
 1 

   

             

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 

යතොරතු
රු 

පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 

LV/T/U2A/2021/0069 

 
Procurement of insulation & 

cladding materials for “A” level 
maintenance of Turbine unit 02 in 

Lakvijaya Power Plant 
 

 
31/03/2021 
14.00 පැය 

 
 

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 
3000.00 

 
අයේක්ෂිත 

ලංසුකරුවන්හ 
යමම මුදල 

සාමානයා කාකාරී 
ලංවිම නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ ගිණුම් 
අංක 

204200140085
134 යවත බැර 
කර රිසිට් පත 
ඉදිරිපත් කරන 

යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු. 

 
රුපියල් 

100,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

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/tend

ers/ 
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/7bjgjy7wcrhgwty/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-U2A-2021-0069.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7bjgjy7wcrhgwty/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-U2A-2021-0069.pdf?dl=0


 2 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2021/0038 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරය සඳහා අයත් 
යගනයාහැකි SF6 වායු විශ්යල්ෂකයක් 

මිලදීගැනීම 
 

24/03/2021 
14.00 පැය 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 
සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය , ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

රු. 1,000.00 
 

අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්හ 
යමම මුදල 

සාමානයා කාකාරී 
ලංවිම නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ ගිණුම් 
අංක 

204200140085
134 යවත බැර 
කර රිසිට් පත 
ඉදිරිපත් කරන 

යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු. 

රු. 
65,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය  , ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

https://ww
w.ceb.lk/te

nder-
notice/en 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB  
 

Click 
Here 

https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.dropbox.com/s/rmivfhurt682h71/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0038.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rmivfhurt682h71/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0038.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2021/0064 
 
 

දළුව නිවාස සංකීර්යයේ සමාජ  ශාලාව 
සඳහා ගෘහ භාණ්ඩ මිලදී ගනීම 

 

24/03/2021 
14.00 පැය  

 
පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම 

17/03/2021 
10.00 පැයට 

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 
සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය , ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

රු. 2,000.00 
 

අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්හ 
යමම මුදල 

සාමානයා කාකාරී 
ලංවිම නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ ගිණුම් 
අංක 

204200140085
134 යවත බැර 
කර රිසිට් පත 
ඉදිරිපත් කරන 

යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු. 

රු. 
42,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය  , ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

https://ww
w.ceb.lk/te

nder-
notice/en 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB  
 

Click 
Here 

https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.dropbox.com/s/5d6p2qae394jwjo/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5d6p2qae394jwjo/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0064.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/001 

 
Supply & Delivery of 

 
Concrete Tiles for LV,UG Cable 

Protection – 50,000  Nos. 

31/03/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2021-03-30 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

3,500.00 
(මුදලින්) 

143,000.00 

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

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020/010 

 
Supply & Delivery of 

i )  Insulation Tubing H.S. for LV 
16Sqmm 

– 1,000 Mtrs. 
ii)  Insulation Tubing H.S. for LV 

35Sqmm 
– 900 Mtrs 

iii) Insulation Tubing H.S. for LV 
70Sqmm 

– 550 Mtrs. 
iv) Insulation Tubing H.S. for LV 

95Sqmm 
– 500 Mtrs. 

v) Insulation Boots for Switchgear 
Terminals, Straight -11kV70 - 

240Sqmm -100 Nos. 
vi) Insulation Boots for Switchgear 

Terminals, Angle -11kV 70 - 
240Sqmm -1,100 Nos. 

 

31/03/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2021-03-30 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

62,000.00 

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

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/1xiyuyshm7976kb/ENG-DD1-CC-2021-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1xiyuyshm7976kb/ENG-DD1-CC-2021-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjybi4mspgaqytl/ENG-DD1-CC-2021-010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bjybi4mspgaqytl/ENG-DD1-CC-2021-010.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020/011 

 
Supply & Delivery of 

i )   Cast Resin Branch Type  
Jointing Kit 

35Sqmm/4C- 16Sqmm/2C (With 
Resins & 

Connectors) – 60 Nos. 
 

ii)   Cast Resin Branch Type  
Jointing Kit 

70Sqmm/4C-16Sqmm/4C (With 
Resins & 

Connectors) – 100 Nos. 
 

ii)   Cast Resin Branch Type  
Jointing Kit 

70Sqmm/4C-35Sqmm/4C (With 
Resins & 

Connectors) – 290 Nos. 
 

iv)  Cast Resin Branch Type  
Jointing Kit 

95Sqmm/4C-16Sqmm/2C (With 
Resins & 

Connectors) – 250 Nos. 
 

v)  Cast Resin Branch Type  
Jointing Kit 

95Sqmm/4C- 35Sqmm/4C (With 
Resins & 

Connectors) –350 Nos. 
. 

