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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය හා 
ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රව්ය 

ජනන අංශය 
(ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/S/2021/002 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරයේ ගර්හිත 
භාණ්ඩ ඉවත් කිරීම. 

 
Selling of Metal Scraps – (Lakvijaya 

Power Plant – 2021 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

Inspection 
Date 

2021/03/3
1 (09.00 
am to 

12.00 pm) 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන කළමයාකරු 
(ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

රු1,000.0

0 

(නැවත 
යනොයගව

න 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් 
අංක: 

20420014
0085134 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

 

රු60,000.0

0 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

විදුලිබලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදනඅංශය, 4 
වනමහල, 

පරිපාලනයගොඩනැගිල්
ල, 

ලක්විජයවිදුලිබලාගාරය
, 

ලංකාවිදුලිබලමණ්ඩල
ය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www
.ceb.lk/tend

ers/ 
යවතින්යනො
මියල්බාගත
කරගතහැක 

 

NCB Click Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/008 

ප්රධාන  ංජිනේරු  ැලසුම්  ාන ැජව්්ධධා  

අජශය ැඳාන ව්ෑර රථයක් සබන ගලනීම 

08/04/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

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

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

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

- NCB Click Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/5jz1yyenil9oeh8/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2021-0002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ansc5v2f6ebfilk/CEB-NWP2-NCB-HV-21-008.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/004 
 

Supply & Delivery of 
i) Bus –Bar type Current Transformers 

(600/1/1A) – 90 Nos. 
ii) Ring Type Current Transformers 

(600/300/1A) - 30 Nos. 
 

07/04/2021 
10.00 පැය 

 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

202-04-06 දිනට යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 
 

1,000.00 
(මුදලින්) 

80,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල340, ආර් ඒ 
ද යමල් මාවත, යකොළඹ03 
හි තබා ඇති ලංසුයපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

යබ.අ. 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/007 
 

Supply & Delivery of 
i)   Straight Through Jointing kit for 11kV/ 

95Sqmm/ 3C /XLPE/SWA ( Without 
Ferrules) - 450 Nos. 

 
ii)  Straight Through Jointing Kit for 11kV/ 

240Sqmm/ 3C /XLPE/SWA (Without 
Ferrules) -190 Nos. 

iii) Straight Through Jointing Kit  H.S – 
LV/16Sqmm /4C/XLPE/SWA Cable 

(Without Ferrules) -200 Nos. 
iv) Straight Through Jointing Kit  H.S - LV/ 
35Sqmm/4C/ XLPE/SWA Cable (Without 

Ferrules) -150 Nos. 
v)  Straight Through Jointing Kit. H.S - LV/ 
95Sqmm/4C/ XLPE SWA Cable (Without 

Ferrules)  -100 Nos. 
vi)  Straight Through Jointing Kit H.S 

Outdoor - 
11kV/95Sqmm/ 3C/PILC/SWA Cable 

(Without Ferrules) - 30 Nos. 
 
 

07/04/2021 
10.00 පැය 

 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 3,500.00 
(මුදලින්) 

176,700.0
0 

එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/zgq4goqmdj4opvl/ENG%20-DD1-CC-2021-004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4oqf1knclwb5sig/ENG-DD1-CC-2021-007.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/008 
 

Supply & Delivery of 
i)   Jointing Kit  Transition H.S.11kV/ 

95Sqmm/3C/XLPE-PILC/ SWA (Without 
Ferrules ) - 400 Nos. 

ii)  Jointing Kit  Transition H.S -LV/16Sqmm/ 
2C/PILC –XLPE/SWA (Without Ferrules) 

-100 Nos. 
iii) Jointing Kit Transition H.S -LV/95Sqmm/ 

4C/PILC - XLPE/SWA (Without Ferrules) 
-160 Nos. 

iv) Jointing Kit Transition H.S -LV/150Sqmm 
/4C/PILC-XLPE/SWA (Without Ferrules) 

-10 Nos. 
. 
 
