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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/2021/0044 
 

Hydrochloric acid (30%) මිලදී 
ගැනීම හා සැපයීම. 

 
 
 
 

10/03/2020 
14.00 hrs 

 
 
 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 

(ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

රුපියල්ල 
3,500.00 

 
අයේක්විත 
ලංසුකරුව
න්හ යමම 

මුදල 
සාමානයා 

ධිකාරී 
ලංවිම 
නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140

085134 
යවත බැර 
කර රිසිට් 

පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 

දන්වමු 

 
රුපියල්ල 

150,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල්ල 
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/5e39onozvmxobpq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0044.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5e39onozvmxobpq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0044.pdf?dl=0
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ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2021/0045 
 

Water Treatment Chemical - PAC 
& Citric Acid මිලදී ගැනීම හා 

සැපයීම. 

 
 
 
 

10/03/2020 
14.00 hrs 

 
 
 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 

(ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

රුපියල්ල 
8,000.00 

 
අයේක්විත 
ලංසුකරුව
න්හ යමම 

මුදල 
සාමානයා 

ධිකාරී 
ලංවිම 
නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140

085134 
යවත බැර 
කර රිසිට් 

පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 

දන්වමු 

 
රුපියල්ල 

300,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල්ල 
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/fy0cz33r6u0pp4y/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fy0cz33r6u0pp4y/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0045.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකාළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/00

3 
 

Supply & Delivery of 
High Tension Tester (11kV) for 

Indoor 
Switchgears – 04 Nos. 

 

2021 
මාතයු 

10 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කායයාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්වෂ්මන් 

යගාඩනැගිල්ලල 340, 
ආය. ඒ. ද යමල්ල මාවත, 

යකාළඹ 03මගින් 
2021- 03-09 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

12,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කායයාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
යගාඩනැගිල්ලල 340, ආය 

ඒ ද යමල්ල මාවත, යකාළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කායයාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
SAB/CE(CON)/C1/Building/2021/T/02 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු තැනීම් ඒකකයට 

අයත් නිවිතිගල අංක VII වැඩ 
කණ්ඩායයම් භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම 

සඳහා යගාඩනැගිල්ලලක්ව සහිත ඉඩමක්ව 
වසර 02 ක කාලයකට කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 
1. ජලය, විදුලිය, ඇතුලුව 

සනීපාරක්වෂක පහසුකම් තිබිය යුතුයි. 
2. නිවිතිගල යහෝ රත්නපුර නගරයට 

ආසන්නව, වගය අඩි 1000 ක 
යගාඩනැගිල්ලල තුළ අවම වශයයන් 

කාමර 03 ක්ව තිබිය යුතු අතර, වාහන 
02 ක්ව (යලාරි රථයක්ව, යර්න් රථයක්ව) 

නවතා තැබිය හැකි විය යුතුය. 

2021-03-10 
ප.ව.2.00 

පළාත් 
මිළදී ගැනීම් 

කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.  යනා. 09, 

නව නගරය, රත්නපුර 
 

1,000.00 - 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 09, 

නව නගරය, රත්නපුර 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 09, 

නව නගරය, 
රත්නපුර 

 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/owiymwswmha6mxp/ENG-DD1-CC-2021-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/owiymwswmha6mxp/ENG-DD1-CC-2021-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ip77t6a8hmnt8u4/AACxTRJt-dBu3PbOPqV6ub0La?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ip77t6a8hmnt8u4/AACxTRJt-dBu3PbOPqV6ub0La?dl=0


 4 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/16 
පරිගයක සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

04 එකු 
 

2021.03.10 
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 6,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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/2021/19 
මනුරු වායන් යපට්ටි - යතාග සැපයුම් 

(Meter Enclosure Steel - Bulk 
Supply - Type C) සපයා, යගනවිත් 

භාරදීම 
50 එකු 

2021.03.10 
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 11,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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/2021/20 
කණු - යකාන්ීට් යප රැඳි මීටය 11 
කි.ග්රෑ. 500 (Poles Concrete Pre 

Stressed 11m 500kg) සාදා, සපයා 
යගනවිත් භාරදීම 

100 එකු 

2021.03.10 
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 40,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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/2021/21 
කණු - යකාන්ීට් යප රැඳි මීටය 11 
කි.ග්රෑ. 850 (Poles Concrete Pre 