31/03/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2021-03-30 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

3,500.00 
(මුදලින්) 

385,600.00 

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

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/015 
 

Supply & Delivery of 
 

Black Adhesive Insulating Cloth 
Tape (3/4’’) 19mm – 1,250 Rolls. 

31/03/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2021-03-30දිනට යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

10,650.00 

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

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ym7097pjxp8l3l4/ENG-DD1-CC-2021-011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ym7097pjxp8l3l4/ENG-DD1-CC-2021-011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3fhdkytzxs0qu74/ENG-DD1-CC-2021-015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3fhdkytzxs0qu74/ENG-DD1-CC-2021-015.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2021/0
17 

 
Disposal of Unserviceable Empty 
Cable Drums at Provincial Stores 

Pamankada  of Colombo City 

31/03/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 
2021-03-30 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

යලොට් අංක - 
01 

8,000.00 
යලොට් අංක - 

02 
3,000.00 

 
 

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

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/21/006 
මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ 100 යකොන්ක්රීට් කණු 
2600 ක් සැපයීම සහ ප්රවාහනය 

01/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1000.00 යලොට් 1 සහ 
2 ට (යලොට් 
1 කට) 

50,000.00; 
අයනකුත් 
යලොට් සඳහා 
යලොට් 1 කට 
25,000.00 

නියයෝජය සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 

2065497 

- NCB Downl
oad 

යබ.අ. 01 CEB/NWP2/NCB/M/21/007 
මීටර් 6 කි.ග්රෑ 50 යකොන්ක්රීට් කණු 2600 

ක් සැපයීම සහ ප්රවාහනය 

01/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1000.00 යලොට් 1 සහ 
2 ට (යලොට් 
1 කට) 

50,000.00; 
අයනකුත් 
යලොට් සඳහා 
යලොට් 1 කට 
25,000.00 

නියයෝජය සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 

2065497 

- NCB Downl
oad 

https://www.dropbox.com/s/pg03u72qw1ou4dm/ENG-DD1-CC-2021-017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pg03u72qw1ou4dm/ENG-DD1-CC-2021-017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e5156c6nrm5wtv6/CEB-NWP2-NCB-M-21-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e5156c6nrm5wtv6/CEB-NWP2-NCB-M-21-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vs6og8spx9bhxgl/CEB-NWP2-NCB-M-21-007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vs6og8spx9bhxgl/CEB-NWP2-NCB-M-21-007.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/2K21/0

19 

 

PABX දුරකථන පේධතියක් ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු - ඌව)  
කාර්යාලය  යවත සැපයීම, ස්ථාපිත 

කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම 

 
 

31/03/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
 

දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
9,000.00 

නියයෝජය සාමානයාකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැ
නින් 
බාගත 
කරන්
න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/2K21/0

20 
 

ඌව පළාත සඳහා අඳු යවනරු කට්ටල 
(36kV) 600ක් මිලදී ගැනීම සහ 

සැපයීම 

 
 

31/03/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
 

දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
62,000.00 

නියයෝජය සාමානයාකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැ
නින් 
බාගත 
කරන්
න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/RC/ 

2K21/023 
 

ඌව පළාත සඳහා මීටර් 6 කි.ග්රෑ 50 
වැරකැවූ යකොන්ක්රීට් කණු 1000ක් මිලදී 

ගැනීම සහ සැපයීම 
(ලං.වි.ම පිරිවිතර : 044 - 1: 1996) 

 
 

31/03/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
 

දු.ක : 0552222474 
 

 
500.00 

 
108,000.00 

නියයෝජය සාමානයාකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැ
නින් 
බාගත 
කරන්
න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/RC/ 

2K21/024 
 

ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ 500 
වැරකැවූ යකොන්ක්රීට් කණු 500ක් මිලදී 

ගැනීම සහ සැපයීම 
(ලං.වි.ම පිරිවිතර: 44-1:1996) 

 
 

