති 
යටන්ඩර් යපට්ටියට 
බහාලිය  යුතුයි. 

තැ.යප.205/3,      
නුවර පාර ,පහල 
බියන්විල, කඩවත  
පළවන මහයල්  අ. 
සා. (යබ. අංශ 02) 
කාර්යාලය. 

- 

බාගැනීම
ට 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/ V- V152/2021/23 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වරෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය - පස්යාල 

2021-02-24 
 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/ K-V176/2021/59 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වරෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය - යදොම්යේ 

2021-02-24 
 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/ DM-V25/2021/60 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වරෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. යබදාහැරීම් 
නඩත්තු ඒකකය - යේයන්යගොඩ 
වැඩබිම 

2021-02-24 
 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/ D-V134/2021/61 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වරෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය - දිවුලපිටිය 

2021-02-24 
 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/J-V129/2021/62 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘකැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධ්ාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය- ජාඇල 

2021-02-24 
 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/DGM-V10/2021/63 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු සහිතව) 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු       (බලශක්ති 
කලමයාකරන) 

2021-02-24 
 ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

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-

- යේශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/n0xcnxopsyt2dc9/Sin-DD2-CnC-2021-T113.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0xcnxopsyt2dc9/Sin-DD2-CnC-2021-T113.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1vc5x3o40c2a4xg/Eng-DD2-WPN-NCB-V-152-2021-23%20VAN%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1vc5x3o40c2a4xg/Eng-DD2-WPN-NCB-V-152-2021-23%20VAN%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8iza38d5ouc1iex/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V176-2021-59%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8iza38d5ouc1iex/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V176-2021-59%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9wp793s58umjwao/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2021-60%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9wp793s58umjwao/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2021-60%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pvn8pfdez60l9ur/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V134-2021-61VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pvn8pfdez60l9ur/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V134-2021-61VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j4s51wa88nn7y3u/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V129-2020-62-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j4s51wa88nn7y3u/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V129-2020-62-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e6xdqc9jvjurxkr/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V10-2020122%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e6xdqc9jvjurxkr/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V10-2020122%20Car.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/2020/150 
ජාඇල ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලයට අයත් ජාඇල 
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථානය 
සදහා පර් ස් 40-60 අතර ඉඩමක්  
මිලදී ගැනීම යවනුයවන් ලංසු කැදවීම 

2021-02-24 
 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 

500.00 500,000.00 

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 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
(සබර) 

SAB/KAH-V29/HV/2021/18 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (කහවත්ත)යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා යමෝටර් කාර් 
රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම.    

03-03-2021 

2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-22258,1-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
22258,1-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
(සබර) 

SAB/EMB-V28/HV/2021/19 

විදුලි ඉංිනයන්රු (ඇඹිලිපිටිය) 
ඒකකයට අයත් යගොඩකයවල 
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථානයේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා  4WD ඩබල් 
කැබ් රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 

03-03-2021 

2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-22258,1-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
22258,1-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
(සබර) 

SAB/RAT-V79/HV/2021/20 

විදුලි ඉංිනයන්රු (රත්නපුර) ඒකකයේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා  ත්රී යරෝද රථ 
1 ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

03-03-2021 

2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-22258,1-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
22258,1-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
(සබර) 

SAB/RAT-V96/HV/2021/21 

විදුලි ඉංිනයන්රු (රත්නපුර) ඒකකයේ  
රාජකාරී කටයුතු සඳහා  වරෑන් (ේවිත්ව 
කාර්යය) රථ 1 ක් කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