Stressed 11m 850kg) සාදා, සපයා 
යගනවිත් භාරදීම 

100 එකු 
 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 
 

2021.03.10 
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 53,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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/2021/22 
කණු - යකාන්ීට් යප රැඳි මීටය 11 
කි.ග්රෑ. 1200 (Poles Concrete Pre 

Stressed 11m 1200kg) සාදා, සපයා 
යගනවිත් භාරදීම 

50 එකු 

2021.03.10 
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 39,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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 

 

https://www.dropbox.com/s/2di66uuvv61913h/PPC_T_2021_16%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2di66uuvv61913h/PPC_T_2021_16%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/19q9ix0k9dzfgt7/PPC_T_2021_19%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/19q9ix0k9dzfgt7/PPC_T_2021_19%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aw26i55bcv9l94x/PPC_T_2021_20%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aw26i55bcv9l94x/PPC_T_2021_20%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5zwl4r5h1r9zhd8/PPC_T_2021_21%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5zwl4r5h1r9zhd8/PPC_T_2021_21%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9kg7xz0aho298u7/PPC_T_2021_22%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9kg7xz0aho298u7/PPC_T_2021_22%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/23 
නියදඬු ගැබ ( Bus Bar Chamber LV 

/ 60A )  සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
500 එකු 

 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 
 

2021.03.10 
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 50,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/235 

 
ත්රිකුණාම  ලය සංචාරක බංගල ව 

අලුත්වැඩිය  කිරී  

2021-03-
10 

වන දා 
පස්වරු 
2.00 

(පූවව ලංසු 
රැස්වී , 
ලංවි , 

ත්රිකුණාම  ල
ය 

නියයෝජය 
සාමානයාධි

කාරි 
(නැගගනහි

ර) 
ක යව ල

ගේදී 
පැවැත්යේ. 

දිනය -
01.03.202
1, ගේල ව-

දහවල් 
12.00) 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කායයාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

5000.00 350,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කායයාලය), 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කායයාලය) 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

Click 
Here 

යස්වා 

https://www.dropbox.com/s/5zcetia372glp7f/PPC_T_2021_23%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5zcetia372glp7f/PPC_T_2021_23%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b7ibbdyg9d2ov6d/Eng-DD2-EP-235%20Trinco%20Circuit%20bungalow%2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b7ibbdyg9d2ov6d/Eng-DD2-EP-235%20Trinco%20Circuit%20bungalow%2020.pdf?dl=0
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ජනන අංශය 

(ලක්වෂපාන  

සංකීයයය) 

LAX/C&I/2021/214 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ලක්ෂපාන 

විදුලි බලස්ථානයට අයේ යෙන 

යාහැකි බහුකාර්ය රමාංකන යන්ත්රයක්ව 
(Portable Multifunction Calibrator) 

මිලදී ගැනීම 

18/02/2021 
14:00 පැය 

ජනන 
කණිෂ්ඨ  

ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

(ලක්වෂපාන ) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(ලක්වෂපාන 
සංකීයයය) 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ලක්වෂපාන, 22034, ශ්රී 
ලංකාව. 

 

දුරකථන:  
0512232083/5 
 

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

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

රු.30,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(ලක්වෂපාන සංකීයයය), 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ලක්වෂපාන, 22034, ශ්රී 
ලංකාව. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(ලක්වෂපාන 
සංකීයයය) 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ලක්වෂපාන, 22034, ශ්රී 
ලංකාව. 
18/02/2021 
14:00 පැය 

 

ලංවිම යවබ්ප 

අඩවිය තුළින් 

යනාමියල්ල 

ලබාගත 

හැක. 

NCB 

 

Click 

Here. 

 

යබ. අ. 1 
(වයාපෘති හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/SV/2020/07 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (රැ.මා.ඉදි. හා න. I) 
වයා. හා බැ.න,යබ.අ.1 යර රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා වසර යදකක කාලයකට 
යමෝටය රථයක්ව  

ලබා ගැනීම. 

10/03/2021 
ප.ව. 2.00 

දක්වවා 

කලාීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබ.අ.1) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

 
037- 2229151 

500.00 40,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති 
හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01,       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    

ෆැක්වස් 037-2229151 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    

ෆැක්වස් 037-2229151 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
here 

 

යබ. අ. 1 
(වයාපෘති හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/SV/2020/08 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (රැ.මා.ඉදි. හා න. II) 
වයා. හා බැ.න,යබ.අ.1 යර රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා වසර යදකක කාලයකට 
යමෝටය රථයක්ව  

ලබා ගැනීම. 