31/03/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
 

දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
195,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැ
නින් 
බාගත 
කරන්
න 

https://www.dropbox.com/s/87r83s646reeon4/2K21%20019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/87r83s646reeon4/2K21%20019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/87r83s646reeon4/2K21%20019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/87r83s646reeon4/2K21%20019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/87r83s646reeon4/2K21%20019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/egcmd2f6ldmw8nq/2K21%20020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/egcmd2f6ldmw8nq/2K21%20020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/egcmd2f6ldmw8nq/2K21%20020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/egcmd2f6ldmw8nq/2K21%20020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/egcmd2f6ldmw8nq/2K21%20020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yk3qmfd9a1aw7wv/2K21%20023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yk3qmfd9a1aw7wv/2K21%20023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yk3qmfd9a1aw7wv/2K21%20023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yk3qmfd9a1aw7wv/2K21%20023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yk3qmfd9a1aw7wv/2K21%20023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0ve038imm8axka/2K21%20024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0ve038imm8axka/2K21%20024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0ve038imm8axka/2K21%20024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0ve038imm8axka/2K21%20024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0ve038imm8axka/2K21%20024.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/2K2

1/025 
 

ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ 100 
යකොන්ක්රීට් යපරැදි කණු 1000ක් මිලදී 

ගැනීම සහ සැපයීම 
(ලං.වි.ම පිරිවිතර: 044-2:1997) 

 
 

31/03/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
 

දු.ක : 0552222474 
 

 
500.00 

 
220,000.00 

නියයෝජය සාමානයාකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැ
නින් 
බාගත 
කරන්
න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/2K2

1/026 
 

ඌව පළාත සඳහා මීටර් 11 කි.ග්රෑ 350 
වැරකැවූ යකොන්ක්රීට් කණු 500ක් මිලදී 

ගැනීම සහ සැපයීම 
(ලං.වි.ම පිරිවිතර: 044-2:1997) 

 
 

31/03/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
 

දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
250,000.00 

නියයෝජය සාමානයාකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැ
නින් 
බාගත 
කරන්
න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/2K2

1/027 
 

ඌව පළාත සඳහා මීටර් 11 කි.ග්රෑ 500 
වැරකැවූ යකොන්ක්රීට් කණු 400ක් මිලදී 

ගැනීම සහ සැපයීම 
(ලං.වි.ම පිරිවිතර: 044-2:1997) 

 
 

31/03/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
 

දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
236,000.00 

නියයෝජය සාමානයාකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැ
නින් 
බාගත 
කරන්
න 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
 

SAB/CE(COM)/T/2021/18 
යකොන්ක්රීටි යපරැදි බමන ලද මීටර් 
8.3/ක්රි.ග්රෑ.100 කණු 1000 ක් සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 
 

31/03/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්ස් : 045-2226084 

2,500.00 185,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09,නව නගරය, 

රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/uw466edxez9qywz/2K21%20025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uw466edxez9qywz/2K21%20025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uw466edxez9qywz/2K21%20025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uw466edxez9qywz/2K21%20025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uw466edxez9qywz/2K21%20025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ck8p8g1hx7evaon/2k21%20026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ck8p8g1hx7evaon/2k21%20026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ck8p8g1hx7evaon/2k21%20026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ck8p8g1hx7evaon/2k21%20026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ck8p8g1hx7evaon/2k21%20026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hf7jqdzy238gehx/2k21%20027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hf7jqdzy238gehx/2k21%20027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hf7jqdzy238gehx/2k21%20027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hf7jqdzy238gehx/2k21%20027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hf7jqdzy238gehx/2k21%20027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i7l76f8hx85j7vt/SAB-CE%28COM%29-T-2021-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i7l76f8hx85j7vt/SAB-CE%28COM%29-T-2021-18.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
SAB/CE(COM)/T/2021/19 

යකොන්ක්රීටි යපරැදි බමන ලද මීටර් 
6/ක්රි.ග්රෑ.50 කණු 1000 ක් සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම 

31/03/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්ස් : 045-2226084 

2,500.00 150,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09,නව නගරය, 

රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2021/0070 
දළුව නිවාස සංකීර්යයේ 
තනිකඩ යන්වාසිකාගාර 7 
හි වාහන නැවතුම් සහ 
ඇතුල්වන මාර්ගය 
යකොන්ක්රීට් කිරීම. 

 

31/03/2021 
14.00 පැය 

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 

රු 2,500.00 
(නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාකාකාරී 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය නමින් 
මහජන බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
2042001400851
34 යවත බැර 
කල හැක. 
 

 

රු 
69,000.00 

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/tenders/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

 
 

Click 
Here 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2021/0011 
දළුව නිවාස සංකීර්යයේ 
ඉංජියන්රු 
යන්වාසිකාගාරයේ වාහන 
නැවතුම් වලට ඇතුල්වන 
මාර්ගය යකොන්ක්රීට් කිරීම. 