 

07/04/2021 
10.00 පැය 

 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 3,500.00 
(මුදලින්) 

210,000.0
0 

එම එම - NCB Click Here 

යබ.අ. 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/009 
Supply & Delivery of 

i)     End Termination Kit H.S. Indoor 11kV/ 
95Sqmm/ 3C/XLPE/SWA UG Cable 

(Without Socket) - 290 Nos. 
ii)    End Termination Kit H.S. Indoor 11kV/ 

240Sqmm/ 3C/XLPE/SWA UG Cable 
(Without Socket) - 50 Nos. 

iii)   End Termination Kit H.S. Indoor LV/ 
16Sqmm/4C/XLPE/SWA UG Cable 

(Without Socket) - 600 Nos. 
iv)   End Termination Kit H.S. Indoor 

LV/35Sqmm/4C/XLPE/SWA UG Cable 
(Without Socket) - 500 Nos. 

v)    End Termination Kit H.S. Indoor LV/ 
95Sqmm/4C/XLPE/SWAUG Cable 

(Without Socket) - 400 Nos. 
vi)    End Termination Kit H.S. Indoor LV/ 

240Sqmm/4C/XLPE/SWA UG Cable 
(Without Socket) - 320 Nos. 

 
 

07/04/2021 
10.00 පැය 

 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 3,500.00 
(මුදලින්) 

89,500.00 එම එම - NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/mgaem9hlwss4dbi/ENG-DD1-CC-2021-008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p8n5foecrqok17a/ENG-DD1-CC-2021-009.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/018 
 

Supply & Delivery of 
i)     Ferrules Aluminum Crimp Type with 

Blind Hole - LV/16Sqmm (For 
Transition Joints) -1,200 Nos. 

ii)     Ferrules Aluminum Crimp Type with 
Blind Hole – LV/35Sqmm  (For 
Transition Joints) - 1,000 Nos. 

iii)    Ferrules Cu. Crimp Type LV/70Sqmm 
– 700 Nos. 

iv)    Ferrules Cu Crimp Type for (10kV – 
30kV) HV/95Sqmm (with Blind Hole) 

– 1,000 Nos. 
v)     Ferrules Cu. Crimp Type for (10kV – 

30kV) – HV/  240Sqmm (With Blind 
Hole)  - 600 Nos. 

vi)   Reduce Ferrules Cu Crimp Type for 
(10kV-30kV) withBlind Hole ,HV/95- 

70Sqmm  (for Transition Joints 
-1,200 Nos. 

vii)   Socket Cu. Crimp Type HV (11kV) 
– 50Sqmm– 200 Nos. 

viii)  Ferrules Bimetallic Crimp Type- LV/ 
240Sqmm/Al –150Sqmm/ Cu (with 

Blind Hole)-100 Nos. 
ix)   Ferrules Bimetallic Crimp Type Al/ 

Cu. 95/50Sqmm – 300 Nos. 
 
 

07/04/2021 
10.00 පැය 

 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

52,350.00 එම එම - NCB Click Here 

යබ.අ.  03 
(සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/T/2021/21 
යකොන්ක්රීටි යපදිදි බමන ලද ටරටර් 
8.3/ක්රි.ෑ.100 කණු 1000 ක් සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 
 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

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

2,500.00 185,000.0
0 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.,යනො.09,නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         

නව නගරය, රත්නපුර. 