10/03/2021 
ප.ව. 2.00 

දක්වවා 

කලාීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබ.අ.1) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

 
037- 2229151 

500.00 40,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති 
හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01,       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    

ෆැක්වස් 037-2229151 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    

ෆැක්වස් 037-2229151 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
here 

 

යබ. අ. 1 
(වයාපෘති හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/SV/2020/06 
 

විදුලි අධිකරි (රැ.මා.ඉදි. හා නඩ. 
II)වයා. හා බැ.න.- යබ.අ.1 යර 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසරක 

කාලයකට වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

10/03/2021 
ප.ව. 2.00 

දක්වවා 

කලාීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබ.අ.1) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

500.00 20,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති 
හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01,       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/u8gjfwja36zp1r8/Eng-Gen-LC-Lax-C%26I-2021-214.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u8gjfwja36zp1r8/Eng-Gen-LC-Lax-C%26I-2021-214.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/44fapqcem5tokad/DD1-PHM-SV-2020-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/44fapqcem5tokad/DD1-PHM-SV-2020-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dwwzj0hx8kx9lkz/DD1-PHM-SV-2020-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dwwzj0hx8kx9lkz/DD1-PHM-SV-2020-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2cz2n2reo6jlkt8/DD1-PHM-SV-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2cz2n2reo6jlkt8/DD1-PHM-SV-2020-06.pdf?dl=0
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යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

 
037- 2229151 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    

ෆැක්වස් 037-2229151 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    

ෆැක්වස් 037-2229151 

යබ. අ. 1 
(වයාපෘති හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/SV/2020/03 
 

සිවිල්ල අධිකරි (වයා. හා බැ.න) යබ.අ.1 
යර රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 

යදකක කාලයකට වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම. 

10/03/2021 
ප.ව. 2.00 

දක්වවා 

කලාීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබ.අ.1) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

 
037- 2229151 

500.00 40,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති 
හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01,       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    

ෆැක්වස් 037-2229151 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    

ෆැක්වස් 037-2229151 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
here 

 

යබ. අ. 1 
(වයාපෘති හා 
බැර නඩත්තු) 

 

CE(P&HM)DD1/T/SSE/2020/0

1 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති 
හා බැර නඩත්තු)යබ.අ.1 කායයාලය, 

යහයියන්තුඩුව ගබඩාව, හබරන 
ගබඩාව හා අයනකුත් සියළුම වැඩබිම් 

කායයාල සඳහා වසරක කාලයකට 
යපෞේගලික ආරක්ෂක යස්වාව සැපයීම. 

10/03/2021 
ප.ව. 2.00 

දක්වවා 

කලාීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබ.අ.1) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

 
037- 2229151 

1,000.00 150,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති 
හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01,       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    

ෆැක්වස් 037-2229151 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුයෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    

ෆැක්වස් 037-2229151 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
here 

 

යබ.අ.02 

 
PHM DD2/CE 

(LC&M)/QD/2021/01 
 

අජිව මාෙග නඩේු 1 වැඩ 

කණ්ඩායම(වයාපි හ හා අසැසැර 

නඩේු - යබ.අ.02) සඳහා නිවසක් 

බද්දට ෙැනීම 

2021.03.10 
14.00 පැය 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධි
කාරි (වයා.හා 

අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් 

අංශය 2 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි(වයා.
හා 

අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

 
 

500.00 

 
 
- 

 
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 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/015 

 
කෑගල්ලල ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  
බල   ප්රයේශයට අයත් 
යමායරාන්යතාටවි.පා.යස්.මධායස්ථාන
ය සඳහා භූමියක්ව කුලී/බදු පදනම මත 

 
2021-03-10 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්ලවල පාර, ඊරියගම, 

 
- 

 
- 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්ලවල පාර, ඊරියගම, 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 

02 කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්ලවල පාර, 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