 

31/03/2021 
14.00 පැය 

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 

රු 2,500.00 
(නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාකාකාරී 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය නමින් 
මහජන බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
2042001400851
34 යවත බැර 
කල හැක. 
 

 

රු 
48,000.00 

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/tenders/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

 
 

Click 
Here 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0001 

 
බලාගාර පරිශ්රය අවට පවතින කාරමික 
අප වහන පේධති යයහි  අති අවහිරතා 

 
07/04/2021 
 14.00 පැය 

 
 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා 
ගැනීම් 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 

රු 1000.00 
(නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 

රු 
22,500.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

http://www.ceb
.lk/tenders/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 

NCB 

 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/01qxpv6x9ok8cq0/SAB-CE%28COM%29-T-2021-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/01qxpv6x9ok8cq0/SAB-CE%28COM%29-T-2021-19.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/zsv7z4ko515a162/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0070.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zsv7z4ko515a162/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0070.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/0b55blaubv0ipkr/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0b55blaubv0ipkr/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0011.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ymh6yos4iolf4w4/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymh6yos4iolf4w4/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0001.pdf?dl=0
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ඉවත් කර පිරිසිදු කිරිම.    පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම 
 
24/03/2021 
10.00 පැයට 

 

කමිටුව බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

සාමානයාකාකාරී 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය නමින් 
මහජන බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
2042001400851
34 යවත බැර 
කල හැක. 
 

 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 
61342. 
 

හැක 
 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2021/0065 
 
 
දළුව නිවාස සංකීර්යයේ සමාජ  ශාලාව 
වටා සියමන්තිගල් ඇතිරීම 

24/03/2021 
 14.00 පැය 

 
 
 පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම 
 
17/03/2021 
10.00 පැයට 
 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 
සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

2,000.00 
 
අයේක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්හ 
යමම මුදල 
සාමානයා කාකාරී 
ලංවිම නමින් 
මහජන බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
2042001400851
34 යවත බැර කර 
රිසිට් පත 
ඉදිරිපත් කරන 
යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු. 

54,500.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය  , ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

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

https://www.ce
b.lk/tender-
notice/en 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB  
 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/1

48 
යබෝලවත්ත පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයේ වැසිකිලි හා කාණු 
පේධතිය අලුත් වැඩියා කිරීම. 

 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

037 - 2281892 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරී (වයඹ-1) 

කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරී 

(වයඹ-1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.dropbox.com/s/gklz4ndqocdc20m/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gklz4ndqocdc20m/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1wn8ete0fxdyt58/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2020-148.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1wn8ete0fxdyt58/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2020-148.pdf?dl=0


 11 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/3

08 
හලාවත පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානය සඳහා තිබිල්ල නිල 
නිවාසය  ප්රතිසංස්කරයය කිරීම. අදියර 

- 01 
 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 30,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යසේවා 
ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2021/0061 
ලක්විජය බලාගාරය සඳහා කුලි පදනම 

මත නිවාස ලබා ගැනිම 

31/03/2021 
14.00 පැය 

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/ 
071-5777171 

Fax: 032 226 8975 

යනොමියල් අවශ්ය 
යනොයේ. 

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/tend

ers/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB  
 

Click 
Here 

ජනන 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/UKTPS/TEN/MEC/2021-006 
ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි බලාගාරයේ 

ධාවනය සඳහා, කුලී පදනම මත, රියදුරු 
සහ ඉන්ධන සහිතව, ආසන 12කින් 
සමන්විත වෑන් රථයක් සැපයීම 

31/03/2021 
14.30 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, ඉහළ 
යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, ඉංජියන්රු 
ශවීන්ද්රනාත් ප්රනාන්දු 

මාවත, 
නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 

 
දුරකථන 

0512233211 
0777253216 
0777253098 
ෆැක්ස් : 

0512233168 
 

1000.00 
සියලුම යගවීම් 

මහවැලි 
සංකීර්යයේ 
රැස්කිරීයම් 

ගිණුම් අංශයේ 
මහජන බැංකුයේ 

මූලස්ථාන 
ශාඛායේ ගිණුම් 
අංක  204-2002-

30085-134 
ගිණුමට බැර කර 
අදාල රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන් 

2021/03/31 
දින දක්වා  
සතියේ වැඩ 

කරන දිනයකදී 
9:00 පැය සිට 
15:00 පැය 

දක්වා ලබා ගත 
හැක. 