-- NCB Click 
Here 

යබ.අ.  03 
 (සබරගමුව) 

SAB/CE(COM)/T/2021/22 
යකොන්ක්රීටි යපදිදි බමන ලද ටරටර් 

6/ක්රි.ෑ.50 කණු 1000 ක් සපයා ප්රවාහනය 
කිරීම 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 2,500.00 150,000.0
0 

එම එම -- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/r3nvkgai9ox3lzo/ENG-DD1-CC-2021-018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ueu5478e5vxb1ln/SAB-CE%28COM%29-T-2021-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ueu5478e5vxb1ln/SAB-CE%28COM%29-T-2021-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xy3yodzskhnfspg/SAB-CE%28COM%29-T-2021-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xy3yodzskhnfspg/SAB-CE%28COM%29-T-2021-22.pdf?dl=0
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ේැේව්න 
ජනන අංශය 
(තාපබල 
සංකීර්යය) 

TC/KPS/FS/Q/2020/11-811/ 3200 

කැළණිතිස්ස 
බලාගාරයේඉන්ධානටැංකි(ටැංකියකධාාරිතා

ව12000 m3) පිරිසිදුකිරීම, 
පරීක්ෂාකිරීමසහඅතිධ්වනිකගයකමමැනීම

(Ultrasonic thickness 
gauging)හාඅදාලපරීක්ෂාව 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

තාපබලසංකී
ර්යයසපයා
ගැනීම්කමිටුව 

නියයෝජයසාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය 

(තාපබලසංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, 

නවකැළණිපාලමපාර, 

10600, යකොයළොන්නාව. 
දු.ක.: 

011-2437426, 
011-2423897 

 

1,000.00 150,000.0
0 

නියයෝජයසාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය 

(තාපබලසංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, 

නවකැළණිපාලමපාර, 

10600, යකොයළොන්නාව. 
 

ලංසු 
භාරගන්නායේලාවඅව
සාන් වු වහාම නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරිකාර්යා

ලය 

(තාපබලසංකිර්යය)දී 

 

යනොමියල් NCB Click Here 

ජනන අංශය 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2021/01 
සජකන විදුලිබස මණ්ඩසේේ ැම ළව්ලව් 

ේේල්ස අව්ට මන්ධග පිරිසිදු කිරීේ්  

ේකොරත්රනත්තුවව් 

2021/2022 

01/04/2021 
14.00 පැය 

 

ජනන 
කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

ප්රධාාන ඉංියන්රු 
කාර්යාලය 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
කපුගල - බලංයගොඩ 
දු. ක. : 0452222554 

045-2222504 
ෆැක්ස් : 045-2222501 

Email: ceswps@ceb.lk 

 
 

500/= 
යම් සඳහා 
ඕනෑම 
බැංකුවකි

න් 
මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 
සංකීර්ය 
දිස්කිරීම් 
ගිණුම 

024022402

231084 ට 
බැරකර 
ලබා ගත් 
රිසිට් පතක් 
ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. 

 

5,000/- 
 

ප්රධාාන ඉංියන්රු 
කාර්යාලය 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
කපුගල - බලංයගොඩ 
දු. ක. : 0452222554 

045-2222504 
ෆැක්ස් : 045-2222501 

Email: ceswps@ceb.lk 

 
 

ප්රධාාන ඉංියන්රු 
කාර්යාලය 

සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

කපුගල - බලංයගොඩ 
දු. ක. : 0452222554 

045-2222504 
ෆැක්ස් : 045-2222501 

Email: 
ceswps@ceb.lk 

 

අදාළ නැත NCB Click Here 
 

යබ.අ. 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM/(CC)/CE(P&D)/PPC/2021/001 
 

නි.ැන. (ේකො. ) අනියුක්ත ප්ර.ං (ැල. 

ානැජ.) ඒකකය ැදාන කුළි ව්ෑර රථයක් 

සබන ගලනිම(ව්ැර 02 ක් ැදාන) 
 
 

07/04/2021 
10.00 පැය 

 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජයසාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹනගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  

ලක්ෂ්මන්යගොඩනැගිල්ල 
340, 

ආර්. ඒ. දයමල්මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2021-04-06දිනටයපර 
දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

එක් වෑන් 
රථයකට 

15,000.00 
බැගින් 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/2jgky9xg1captg9/Eng-Gen-TC-TCKPSFSQ202011-811%203200.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wcgooljmo55anx9/Sin-GEN-SC-SWPS-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ioj3oykqmzk3ijn/ENG-DD1-CC-2021-001.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/21/009 
ටරටර් 8.3 කි.ෑ 500 වැරකැවූ යකොන්ක්රීට් 
කණු 300 ක් සැපයීම සහ ප්රවාහනය 