 

https://www.dropbox.com/s/2vw8yv8ishrug9m/DD1-PHM-SV-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2vw8yv8ishrug9m/DD1-PHM-SV-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rycv7c0kzgbwj7i/DD1-PHM-SSE-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rycv7c0kzgbwj7i/DD1-PHM-SSE-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/df4jgl2u42r7roi/Bid%20No_PHM_DD2_CE_%28LC%26M%29_QD_2021_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/df4jgl2u42r7roi/Bid%20No_PHM_DD2_CE_%28LC%26M%29_QD_2021_01.pdf?dl=0
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වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 
1.යමායරාන්යතාට ප්රයේශය තුළ විය 
යුතුයි. 
2. යගාඩනැඟිල්ලල අවම වශයයන් 
ව.අ.2000කට   යනාඅඩු විය යුතුය. 
3. යලාරි රථ 02ක්ව හා ේවිත්ව කායය 
වාහන 03ක්ව නවතා තැබියම් හැකියාව 
තිබිය යුතුය. 
4. ජලය, විදුලිය, මාගය පහසුකම් සහ 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
5.ප්රධාාන මාගයයේ සිට පහසුයවන් 
පිවිසිය හැකිවීම. 
6.යගාඩනැගිල්ලල පිහිටි ඉඩම වටා 
ආරක්විත වැටක්ව යහෝ තාේපයක්ව 
ඉදිකර තිබීම අමතර සුදුසුකමකි. 
 

යේරායදණිය . 

දු.අ.  081-4949160 

 
 

යේරායදණිය . 

 

ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/016 

 

(මධ්යම පාා  2) - ප්රධ්ාන විදුලි 

ඉංජියේරු(යබ. නඩ.)  ඒනනයට 

අයේ යේරායදණිය වැඩ බිම් 

කායගාලය සඳහා  පහත සඳහන් 
අවශයතාවන් සහිත නිවසක්ව කුලී/බදු 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට ලබා 
ගැනීම. 

 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 
1. යේරායදණිය නගරය ආසන්නයේ 
පිහිටිම. 
2. යගාඩනැඟිල්ලල අවම වශයයන් 
ව.අ.1500කට   යනාඅඩු විය යුතුය. 
3. සැහැල්ලලු වාහන 02ක්ව නවතා 
තැබියම් හැකියාව තිබිය යුතුය. 
4. නල ජලය, විදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 

 

2021-03-10 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්ලවල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

දු.අ.  081-4949160 

 

 

- 

 

- 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්ලවල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 

02 කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්ලවල පාර, 

ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/017 
ගිනිගත්යහ්න ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු  සඳහා  පහත සඳහන් 
අවශයතාවන් සහිත නිවසක්ව කුලී/බදු 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට ලබා 
ගැනීම. 
 

 
2021-03-10 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්ලවල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

 

- 

 

- 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්ලවල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 

02 කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්ලවල පාර, 

ඊරියගම, 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 
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සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 
1. ගිනිගත්යහ්න නගරය ආසන්නයේ 
පිහිටිම. 
2. අවම වශයයන් නිදන කාමර 03ක්ව 
සහිත වීම. 
3. යගාඩනැඟිල්ලල අවම වශයයන් 
ව.අ.1750කට   යනාඅඩු විය යුතුය. 
4. සැහැල්ලලු වාහනයත් නවතා තැබියම් 
හැකියාව තිබිය යුතුය. 
5. නල ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

දු.අ.  081-4949160 

 

 යේරායදණිය . 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/018 

 
කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම 
ලං. වි.ම. (මධායම පළාත 02) - 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු(මාවනැල්ලල) 
බල ප්රයේශයේ වාණිජ උප ඒකකය 
සඳහා වසර යදකක කාලයකට ත්රී 
යරෝද රථයක්ව ලබා ගැනීම 
 

 
2021-03-10 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්ලවල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

දු.අ.  081-4949160 

 

 

1000.00 

 

10,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්ලවල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 

02 කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්ලවල පාර, 

ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 

Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/024 

ගයකාධාකාරී (වියදම්) මධායම පළාත-

01  ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට යමෝටය කාය  

රථයක්ව  ලබා ගැනීම .   

 

 

 

 
2021-03-10 
දින  
ප.ව. 2.00ට  

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

        081-4951048 

 
1000/= 

 
20000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කායයාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/025 

ප්රධාාන  ඉංිනයන්රු (මහනුවර නගර) 

කායයාලය   සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට යමෝටය කාය  

රථයක්ව  ලබා ගැනීම .   