5,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු  කාර්යාලය, 
ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ඉංජියන්රු ශවීන්ද්රනාත් 

ප්රනාන්දු මාවත, 
නියම්ගම්යදොර, යකොත්මයල් 

ප්රධාන ඉංජියන්රු  
කාර්යාලය, 

ඉහළ යකොත්මයල් 
විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ඉංජියන්රු 

ශවීන්ද්රනාත් ප්රනාන්දු 
මාවත, 

නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල් 
2021/03/31 
දින පැය 14:30 

අදාළ නැත 

ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු 
NCB 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/zwsak80m2fi468o/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2020-308.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwsak80m2fi468o/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2020-308.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/e1dqknushe8w684/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0061.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e1dqknushe8w684/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0061.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ws24qcvhrakuu6/SIN-GEN-MC-UKTPS-TEN-MEC-2021-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ws24qcvhrakuu6/SIN-GEN-MC-UKTPS-TEN-MEC-2021-006.pdf?dl=0
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සම්යප්රේෂය 
(සංයේශ) 

TR/CMN/VHF/ICB/2020/001/D 

Bid for Supply & Delivery of UHF 
Radio Equipment 

 
06/05/2021 
10.30 පැය 

සම්යප්රේෂය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නිසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධයස්ථානය 

කැළණිතිස්ස බලාගාර 
පරිශ්රය 

නව කැළණිපාලම පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 
(සතියේ වැඩ කරන 
දිනවල උයේ 9.00 සිට 
සවස 3.00 දක්වා) 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
011-2 424582 
011-2 441935 

15,000.00 650,000.00 

නිසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන මධයස්ථානය 
කැළණිතිස්ස බලාගාර පරිශ්රය 

නව කැළණිපාලම පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 

නිසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධයස්ථානය 
කැළණිතිස්ස 
බලාගාර පරිශ්රය 
නව කැළණිපාලම 

පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 

- ICB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/3
48 

යබෝලවත්ත පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත ්රී 

යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

07/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 15,000.00 

නියයෝජය සාමානයාකාකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය , 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරී 

(වයඹ-1) කාර්යාලය 
, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/3

57 
විදුලි ඉංජියන්රු (යවන්නේපුව) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අකාකාරී 
(වාණිජ)- II සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 

07/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/3

60 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (බලශක්ති 

කලමනාකරය) ඒකකයට අයත් විදුලි 
අකාකාරී (ශක්තිහානි අවමකිරීම) සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

07/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/02 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් විදුලි 

ඉංජියන්රු-II සඳහා කුලී පදනම මත 
යමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

07/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/4rtzafesv4ov4qp/Eng-TRA-CMN-VHFICB2020001D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4rtzafesv4ov4qp/Eng-TRA-CMN-VHFICB2020001D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sq0fsjw4755d3s3/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-348.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sq0fsjw4755d3s3/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-348.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1x9wwud7b609yuu/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP1-CEECM-T-2020-357.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1x9wwud7b609yuu/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP1-CEECM-T-2020-357.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ljra6f9d0rjq16/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP1-CEECM-T-2020-360.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ljra6f9d0rjq16/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP1-CEECM-T-2020-360.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tf2fpga4zmdw5dh/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tf2fpga4zmdw5dh/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-02.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/001 
වාරියයපොල විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 
කෘෘෘ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම 

 

01/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 

2065497 

- NCB Downl
oad 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/002 
විදුලි ඉංජියන්රු (නාරම්මල) යවනුයවන් 
රාජකාරි කටයුතු සඳහා යමෝටර් රථයක් 

ලබා ගැනීම 
 

01/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 

2065497 

- NCB Downl
oad 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/003 
ප්රධාන විදුලි ඉංජි යන්රු (කුරුයෑගල) 
කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම 
 

01/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 

2065497 

- NCB Downl
oad 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/004 
විදුලි ඉංජි යන්රු (මහව) ට අයත් 

නඩත්තු ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත 
කෘෘෘ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම 

 

01/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 

1000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 

- NCB Downl
oad 

https://www.dropbox.com/s/vdnuq8rlpmcwfs8/CEB-NWP2-NCB-HV-21-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vdnuq8rlpmcwfs8/CEB-NWP2-NCB-HV-21-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kg4tc8acugy6on4/CEB-NWP2-NCB-HV-21-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kg4tc8acugy6on4/CEB-NWP2-NCB-HV-21-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7k0o8s1hvchmi4/CEB-NWP2-NCB-HV-21-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7k0o8s1hvchmi4/CEB-NWP2-NCB-HV-21-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r6diyfjp0f7fztg/CEB-NWP2-NCB-HV-21-004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r6diyfjp0f7fztg/CEB-NWP2-NCB-HV-21-004.pdf?dl=0
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ෆැක්ස්: 037- 
2065497Fax  : 037- 