08/04/2021 
10.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

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

1,000.00 100,000.0
0 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

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

 

- NCB Click Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/21/0010 
ටරටර් 11 කි.ෑ 350 යපරදි යකොන්ක්රීට් කණු 

1000 ක් සැපයීම සහ ප්රවාහනය 
 

08/04/2021 
10.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 3,500.00 500,000.0
0 

එම එම - NCB Click Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/21/0011 
ටරටර් 11 කි.ෑ 500 යපරදි යකොන්ක්රීට් කණු 

400 ක් සැපයීම සහ ප්රවාහනය 
 

08/04/2021 
10.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

එම 3,500.00 120,000.0
0 

එම එම - NCB Click Here 

යබ.අ. 02 

 (බපඋ) 
WPN/KEL/EC 2/CLEANING 

CSC/2021/01 

යදල්යගොඩ, කිරිල්ලවල හා මාවරමංඩිය 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානවල 
දදනික පිරිසිදු කිරීම හා නඩත්තු කිරීම 

සඳහා වසරක යකොන්ත්රාත් පදනම මත 
පිරිසිදු කිරීයම් යසේවාව ලබා ගැනීම 

 

 

31/03/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංියන්රු 

(කැලණිය) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

624, නුවර පාර, 

ඇල්යදණිය, 

කඩවත. 

දු.ක : 0112 925880 

ෆැක්ස්:0112925885 

500.00 20,000.00 ප්රධාාන විදුලි ඉංියන්රු 

(කැලණිය) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

624, නුවර පාර, 

ඇල්යදණිය, 

කඩවත. 

දු.ක : 0112 925880 

ෆැක්ස්:0112925885 

ප්රධාාන විදුලි ඉංියන්රු 

(කැලණිය) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 624, නුවර 

පාර, ඇල්යදණිය, 

කඩවත. 

දු.ක : 0112 925880 

ෆැක්ස්:0112925885 

- NCB Click 

Here 

යබ.අ. 02 

 (බපඋ) 
WPN/FA/CEP/MV-LV (Pole 

Lines)/2021-2022 
මධායම අධියේී  වයාපෘතිය- බපඋ 
යවනුයවන්  2021/2022 වර්ෂ සඳහා 
මධායම යවෝල්තතා හා අුසසැර දිහැන් 
මාර්ග ඉදිකිරීම, උපයපොළ සහ විවිධා 

උපකරය සවි කිරීම සඳහා 
යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියාපදිං ක කිරීම 

(ආපසු යනොයගවන ලියාපදිං ක ගාස්තුව රු. 
5,000.00) 

 

31/03/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

වයාපෘති කළමනාකරු ( 
මධායම අධියේී   
වයාපෘතිය- බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 18/37, සූරිගම, 

කඩවත, 
දු.ක. 011-2975349 

500.00 - වයාපෘති කළමනාකරු             
(මධායම අධියේී   
වයාපෘතිය- බපඋ) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 18/37, සූරිගම, 

කඩවත 
 

වයාපෘති කළමනාකරු             
(මධායම අධියේී   
වයාපෘතිය- බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 18/37, සූරිගම, 

කඩවත 
 

- NCB Click 

Here 

යබ.අ. 02 

 (බපඋ) 