 

 

 

 
2021-03-10 
දින  
ප.ව. 2.00ට  

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

දු.අ.  081-2234324 

        081-2232091 

 
1000/= 

 
20000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කායයාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/026 

ප්රායේශීය විදුලි  ඉංිනයන්රු - 

කුයඩසායල්ල  ශාඛායේ වාණිජ උප 

 
2021-03-10 
දින  
ප.ව. 2.00ට  

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1000/= 

 
20000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කායයාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/y04s9ahi4a8h00j/PPC-2021-018%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y04s9ahi4a8h00j/PPC-2021-018%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ewjdmc9gf5tptv/Sin-DD2-CP1-CE%28Com%29-PPC-2021-024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ewjdmc9gf5tptv/Sin-DD2-CP1-CE%28Com%29-PPC-2021-024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aqf4d5oqycgpozf/Sin-CP1-DD2-CP-CE-COM-PPC-2021-025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aqf4d5oqycgpozf/Sin-CP1-DD2-CP-CE-COM-PPC-2021-025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ubejyl41iz1tw9b/Sin-CP1-CE-COM-PPC-2021-026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ubejyl41iz1tw9b/Sin-CP1-CE-COM-PPC-2021-026.pdf?dl=0
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ඒකකය සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට (4WD) ඩබල්ල කැබ්ප  

රථයක්ව  ලබා ගැනීම .   

 

 

 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

        081-4949148 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම) 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/027 

ප්රධාාන  ඉංිනයන්රු (වාණිජ) මධායම 

පළාත්01 ශාඛායේ   විදුලි ඉංිනයන්රු 

උප ඒකකයේ විමශයන කටයුතු සඳහා 

කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

(4WD) ඩබල්ල කැබ්ප  රථයක්ව  ලබා 

ගැනීම .   

 

 

 

 
2021-03-10 
දින  
ප.ව. 2.00ට  

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

        081-4949148 

 
1000/= 

 
20000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කායයාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/086 

 
විදුලි අධිකාරී ( හඔය විදුලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය -
අමිපාර) යර රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම 

2021-03-10 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(අම්පාර )කායයාලය 
063-2222387, 063-

2222078 
යහෝ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කායයාලය) 

ත්රිකුණාම  ලය             
026-2222666, 026-

2221030 

1000.00 
 

20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කායයාලය), 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කායයාලය) 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 
- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/087 

 
විදුලි අධිකාරී (යපාතුවිල්ල විදුලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය -
අමිපාර) යර රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම 

2021-03-10 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(අම්පාර )කායයාලය 
063-2222387, 063-

2222078 
යහෝ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කායයාලය) 

ත්රිකුණාම  ලය             
026-2222666, 026-

2221030 

1000.00 
 

20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කායයාලය), 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කායයාලය) 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 
- 

NCB 

Click 
Here  

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 

WPN/NCB/ DGM-V11/2021/72 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

2021-03-03 
 ප.ව 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 

 
500.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

නි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., - යේශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/zbss06sbxpsotim/Sin-CP1-CE-COM-PPC-2021-027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zbss06sbxpsotim/Sin-CP1-CE-COM-PPC-2021-027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x48ljr9ahjbmr6k/Eng-DD2-EP-086%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Mahaoya%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x48ljr9ahjbmr6k/Eng-DD2-EP-086%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Mahaoya%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s62fe1xstyeng0l/Eng-DD2-EP-087%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Pottuvil%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s62fe1xstyeng0l/Eng-DD2-EP-087%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Pottuvil%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/acik085o2j11gff/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V11-2021-72%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/acik085o2j11gff/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V11-2021-72%20VAN.pdf?dl=0
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(බපඋ) රථයක්ව ලබා ගැනීම. ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(බලශත්ති කලමයාකරන) ඒකකය 

දක්වවා කමිටුව යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/ DGM-V01/2021/73 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක්ව ලබා ගැනීම.  ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) කායයාලය 

2021-03-03 
 ප.ව 2.00 

දක්වවා 

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-V168/2021/75 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක්ව ලබා ගැනීම.  ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (තැනීම්) කායයාලය 

2021-03-03 
 ප.ව 2.00 

දක්වවා 

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 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
(සබර) 