03-03-2021 

2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-22258,1-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
22258,1-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/yux2rcw62ltgvu8/Sin-DD2%20-%20WPN-NCB-2020-150Land%20for%20CSC%20Ja%20ela.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yux2rcw62ltgvu8/Sin-DD2%20-%20WPN-NCB-2020-150Land%20for%20CSC%20Ja%20ela.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1sysc8h0e8d3114/2021_18-DM-V29-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1sysc8h0e8d3114/2021_18-DM-V29-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75k24x1ib6tjclg/2021_19-EMB-V28-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75k24x1ib6tjclg/2021_19-EMB-V28-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8gm5widoog1kuh9/2021_20-RAT_-V79_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8gm5widoog1kuh9/2021_20-RAT_-V79_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xerfyavj2nr431b/2021_21-RAT-V96-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xerfyavj2nr431b/2021_21-RAT-V96-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

WPSII/T/2021/020 
යහොරය තැනීම් වැඩබිම පවත්වායගන 
යාම සඳහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් 
කුලියට යහෝ බේදට ලබා ගැනීම 
(යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 750කට 
යනොඅඩු විය යුතු අතර බර වාහන 
සැහැල්ලු වාහන සහ යකොන්ක්රීට් කණු 
ආදී භාණ්ඩ ගබඩා කර තැබිය හැකි 
ජලය, විදුලිය හා දුරකථන සහිත 
ප්රධ්ාන මාර්ගයට ආසන්නව පිහිටා 
තිබිය යුතුය.) 

2021.02.24 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපද 11) 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

- - නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

අදාල 
යනොයේ 

ජාතික 
ලංසු Click 

here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද 11) 

WPSII/T/2021/033 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 
සඳහා වරෑන් යහෝ ඩබල් කැබ් යහෝ කෲ 
කැබ් රථ 01ක් විදුලි ඉංිනයන්රු  
(යහොරය) - බුලත්සිංහල පා.යසේ.ම. 
සඳහා 

2021.02.24 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපද 11) 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

රු. 500.00 රු. 
5000.00 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 
ලං.වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

අදාල 
යනොයේ 

ජාතික 
ලංසු Click 

here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද 11) 

WPSII/T/2021/034 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 
සඳහා වරෑන් රථ 01ක් ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු  
(ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර) - තලංගම 
පා.යසේ.මධ්යස්ථානය සඳහා 

2021.02.24 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපද 11) 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

රු. 500.00 රු. 
5000.00 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

අදාල 
යනොයේ 

ජාතික 
ලංසු Click 

here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද 11) 

WPSII/T/2021/035 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 
සඳහා වරෑන් රථ 01ක් ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු  
(ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර) - වැලිවිට 
පා.යසේ.මධ්යස්ථානය සඳහා 

2021.02.24 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපද 11) 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

රු. 500.00 රු. 
5000.00 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

අදාල 
යනොයේ 

ජාතික 
ලංසු Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/i88r10cajavttyo/WPSII.T.2021.020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i88r10cajavttyo/WPSII.T.2021.020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxpgvyzwj4gipmu/WPSII.T.2021.033.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxpgvyzwj4gipmu/WPSII.T.2021.033.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/py27b388phi97ru/WPSII.T.2021.034.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/py27b388phi97ru/WPSII.T.2021.034.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2o0dwj2ax306wwi/WPSII.T.2021.035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2o0dwj2ax306wwi/WPSII.T.2021.035.pdf?dl=0


15 

යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද 11) 

WPSII/T/2021/036 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 
සඳහා වරෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංිනයන්රු 
(බණ්ඩාරගම) - මිල්ලනිය 
පා.යසේ.මධ්යස්ථානය සඳහා 

2021.02.24 
යප.ව. 10.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපද 11) 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

රු. 500.00 රු. 
 5000.00 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධ්නපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

අදාල 
යනොයේ 

ජාතික 
ලංසු 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 ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1,87 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය.

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සරෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු 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 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 ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 

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

ටරට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප රධ්ාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 

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

 ාමානයාධිකාකාරී 

https://www.dropbox.com/s/qebmhj7tqrpbk0i/WPSII.T.2021.036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qebmhj7tqrpbk0i/WPSII.T.2021.036.pdf?dl=0
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