WPN/FA/CEP/MV (Tower 

Lines)/2021-2022 

මධායම අධියේී  වයාපෘතිය- බපඋ 
යවනුයවන්  2021/2022 වර්ෂ සඳහා 

31/03/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/jab2tr1vykcl36j/CEB-NWP2-NCB-M-21-009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xa36dpj0k8vg9yk/CEB-NWP2-NCB-M-21-0010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lcqr3weyv63nvic/CEB-NWP2-NCB-M-21-0011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2409ilk9gltjn6/Sin-DD2-WPN-KEL-CLEANNING-21-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2409ilk9gltjn6/Sin-DD2-WPN-KEL-CLEANNING-21-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cnhvd8v0pc35ia5/Eng-DD2-WPN-CEP-Pole%20Line.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cnhvd8v0pc35ia5/Eng-DD2-WPN-CEP-Pole%20Line.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iy48x7rpgmzqh1s/Eng-%20DD2-WPN-CEP-Tower%20Line.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iy48x7rpgmzqh1s/Eng-%20DD2-WPN-CEP-Tower%20Line.pdf?dl=0
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ද.යවෝ. 33 කුළුණු දිහැන් මාර්ගයන්හී 
පාදම ඉදිකිරීම, කුළුණු නැංවීම සහ දිහැන් 

ඇදීම සඳහා යකොන්ත්රාත්කරුවන් 
ලියාපදිං ක කිරීම 

(ආපසු යනොයගවන ලියාපදිං ක ගාස්තුව රු. 
5,000.00) 

 

යබ.අ. 02 

 (බපඋ) 
WPN/FA/CEP/MV-LV (UG 

Lines)/2021-2022 

මධායම අධියේී  වයාපෘතිය- බපඋ 
යවනුයවන්  2021/2022 වර්ෂ සඳහා  

මධායම යවෝල්තතා හා අුසසැර යටි බහන් 
මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා යකොන්ත්රාත්කරුවන් 

ලියාපදිං ක කිරීම 
(ආපසු යනොයගවන ලියාපදිං ක ගාස්තුව රු. 

5,000.00) 
 

31/03/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 500.00 - එම එම - NCB Click 

Here 

යබ.අ. 02 
(වයාපෘති හා 
අධිසැර 
නඩත්තු) 

PHM DD2/ 

DGM/EE(MC&S)/DPC/2020/51 

වාලච්යච්න ගබඩාව සඳහා වසරක 
කාලයකට ගිනි අවි රහිත යපෞද්ගලික 

ආරක්ෂක යසේවයක් සැපයීම 
 

ආරක්ෂක සුපරීක්ෂක  - 02යි 
ආරක්ෂක  නියාමකයන් - 05යි 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

යබදාහැරීම් 
අංශ 02 
සපයා   
ගැනීම් 
කමිටුව 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයාපෘති 
හා අධිසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 කාර්යාලය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298 

1000/- 
 
 
 

40,500/- 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයාපෘති 
හා අධිසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 කාර්යාලය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298 

 

අදාල නැත 
 

NCB 

 
Click 

Here 

 

යබ.අ. 02 
(නැයගනහිර

) 

DGM [E]/QPPC/21/108 

 
විදුලි අධිකනරී (ේපොවවිල් විදුලි පනරිේ ෝගික 

ේැේව්න මධායැථථන ය -අමිපනර) ේේ රනජකනරී 

කටයුව ැඳාන ව්ෑර රථයක් ව්ැර 02 ක් 

ැඳාන කුලියට සබන ගලනීම 

31/03/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

ප්රධාාන විදුලි ඉංියන්රු   
(අමිපාර) කාර්යාලය 
063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 

 

click here 

යබ.අ. 02 
(නැයගනහිර

) 

DGM [E]/QPPC/21/109 

 

විදුලි අධිකනරි  (ව්නණිජ) නිේයෝජය 

31/03/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය 

1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB 

 
click here  

https://www.dropbox.com/s/1qv6lhdi268rzcb/Eng-DD2-WPN-CEP-UG%20line.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1qv6lhdi268rzcb/Eng-DD2-WPN-CEP-UG%20line.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfmmswvficx0ot0/Bid%20No_PHM%20DGM_EE%20%28MC_S%29DPC_2020_51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfmmswvficx0ot0/Bid%20No_PHM%20DGM_EE%20%28MC_S%29DPC_2020_51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mvko9um5l89yyrl/Eng-DD2-EP-108%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Pottuvil%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hsvbvdw9u9cabq1/Eng-DD2-EP-109%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28Commercial%29%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
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ැනමන යනධිකනරී කන්ධයනසය රීකුමනමසය 

ේේ රනජකනරී කටයුව ැඳාන ව්ෑර  රථයක්   

ව්ැර 02 ක් ැඳාන කුලියට සබන ගලනීම. 
 