SAB/CE(COM)/Dis 
&Re/EM/2021-01 
මුදල්ල යනායගවීම මත විදුලිය විසන්ධි 

කිරීම හා නැවත සංධි කිරීම 
(ඇඹිලිපිටිය ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කායයාලය) 
 

10-03-2021 
 
පැය 14.00  

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර 

2,000.00 100,000.00 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර 

 

045-222 5891-5 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර 

-- යේශීය 

 
 
  
 
Click              
Here 
 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
(සබර) 

SAB/EE(EH)/2021-
2022/CLEANING  SERVICE         

විදුලි ඉංිනයන්රු ඇහැලියයගාඩ 
ඒකකයේ කායයාල පරිශ්ර ුදේධා පවිත්ර 

කිරීයම් යටන්ඩරය 
 

2021-03-04 
 
    ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 

කායයාලය 

(ඇහැලියයගාඩ), 

ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 

තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගාඩ 

          
500.00 

10,000.00 

විදුලි ඉංිනයන්රු 

කායයාලය 

(ඇහැලියයගාඩ), 

ලංකාවිදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප.03, තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගාඩ  

036-2259978/80 

විදුලි ඉංිනයන්රු 

කායයාලය 

(ඇහැලියයගාඩ), 

ලංකාවිදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 

තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගාඩ 

-- යේශීය 

 
 
  
 
Click              
Here 
 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද 11) 

 

 

WPSII/T/2021/044 
යහාරය ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කායයාලයට අනුබේධිත නව 
යමාරගහයහ්න පාරියභෝගික යස්වා 
මධායස්ථානය පවත්වා යගන යාම 

සඳහා සුදුසු යගාඩනැගිල්ලලක්ව කුලියට 
යහෝ බේදට ගැනීම වසර 02ක්ව සඳහා 
(යමාරගහයහ්න හංදියේ සිට 500m 
ඇතුළත, ජලය, විදුලිය හා දුරකථන 

සහිතව සම්ූයය වගයඵලය වගය අඩි 

 
2021.03.10 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කායයාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවධායනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 
 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කායයාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවධායනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කායයාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවධායනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 
 

 
අදාල 

යනායේ 

 
ජාතික 

ලංසු 

 

Click 

Here 

 

https://www.dropbox.com/s/dxn4z9g5lm3bm5e/Eng-DD-WPN-NCB-DGM-V01-2021-73%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dxn4z9g5lm3bm5e/Eng-DD-WPN-NCB-DGM-V01-2021-73%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e39kw52ti3klwm0/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V168-2021-74VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e39kw52ti3klwm0/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V168-2021-74VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9xfxyv0tcd7ctwl/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-EM-2021-01%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9xfxyv0tcd7ctwl/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-EM-2021-01%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9xfxyv0tcd7ctwl/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-EM-2021-01%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kpd6xfluol385gh/WPSII.T.2021.044.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kpd6xfluol385gh/WPSII.T.2021.044.pdf?dl=0
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2000 – 2500 කට යනාඅඩු, බර  
වාහන සහ සැහැල්ලලු වාහන නවතා 

තැබිය හැකි ප්රධාාන මාගයයට මුහුයලා 
යහෝ ඉතා ආසන්නව පිහිටා තිබිය 

යුතුය) 
 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද 11) 

 

 

WPSII/T/2021/045 
යහෝමාගම ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කායයාලයට අනුබේධිත නව 
යහෝකන්දර  පාරියභෝගික යස්වා 
මධායස්ථානය පවත්වා යගන යාම 

සඳහා සුදුසු යගාඩනැගිල්ලලක්ව කුලියට 
යහෝ බේදට ගැනීම වසර 02ක්ව සඳහා 

(පන්නිපිටිය, විදයාල හංදිය ආසන්නව  
ජලය, විදුලිය හා දුරකථන සහිතව 

සම්ූයය වගයඵලය වගය අඩි 2000 – 
2500 කට යනාඅඩු, බර  වාහන සහ 
සැහැල්ලලු වාහන නවතා තැබිය හැකි 
ප්රධාාන මාගයයට මුහුයලා යහෝ ඉතා 

ආසන්නව පිහිටා තිබිය යුතුය) 
 

 
2021.03.10 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කායයාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවධායනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 
 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කායයාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවධායනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කායයාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවධායනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලයකෝට්යට්. 
 

