
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

දකුණු පළාත 02 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ යබදාහැරීම් අංශය 04ට අයත් දකුණු  පළාත 02 සඳහා 2021 වර්ෂයට 

භාණ්ඩ හා යසේවා සැපයුම්කරුවන් හා යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාපංං ක රීරීම 

 

2021 වර්ෂය සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වවනුවවන් නිවයෝජ්ය සාමා්යාධීකාකා  (දකුණු පළාත 02) විසින් 

පහත සඳහන් වයොමු අංකයන් යටවේ භාණ්ඩ හා වසේවා සැපයීමට කැමති පිළිගේ භාණ්ඩ නිපදවන්්න්, 

වබදාහ න්්න්, නිවයෝජිතයන්, සැපයුම්කරුවන්, වසේවා සපයන්්න් හා වකොන්ත්රාේකරුවන්වගන් අයදුම්පේ 

කැඳවනු ලැවේ. 

 

දකුණු පළාත 02 තුල පහත සඳහන් ප්රාවීයය විදුලි ඉංජිවන්රු ඒකකයන් හා ප්රධාා් ඉංජිවන්රු තැීමම් ඒකකය, 

ප්රධාා් ඉංජිවන්රු වබදාහැීමම් ්ඩේතු ඒකකය, ප්රධාා් ඉංජිවන්රු සැලුමම් හා සංවර්ධා් ඒකකය ය් 

ඒකකයන් අයේ වේ. 

 

 ප්රාවීයය විදුලි ඉංජිවන්රු කාර්යාලය - මාතර 

 ප්රාවීයය විදුලි ඉංජිවන්රු කාර්යාලය - තංගල්ල 

 ප්රාවීයය විදුලි ඉංජිවන්රු කාර්යාලය - හම්බන්වතොට 

 

අයිතම වර්ගය 

 

(A) භාණ්ඩ 

වයොමු අංකය : DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2021/01 

දකුණු පළාත 02 සඳහා 2021 වර්ෂයට භාණ්ඩ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදංචි කි ම. 

භාණ්ඩ 

සංයේතය 
භාණ්ඩ වර්ගය 

M-01 MCCB, MCB, ELCB, RCCB, කටවුට්ස්, පුළුුම පුරුක් ,HRC පුළුුම, පුළුුම රඳව්, නියුට්රල් 

පුරුක්, තඹ බැර යටි, තඹ වකවුන්, වතරපි බහන් වකවුන් වදවලෝහ හා Exothermic welding 

සඳහා අවශ්ය ්රවය. 

M-02 සියළුම රැහැන් උපාංග 

M-03 විදුලි උපකරණ. හැලජ්න් ලාම්පු ගැලපි, විථ ලාම්පු හා ගැලපී, ප්රධාා් වහරු හා අව්කුේ 

විදුලි උපාංග 

M-04 විදුලි ආරක්ෂිත උපකරණ, ආරක්ෂිත ඇදුම් පැලදුම්, ආයුධා, මැනිම් උපකරණ, ඉනිමං 

ය්ාදය 

M-05 සියළුම වර්ගවේ තඹ හා ඇලුමිනියම් වවනුල තේ තඹ හා ඇලුමිනියම් පි යව් හා බැදුම් තේ 

M-06 යටිබහන් සඳහා උපාංග හා පි ීදුම් බඩු බාහිරාදය සහ සියලුම වර්ගවේ වවනුල පටි 

M-07 මනුරු  වපට්ටි (PVC), යකඩ වපට්ටි, මනු පුවරු 

M-08 ලිපි්රවය 

M-09 වමෝටර් රථ සඳහා ටයර් හා ටියුේ 

M-10 ප ගණක, ප්රින්ටර්, දේත ජ්ාල උපාංග හා අව්කුේ උපාංග 

 
*අනු අංක 01-10 දේවා යවන යවනම යටන්ඩර් යපොත් මගින් අයදුම් කල යුතුය. 

 (B)  යසේවා 

වයොමු අංකය : DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2021/02 

දකුණු පළාත 02 සඳහා 2021 වර්ෂයට වසේවා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදංචි කි ම. 

 

යසේවා 

සංයේතය 
යසේවා වර්ගය 

S-01 වාහ් වසේවා කි ම හා අලුේවැඩියා කි ම 

S-02 විදුලි බිල්පේ, ආකෘති පත්ර, අේ ප්රිකා හා වව්ේ මු්රණ කටයුතු 

S-03 ලී කණු , වැරකැවු සහ වපරසවි වකොන්ක්රිට්,කණු, ට්රාන්ස්ව ෝමර්ස් හා අව්කුේ භාණ්ඩ 



ප්රවාහ්ය 

S-04 සිවිල් වැඩකටයුතු සඳහා වකොන්ත්රාේකරුවන්, සිවිල් ඉංජිවන්රුවරුන්වඋ උපවීශ්් වසේවාව 

ලබාගැීමම 

 
 

*අනු අංක 01-04 දේවා යවන යවනම යටන්ඩර් යපොත් මගින් අයදුම් කල යුතුය. 

 

(C) යකොන්ක්රීට කණු 

වයොමු අංකය : DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2021/03 

දකුණු පළාත 02 සඳහා 2021 වර්ෂයට වරකැවු වකොන්ක්රිට් කණු සැපයුම්කරුවන් ලියාපදංචි කි ම. 
 

වයොමු අංකය : DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2021/04 

දකුණු පළාත සඳහා 2021 වර්ෂයට වපරද/වපරද ස්පන් වකොන්ක්රිට් කණු  සැපයුම්කරුවන් ලියාපදංචි කි ම. 