2065497 

ෆැක්ස්: 037- 
2065497 

 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/005 
යපොතුහැර විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානය සඳහා කෘෘෘ කැබ් රථයක් 
ලබා ගැනීම 

 

01/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
ෆැක්ස්: 037- 

2065497 

- NCB Downl
oad 

බෙ.අ.02 

 
PHMDD2/DGM/CE(LC&M)/ 

QD/2020/04 
 

අධීක්ෂය වැඩ කණ්ඩායම සඳහා  
නාවුල,නාලන්ද අවටින්  

යගොඩනැඟිල්ලක් කුලියට ලබාගැනීම 
 

* යගොඩනැඟිල්ල ව.අ. 2000 ක පමය 
ප්රමායයකින් සමන්විත විය යුතුය. 

 
* වාහන 3ක් නැවැත්වීයම් ඉඩකඩ 

තිබිය 
යුතුය. 

* ජල, විදුලි  පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

31/03/2021 
14.00 පැය 

 
නියයෝජය 
සාමානයාකා

කාරි 
(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාකාකාරි(වයා.
හා 

අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

 
 

500.00 

 
 
- 

 
නියයෝජය සාමානයාකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222286 
081-2204298 

 
නියයෝජය 

සාමානයාකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 

 
 
- 

 
 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 

 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/029 

 

විදුලි ඉංජිබේරු(වාණිජ)  -මධ්යම 

පළාත 2 සඳහා වසර බෙකක කාලයකට 

කුලී පෙනම යටබේ බමෝටර් කාර් 

රථයක් ලො ගැනීම 

 

 

 
31/03/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-
මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

දු.අ.  081-4949160 

 
 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

 

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 
(මධයම)-1 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/021 

නියයෝජය සාමානයාකාකාරී (ම.ප.1) 

යතොරතුරු තාක්ෂය කාර්යාලයේ 

 
31/03/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 
සපයා 
ගැනීයම් 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

 
1000/= 

 
12,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/73bxkocaq1kjgck/CEB-NWP2-NCB-HV-21-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/73bxkocaq1kjgck/CEB-NWP2-NCB-HV-21-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/04lyt2of9co2iyj/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_CE%28LC%26M%29_QD_2020_04.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/04lyt2of9co2iyj/Bid%20No_PHM_DD2_DGM_CE%28LC%26M%29_QD_2020_04.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33tig5eyjybja53/PPC-2021-029%20%20Car%20EE%20COM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33tig5eyjybja53/PPC-2021-029%20%20Car%20EE%20COM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6d8ur4c9ti18j7j/Eng-DD2-CP1-PPC-2021-021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6d8ur4c9ti18j7j/Eng-DD2-CP1-PPC-2021-021.pdf?dl=0
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 නවීකරය කටයුතු සඳහා වන 

යටන්ඩරය 

( යම් සඳහා අදාල ක්යෂේයෙේ වසර 05 

ක පලපුරුදදක් තිබිය යුතුය.) 

 

 

Pre-Bid meeting: - 2021-03-26 දින, 
යප.ව. 10.00 ට 

ස්ථානය: - නියයෝජය සාමානයාකාකාරී 

(ම.ප.1) කාර්යාල සංකීර්යය 

 

කමිටුව අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-2234000 
 

මහනුවර. අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/041 

නියයෝජය සාමානයාකාකාරී (ම.ප.1) 

කාර්යාලයේ අළුත්වැඩියා කටයුතු, 

අතියර්ඛ සිවිල් වැඩ හා තීන්ත ආයල්ප 

කිරීම සඳහා වන යටන්ඩරය 

ICTAD 8 යශ්රේණිය යහෝ වැඩි 

 

 

Pre-Bid meeting: - 2021-03-26  දින, 
ප.ව. 2.00 ට 

ස්ථානය: - නියයෝජය සාමානයාකාකාරී 

(ම.ප.1) කාර්යාල සංකීර්යය 

 

 
31/03/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

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

දු.අ.  081-2234324 

081-2234000 
 

 
1000/= 

 
42,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/KEL/CE/TC01/2021/02 
කිරිල්ලවල විදුලි අකාකාරි මහතායේ 

නිල නිවාසය සඳහා වසර 02 කාලයකට  
බදු කුලී පදනම මත නිවසක් ලබා 

ගැනීම. 
(කිරිල්ලවල, කඩවත, මහර, 

කිරිබත්යගොඩ නගරය අවටින් පිහිටි 
නිවසක් විය යුතුය) 

 
 

24/03/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

(කැලණිය) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

624, නුවර පාර, 
ඇල්යදණිය, 
කඩවත. 