 
අදාල 

යනායේ 

 
ජාතික 

ලංසු 

 

Click 

Here 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 

(සබරගමුව) 

       

SAB/DGM/CE(DM)/C1/Buildi

ng/2021/T/02 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු -යබදාහැරිම් 
නඩත්තු(සබරගමුව) ඒකකයට අයත් 
රත්නපුර III වැඩ කණ්ඩා යයම් 
කායයාලය පවත්වා යගන යාම හා 
භාණ්ඩ ගබඩා කිරිම සඳහා නිවිතිගල 
නගරයට යහෝ තිරිවානාකැටිය හංදියට 
යහෝ තිරිවානාකැටිය - නිවිතිගල 
ප්රධාාන මාගයයට ආසන්න ප්රයේශ යයන් 
වසර 03ක කාලයකට, කුලි පදනම 
මත යගාඩනැගිල්ලලක්ව  සහිත ඉඩමක්ව 
ලබා ගැනිම. 
1..ජලය,විදුලිය,දුරකථන හා 
සනීපාරක්වෂක පහසුකම්  
තිබිය  යුතුය. 
2., වගය අඩි 1,200ක්ව පමය වූ 
යගාඩනැගිල්ලල තුල අවම වශයයන් 
කාමර 03ක්ව තිබිය යුතු අතර, වාහන 
04ක්ව එකවර නවතා තැබීය හැකිවන 
පරිදි සහ  යකාන්ීට්විදුලි කණු 50ක්ව 
පමය ගබඩා කල හැකි වන පරිදි ඉඩ 

2021 මාතයු 
10 

ප.ව. 2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  

කමිටුව 
(සබර.) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු - 
යබදාහැරිම් 
නඩත්තු(සබරගමුව) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකාළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 
දු.ක.   : 045 222 1511 
ෆැක්වස්: 045 222  
1512 

රු. 1,000.00 - 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු - 
යබදාහැරිම් 
නඩත්තු(සබරගමුව) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකාළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු - 
යබදාහැරිම් 
නඩත්තු(සබරගමුව) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකාළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 

-- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/nfckdbfc509x9or/WPSII.T.2021.045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nfckdbfc509x9or/WPSII.T.2021.045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f9bjvod8b7fpipg/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2021_T_02.pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f9bjvod8b7fpipg/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2021_T_02.pdf.pdf?dl=0
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පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/05 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු  
තැනීම්කායයාලය  හා අයත්  තැනීම් 
වැඩබිම් සඳහා පිරිසිදු කිරීයම් යස්වා 
ලබා ගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2021.03.10 
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 

500.00 23,000.00 

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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/2021/17 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු යදහිවල 
කායයාලයට අයත් පාරියභෝගික යස්වා 
මධායස්ථාන, උපයපාල සඳහා පිරිසිදු 
කිරීයම් යස්වා ලබා ගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2021.03.10 
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 

500.00 24,000.00 

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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/2021/18 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි අබලි 
තාරාපැවි විකිණීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 
යලාට් 02යි 

2021.03.10 
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 

500.00 

යලාට් - 
50,000.00 

 
යලාට් - 

10,000.00 

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(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/වී/2020/59 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි කායයාලය (සැලසුම් 
හා සංවධායන ඒකකය) සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම 
සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2021.03.10 
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. 

500.00 15,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 
 

https://www.dropbox.com/s/yfvvvhby3xb7rfv/PPC_T_2021_05%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfvvvhby3xb7rfv/PPC_T_2021_05%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w0uetmtz7aqolj2/PPC_T_2021_17%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w0uetmtz7aqolj2/PPC_T_2021_17%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p40rbab3ulapj2c/PPC_T_2021_18%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p40rbab3ulapj2c/PPC_T_2021_18%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3cd4tvnhaelhx9w/WPS1_PPC_T_V_2020_59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3cd4tvnhaelhx9w/WPS1_PPC_T_V_2020_59.pdf?dl=0
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011-2638852 යදහිවල. 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
දප/ප්ර.ඉ/අකු/ලි6/2021/ 01 
 
අකුරැස්ස ප්රා.වි.ඉ.කායයාලයට අයත්  
යදනියාය, යමාරවක සහ පස්යගාඩ 
ප්රයේශ තුළ විදුලිය විසන්ධි කිරීම හා 
යලි ඇමිණීම 

 
2021.03.03 
ප.ව. 02.00 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අකුරැස්ස. 
 