*වපරද වකොන්ක්රිට් කණු  හා වපරද ස්පන් වකොන්ක්රිට් කණු  සඳහා වව්ම වටන්ඩර් වපොේ ඉද පේ කල යුතුය. 

 

 (D) යකොන්ත්රාත් කාර්යයන්  

වයොමු අංකය : DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2021/05 

දකුණු පළාත 02 සඳහා 2021 වර්ෂයට වසේවා සබඳතා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදංචි කි ම. 

*ප්රාවීය ය විදුලි ඉංජිවන්රු කාර්යාල සඳහා වව් වව්ම වටන්ඩර් වපොේ ඉද පේ කල යුතුය.  

 

වයොමු අංකය : DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2021/06 

දකුණු පළාත 02 සඳහා 2021 වර්ෂයට විදුලි මාර්ග, උපවපොල තැනිම් හා ්ඩේතු කටයුතු සඳහා  

සැපයුම්කරුවන්  

ලියාපදංචි කි ම. 

*ප්ර.ඉ. (තැනිම්) හා ප්ර.ඉ. (වබදාහැ ම් ්ඩේතු) සඳහා වව් වව්ම වටන්ඩර් වපොේ ඉද පේ කල යුතුය. 

 

වයොමු අංකය : DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2021/07 

දකුණු පළාත 02 සඳහා 2021 වර්ෂයට අධිසැර/ අඩුසැර විදුලි මාර්ග හා උපවපොල අවට මංවර වහලිකි ම සඳහා  

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදංචි කි ම. 

*ප්රාවීය ය විදුලි ඉංජිවන්රු කාර්යාල සඳහා වව් වව්ම වටන්ඩර් වපොේ ඉද පේ කල යුතුය. 

 

 

යපොදු යකොන්යේසි 

 

අදාළ අයදුම්පේ 2021.02.25 ද් සිට 2021.03.17 ද් දක්වා නිවයෝජ්ය සාමා්යාධීකාකාීම (දකුණු පළාත), 

ප්රධාා් ඉංජිවන්රු වාිජජ් ඒකකය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක. 61/1 ඒ, මුහුදු මාවත, තංගල්ල 

කාර්යාලවයන් සතිවේ වැඩ කර් ද්යන්හි වප.ව. 08.30 සිට ප.ව. 03.00 වතක් කාලය තුල ලබාගත හැක. 

අදාළ එක් එක් අයදුම්පතක් සඳහා ආපුම ව්ොවගවනු ලබ් රු. 500/-ක වටි්ාකමකින් යුතු සාමා්යාධීකාකා , 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ්මට ලිය් ලද බැංකු අණකරයක් වහෝ ප්රධාා් ඉංජිවන්රු වාිජජ් ඒකකවයන් 

නිකුේ කරනු ලබ් වගවීම් වවුචරයක් මඟින් වගවීම් කල යුතුය. 

 

නියමිත ප ද සම්පුර්ණ කර් ලද අයදුම්පේ ප්රධාා් ඉංජිවන්රු වාිජජ් ඒකකය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක. 61/1 ඒ, මුහුදු මාවත, තංගල්ල ය්  ලිපි්ය වවත ලියාපදංචි තැපෑවලන් 2021.03.18 ව් ද් ප.ව. 

03.00 වපර ලැවබ් ප ද එවීමට වහෝ අතින් වග්විේ කාර්යාලවේ ඇති වටන්ඩර් වපට්ටියට බහාලීමට 

කටයුතු කල යුතුය. අයදුම්පත සහිත ලියුම් කවරවයහි වම් පස ඉහළ වකළවවර් වයොමු අංකය සඳහන් කර 

“සැපයුම් හා වකොන්ත්රාේකරුවන් ලියාපදංචි කිීමම - 2021” වලස සඳහන් කල යුතුය. 

 

භාණ්ඩ, වසේවා සැපයීම් හා වකොන්ත්රාේ කටයුතු සඳහා ලියාපදංචි වීමට කැමති අයදුම්කරුවන් එම එක් එක් 

වයොමු අංකයන් සඳහා වව්වව්ම අයදුම්පේ ඉද පේ කල යුතුවේ. ලං.වි.ම වවේ අඩවියට පිවිසීම මඟින් ලංුම 

ලිය කිවිල්වලහි වතොරතුරු පිටපතක් බාගත කල හැකිය.වතොරතුරු පිටපත ලංුම ඉද පේ කි ම සඳහා භාවිතා 

කල ව්ොහැක. 

 

 



තැන්පේ මුදල් වගවීම් කළ යුතු ආකාරය, සැපයුම්කරුවන් ලියාපදංචි කිීමවම් වරගුලාසි සහ වකොන්වීසි 

අයදුම්පේ සමඟ සපයනු ලැවේ. 

 

2021.03.18 ව් ද් ප.ව.  03.00 න් පුමව ලැවබ් අයදුම්පේ භාරගනු ව්ොලබ් අතර, ඒවා විවෘත කිීමමකින් 

වතොරව ප්රතික්වෂේප කරනු ලැවේ. 

 

 

නිවයෝජ්ය සාමා්යාධීකාකාීම (දකුණු පළාත 02),  

ප්රධාා් ඉංජිවන්රු වාිජජ් ඒකකය,  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  

තංගල්ල 

 

දුරකථ් : 047 – 2200288    ැක්ස් : 047 – 2241810 

 

 

 

 

 

 

 
 