දු.ක : 0112 925880 
ෆැක්ස්:0112925885 

 
500.00 

 
10,000.00 

 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

(කැලණිය) කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 624, 
නුවර පාර, ඇල්යදණිය, 

කඩවත. 
දු.ක : 0112 925880 
ෆැක්ස්:0112925885 

 
ප්රධාන විදුලි 
ඉංජියන්රු 
(කැලණිය) 

කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

624, නුවර පාර, 
ඇල්යදණිය, 
කඩවත. 

දු.ක : 0112 925880 
ෆැක්ස්:0112925885 

- යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/ P&D-V08/2021/111 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(සැලසුම් හා සංවර්ධන) ඒකකය 

24/03/2021 
14.00 පැය 

 

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 

https://www.dropbox.com/s/6y6bmyrgtm66kv6/Eng-DD2-CP1-PPC-2021-041.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6y6bmyrgtm66kv6/Eng-DD2-CP1-PPC-2021-041.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yrrzuyxxnooavpn/Sin-DD2-WPN-CE-KEL-TC01-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yrrzuyxxnooavpn/Sin-DD2-WPN-CE-KEL-TC01-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ocja8w72jq3tm4/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V08-2021-111VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ocja8w72jq3tm4/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V08-2021-111VAN.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/ V-V126/2021/112 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

(යේයන්යගොඩ) කාර්යාලය 

24/03/2021 
14.00 පැය 

 

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-V112/2021/113 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු සහිතව) 
වැඩබිම් ඉංජියන්රු I (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු) 

24/03/2021 
14.00 පැය 

 

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-V22/2021/114 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු සහිතව) 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 

24/03/2021 
14.00 පැය 

 

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-V72/2021/115 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය 

II - ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු (ජාඇල) 

24/03/2021 
14.00 පැය 

 

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-V124/2021/116 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායේශීය නඩත්තු 
ඒකකය II - ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 

(ජාඇල) 

24/03/2021 
14.00 පැය 

 

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-V147/2021/117 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය- රාගම 

24/03/2021 
14.00 පැය 

 

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/V-V152/2021/23 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානය - පස්යාල 

24/03/2021 
14.00 පැය 

 

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 වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම.යබදාහැරීම් නඩත්තු 

24/03/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
සපයා 
ගැනීයම් 

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

500.00 20,000.00 
නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                

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

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/zxh2kza2ozndgao/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V126-2021-112%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zxh2kza2ozndgao/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V126-2021-112%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0qp7e8hlcxghf1u/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V112-2021-113%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0qp7e8hlcxghf1u/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V112-2021-113%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p731dvyk8kryto7/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V22-2021-114%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p731dvyk8kryto7/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V22-2021-114%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n6f27drm5qefcli/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V72-2021-115%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n6f27drm5qefcli/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V72-2021-115%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0rhbxntp5pn177p/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V124-2021-116-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0rhbxntp5pn177p/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V124-2021-116-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vfn1hfwcom7b5gb/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V147-2021-117-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vfn1hfwcom7b5gb/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V147-2021-117-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bubzfg98yrdd5rx/Eng-DD2-WPN-NCB-V-152-2021-23%20VAN%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bubzfg98yrdd5rx/Eng-DD2-WPN-NCB-V-152-2021-23%20VAN%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xjy8mj5k0d4mc1o/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2021-60%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xjy8mj5k0d4mc1o/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2021-60%20VAN.pdf?dl=0
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ඒකකය - යේයන්යගොඩ වැඩබිම කමිටුව කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

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

2911071/72 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/නිල 

නිවාස/සි6/2යක්21/01 

ලං.වි.ම. යබදාහැරීම් නඩත්තු (ඌව) 
බදුල්ල උප ඒකකය සඳහා නිවසක් 
වසර යදකක් සඳහා බදු පදනම මත 

ලබාගැනීම 

 
 

31/03/2021 
15.00 පැය 

 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
6,000.00 

නියයෝජය සාමානයාකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැ
නින් 
බාගත 
කරන්
න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/නිල 

නිවාස/සි6/2යක්21/03 

දඹගල්ල නගරය අවටින් දඹගල්ල 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය සඳහා 