026-2222666 
026-2221030 

යබ.අ. 02 

 (මධායම 2) 
 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/025 
 

ප්රධාාන ඉංියන්රු(සැ. හා සං.)  -මධායම 

පළාත 2 සඳහා ප්යලොටර් යන්ත්රයක් මිලදී 
ගැනීම 

 

 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යප්රායදණිය . 

දු.අ.  081-4949160 

 
 

5000.00 7,500.00 ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යප්රායදණිය . 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යප්රායදණිය . 

 

අදාල නැත. NCB 

 
Click 

Here 
 

යබ.අ. 02 

 (මධායම 2) 
 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/037 
 

කෑගල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංියන්රු  බල   
ප්රයද්ශයට අයත් 

යමොයරොන්යතොටවි.පා.යසේ.මධායස්ථානය 
සඳහා භූමියක් කුලී/බදු පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 
 

සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 
1.යමොයරොන්යතොට ප්රයද්ශය තුළ විය යුතුයි. 

2. යගොඩනැඟිල්ල අවම වශයයන් 
ව.අ.2000කට   යනොඅුස විය යුතුය. 

3. යලොරි රථ 02ක් හා ද්විත්ව කාර්ය වාහන 
03ක් නවතා තැබියම් හැකියාව තිබිය 

යුතුය. 
4. ජලය, විදුලිය, මාර්ග පහසුකම් සහ 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

5.ප්රධාාන මාර්ගයේ සිට පහසුයවන් පිවිසිය 
හැකිවීම. 

6.යගොඩනැගිල්ල පිහිටි ඉඩම වටා 
ආරක්ෂිත වැටක් යහෝ තාප්පයක් ඉදිකර 

තිබීම අමතර සුදුසුකමකි. 
 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

එම - - එම එම අදාල නැත. NCB 

 

 

යබ.අ. 02 

 (මධායම 2) 
 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/038 
 

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම ලං. 
වි.ම. (මධායම පළාත 02) - ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංියන්රු(මාවනැල්ල) බල ප්රයද්ශයේ 
වාණිජ උප ඒකකය සඳහා වසර යදකක 
කාලයකට ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම 

 
 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB 

 
Click 

Here 
 

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/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
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යබ.අ. 02 

 (මධායම 2) 
 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/039 
 

ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංියන්රු(යප්රායදණිය) 
කාර්යාලයේ නාය යෑම වැලැක්වීම සදහා - 

අදියර 11 
 
 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

එම 1,000.00 18,000.00 එම එම අදාල නැත. NCB 

 
Click 

Here 
 

යබ.අ. 02 
 (මධායම 1) 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2020/048 

ගලයගදර ප්රායද්ය ය   විදුලි ඉංියන්රු බල 

යප්රද්ශයට අයත් නුගයවල 

පා.යසේ.මධායස්ථානය  සඳහා කුලී පදනම 

මත වසර 02ක කාලයකට යමෝටර් වෑන්  

රථයක්  ලබා ගැනීම . 

 

07/04/2021 
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/= 16000/- 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. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබ.අ. 02 
 (මධායම 1) 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2020/050 

කුණ්ඩසායල්  ප්රායද්ය ය   විදුලි ඉංියන්රු 

බල යප්රද්ශයට අයත් බත්ගම්යපොළ උප 

පා.යසේ.මධායස්ථානය   සඳහා කුලී පදනම 

මත වසර 02ක කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි  

රථයක්  ලබා ගැනීම . 