දු.ක.    041 - 
2250344 
ෆැක්වස් 041 - 2250285 

 
500.00 

 
5000.00 

 
ප්රධාාන  ඉංිනයන්රු, 
ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අකුරැස්ස. 
 

 
ප්රධාාන  ඉංිනයන්රු, 
ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අකුරැස්ස. 
 

 
 
 
 

අදාලයනායේ
. 

 
 
 
 

NCB 
 

 
 
 

ය ාරුරු  

පිටප  

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/අම්/මාස/විදුලිය විසන්ධි/2021-01 
අම්බලන්යගාඩ  ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රුකායයාලයට අයත් 
සීනියගාඩ, ඉඳුරුව හා ඇල්ලපිටිය 
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථාන වලට 
අයත් ප්රයේශවල විදුලිය විසන්ධි හා 
නැවත සන්ී කිරීම සඳහා වසර 01ක 
කාලයකට යකාන්ත්රත්කරුවකු බඳවා 
ගැනීම. 

2021.03.04 
ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කායයාලය, 

ලං.වි.ම. 
අංක 11,  

මහා විහාර පාර, 
අම්බලන්යගාඩ. 

 

 
1,000.00 

 
10,000.00 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කායයාලය, 

ලං.වි.ම. 
අංක 11,  

මහා විහාර පාර, 
අම්බලන්යගාඩ. 

දු.අං.091-2258254 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කායයාලය, 

ලං.වි.ම. 
අංක 11,  

මහා විහාර පාර, 
අම්බලන්යගාඩ. 

දු.අං.091-2258254 

 
 
 
 

අදාලයනායේ
. 

 
 
 
 

NCB 
 

 
 
 

ය ාරුරු  

පිටප  

ආයතනික 
රයමෝපාය 
(නි.සා. -

ආ.ර. හා නි. 
ක.) 

CEB/DGM(CS&RA)/ 

CE(CS)/AR2020/01 

ලං.වි.ම. 2020 වාෂයික වාතයාව 
නිමයායය සහ ඩිිනටල්ල මුද්රයය 
කිරීම 

 
 

2021.03.12 
 

ප.ව.02.00 

අංශ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(ආයතනික 
රයමෝපාය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(ආයතනික රයමෝපාය 
හා නියාමන කටයුතු) 
ශාඛාව, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යලෝයහාය ආයයා යය 
අරමුදල්ල 
යගාඩනැගිල්ලල, 
2වන මහල, 
සය චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනය මාවත, 
යකාළඹ 02  
 
011-2433 467 
011-2433 767 

500.00 70,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(ආයතනික රයමෝපාය හා 
නියාමන කටයුතු) ශාඛාව, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යලෝයහාය ආයයා යය 
අරමුදල්ල යගාඩනැගිල්ලල, 
2වන මහල, 
සය චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනය මාවත, 
යකාළඹ 02  
 
011-2433 467 
011-2433 767 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(ආයතනික 
රයමෝපාය හා 
නියාමන කටයුතු) 
ශාඛාව, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යලෝයහාය ආයයා 
යය අරමුදල්ල 
යගාඩනැගිල්ලල, 
2වන මහල, 
සය චිත්තම්පලම් ඒ. 
ගාඩිනය මාවත, 
යකාළඹ 02  
 
011-2433 467 
011-2433 767 

N/A 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 යපාත් පමයක්ව උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුන්න්යර බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක්ව ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්ප. අවශය න් විටක ුන්න් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

https://www.dropbox.com/s/aa21fis0a9b8cja/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aa21fis0a9b8cja/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m537neabxfd5wz6/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m537neabxfd5wz6/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/efbdguipjm9568p/AAB-E5kpsuaSn86_UzjNuG0oa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/efbdguipjm9568p/AAB-E5kpsuaSn86_UzjNuG0oa?dl=0
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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 රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලලීමක්ව 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 මුදල්ල ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක්ව ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල්ල ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුන්න්යර නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල්ල පරීක්ෂා කල හැක. 
 

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

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

 

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

 

        සාමානයාසැකාරී                      
                                     