යගොඩනැගිල්ලක් වසර යදකක 
කාලයක් සඳහා බදු පදනම මත 

ලබාගැනීම 

 
 

31/03/2021 
15.00 පැය 

 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, වැල්ලවාය 
පාර, යමොයරාගල 
දු.ක : 0552277350 

 

 
500.00 

 
8,000.00 

නියයෝජය සාමානයාකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැ
නින් 
බාගත 
කරන්
න 

 
 

DD4 
PHM 

ඩීඩී4/පීඑච්එම්/එන්සීබී/එස්/2021/  
001/ඩී 

පිළියන්දල, ශ්රි යේවානන්ද මාවයත්, 
නි.සා. (වයාපෘති හා අකාසැර නඩත්තු) 
කාර්යාල පරිශ්රය සඳහා යප ේගලික 
ආරක්ෂක යසේවාවක් ලබා ගැනීම (අවි 

රහිත) 
පුර්ව ලංසු රැස්වීම 

(දිනය - 2021-03-22 යප.ව. 10.00) 
 

31/03/2021 
10.00 පැය 

 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව - 
යබදා හැරීම් 
අංශ 4 

 
 

නි.සා. (වයා.හාඅ.න.), 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රි යේවානන්ද මාවත, 
පිළියන්දල 

011-2608024 
011-2608025 

 

 
 
 

1000.00 

 
 
 

35,000.00 

නියයෝජය සාමානයාකාකාරී 
(සැලසුම් හා සංවර්ධන) 

කාර්යාලය - යබදා හැරීම් අංශ 
4, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
4 වන මහල, නගරසභා මාවත, 

යදහිවල 
0112-4204014/15 

 

නියයෝජය 
සාමානයාකාකාරී 
(සැලසුම් හා 
සංවර්ධන) 

කාර්යාලය - යබදා 
හැරීම් අංශ 4, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
නගරසභා මාවත, 

යදහිවල 
0112-4204014/15 

 

- 

 
 
 

NCB 

 
 
 

Click 
Here 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/CE(DM)/T/2021/02 
යබදාහැරීම් හා නඩත්තු (දකුණු පළාත) 
කාර්යාලයේ වැඩ කණ්ඩායමක් සඳහා 
ගාල්ල ප්රයේශයයන් ව. අ. 1200 කට 
යනොඅඩු, යරේන් යලොරියක් සහ 

සැහැල්ලු වාහන කිහිපයක් නවතා 
තැබිය හැකි හා ඒ සඳහා මාර්ග 
පහසුකම් සහිත ජලය, විදුලිය හා 
ආරක්ෂිත තාේප යහෝ වැටවල් වලින් 

25/03/2021 
14.00 පැය 

 

දකුණු 
පළාත් 
සපයා 
ගැනීම්  
කමිටුව 

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

යපයදස, ගාල්ල 
දුර හා ෆැක්ස් අංකය: 

091-2230802 

  ප්රධාන ඉංජියන්රු 
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
187/3,බණ්ඩාරනායක 

යපයදස, ගාල්ල 
 

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

 

 
 
 
 

අදාලයනො
යේ. 

 
 
 
 

NCB 
 

 
 
 

බතොරතු

රු 

පිටපත 

https://www.dropbox.com/s/alusleb0sk6s7hz/2K21-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/alusleb0sk6s7hz/2K21-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/alusleb0sk6s7hz/2K21-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/alusleb0sk6s7hz/2K21-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/alusleb0sk6s7hz/2K21-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfhomnyrqgp2a17/2K21-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfhomnyrqgp2a17/2K21-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfhomnyrqgp2a17/2K21-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfhomnyrqgp2a17/2K21-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfhomnyrqgp2a17/2K21-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4qu7zpqiwllw80k/Sin-DD4-PHM-NCB-2021-S-001-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4qu7zpqiwllw80k/Sin-DD4-PHM-NCB-2021-S-001-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6anmjzbzfj2hcff/Sin-DD4-SP1-SP-CE%28DM%29-M-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6anmjzbzfj2hcff/Sin-DD4-SP1-SP-CE%28DM%29-M-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6anmjzbzfj2hcff/Sin-DD4-SP1-SP-CE%28DM%29-M-2021-02.pdf?dl=0
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සමන්විත යගොඩනැගිල්ලක් සහිත 
ස්ථානයක් කුලියට ගැනීමට අවශයව 

ඇත. 
 

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 ුවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ුවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ව විය යුතුය. 
 

 

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

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතිය්ේප කරනු ලැයබ්. 
 

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

 

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

 

        සාමානයාධිකාකාරී                      
                                     