 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 1000/= 16000/- එම එම අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබ.අ. 02 
 (මධායම 1) 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2020/051 

කටුගස්යතොට   ප්රායද්ය ය   විදුලි ඉංියන්රු 

කාර්යාලයේ වාණිජ උප ඒකකය සඳහා   

සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට වෑන්  රථයක්  ලබා ගැනීම . 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 1000/= 16000/- එම එම අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබ.අ. 02 
 (මධායම 1) 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2020/052 

කටුගස්යතොට   ප්රායද්ය ය   විදුලි ඉංියන්රු 

කාර්යාලයේ නඩත්තු  උප ඒකකය සඳහා   

සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට කෘෘෘ කැබ්   රථයක්  ලබා 

ගැනීම . 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 1000/= 16000/- එම එම අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබ.අ. 02 
 (මධායම 1) 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2020/053 

ප්රායද්ය ය   විදුලි ඉංියන්රු (දල්ල්ල)    

සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට යමෝටර් කාර්  රථයක්  ලබා 

ගැනීම . 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 1000/= 20000/- එම එම අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබ.අ. 02 
 (මධායම 1) 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2020/054 

ප්රධාාන ඉංියන්රු (තැනීම්) ම.ප.01 

ඒකකය සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 02ක 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 1000/= 16000/- එම එම අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

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/kk93o2ndmmd37o1/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-048.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kk93o2ndmmd37o1/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-048.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xpt7t3iugtvhec/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xpt7t3iugtvhec/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4a6j3yjvnoi9hi7/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4a6j3yjvnoi9hi7/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v7f8qh4cvvl65lp/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-052.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v7f8qh4cvvl65lp/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-052.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1qrjw5iv184znt3/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-053.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1qrjw5iv184znt3/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-053.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nu9pn1i42hkx6jm/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-054.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nu9pn1i42hkx6jm/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-054.pdf?dl=0
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කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි  රථයක්  ලබා 

ගැනීම . 

 

යබ.අ. 02 
 (මධායම 1) 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2020/055 

ප්රධාාන  ඉංියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු ) 

ඒකකය සඳහා   සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට 4WD ඩබල් කැබ්  

රථයක්  ලබා ගැනීම . 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

එම 1000/= 20000/- එම එම අදාල නැත. NCB 

 

Click 
Here 

 

යබ.අ. 02 
 (මධායම 1) 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2020/062 

දල්ල්ල ප්රායෘද්ය ය විදුලි ඉංියන්රු 

කාර්යාලයට අනුයුක්ත නා උල උප 

ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි සඳහා බදු/කුලී 

පදනම මත නිල නිවාසයක් ලබා ගැනීම. 

1. යගොඩනැගිල්ල අවම වශයයන් 
වර්ග අඩි 1500කින් යුක්ත වීම. 

2. නාඋල උප ඒකකයට 
ආසන්නයේ පිහිටා තිබීම. 

3. ජලය, විදුලිය, මාර්ග පහසුකම් 
තිබිය යුතු වීම. 

4. වාහන 02ක් නවතා තැබිය හැකි 
වීම. 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 

යගොඩනැඟිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ. 066-2283442 
081-2234324 

 

- - එම එම අදාල නැත. NCB 

 

- 

යබ.අ. 02 
 (මධායම 1) 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2020/063 

ප්රධාාන  ඉංියන්රු (බලශක්ති 

කළමයාකරන) ම.ප.-01 ඒකකයට  අයත් 

ද්රවය ගබඩා කර තැබීම සඳහා අදාල වැඩ 

කණ්ඩායම්  හා මණ්ඩලීය වාහන  නවතා 

තැබීම සඳහා බදු/කුලී පදනම මත 

යගොඩනැගිල්ලක් සහිත ඉඩමක්  ලබා 

ගැනීම. 

1. යගොඩනැගිල්ල අවම වශයයන් 
වර්ග අඩි 1500කින් යුක්ත වීම. 

2. ජලය හා විදුලිය තිබිය යුතු අතර, 
වැසිකිළි 02ක්  යහෝ වැඩි 
ප්රමායයක් සහ අයනකුත් 

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය 
යුතුය. 

3. නිරවුල් යප්රේශ මාර්ග තිබිය 
යුතුය. 

4. කෘෘෘ කැබ් 02ක් හා ඩබල් කැබ් 
02ක් පමය ගාල් කර තැබීමට 
ඉඩ ඇති බිම් යකොටසක් තිබිය 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 

යගොඩනැඟිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ. 066-2283442 
081-2234324 

 

- - එම එම අදාල නැත. NCB 

 

 
- 

https://www.dropbox.com/s/2ja7rvv7fy3064q/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-055%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ja7rvv7fy3064q/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-055%20.pdf?dl=0
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යුතුය. 

5. මහනුවර නගරයට ආසන්න 
ස්ථානයක් විය යුතුය. 

6. අදාළ භූමිය ආරක්ෂක වැටකින්  
ආවරය ය කර තිබිය යුතුය. 

යබ.අ. 02 
 (මධායම 1) 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2020/064 

දල්ල්ල ප්රායෘද්ය ය විදුලි ඉංියන්රු නිළ 

නිවස සඳහා බදු/කුලී පදනම මත නිල 

නිවාසයක් ලබා ගැනීම. 

1. යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 2000 
සහිතව  අවම කාමර 03ක් සහිත 

දල්ල්ල ප්රායෘද්ය ය විදුලි 
ඉංියන්රු කාර්ේෘාලයට 

ආසන්නයේ පිහිටා තිබිය යුතුය.. 

2. යේට්ටුවක් සහිතව 
වැටක්/තාප්පයක් භූමිය වටා 

තිබිය යුතුය. 

3. ජලය, විදුලිය, දුරකථන මාර්ග 
පහසුකම් තිබිය යුතු වීම. 

4. වාහන 02ක් නවතා තැබිය හැකි 
පහස්කම් තිබිය යුතුය 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 

යගොඩනැඟිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ. 066-2283442 

081-2234324 
 

- - එම එම අදාල නැත. NCB 

 

- 

යබ.අ.  03 
(සබරගමුව) 

SAB/EM-V06/HV/2021/27 
ප්රධාාන  ඉංියන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකයට අයත් 

ඇහැලියයගොඩ උප ඒකකයේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා වෑන්(ද්විත්ව කාර්යය) රථ 1 
ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 

Click 
Here 

යබ.අ.  03 
(සබරගමුව) 

SAB/RAT-V79/HV/2021/28 
විදුලි ඉංියන්රු (රත්නපුර) ඒකකයේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා  ත්රී යරෝද රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB 

 

Click 
Here 

යබ.අ.  03 
(සබරගමුව) 

SAB/EM-V77/HV/2021/29 
ප්රධාාන  ඉංියන්රු (බලශක්ති 

කළමනාකරය) ඒකකයට අයත් රත්නපුර 
වැඩ කණ්ඩායමහි රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

වෑන්(ද්විත්ව කාර්යය) රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB 

 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/23rtd911jljsmtf/2021_27-CE%28EM%29-V06-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/23rtd911jljsmtf/2021_27-CE%28EM%29-V06-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oogdkkvr7wbks84/2021_28-RAT_-V79_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oogdkkvr7wbks84/2021_28-RAT_-V79_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/knqxvtd8782x2uc/2021_29-CE%28EM%29-V77-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/knqxvtd8782x2uc/2021_29-CE%28EM%29-V77-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
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යබ.අ.  03 
(සබරගමුව) 

SAB/DM-V66/HV/2021/30 
ප්රධාාන  ඉංියන්රු (යබදැහැරීම් නඩත්තු) 

ඒකකයට අයත් ඇඹිලිපිටිය වැඩ 
කණ්ඩායමහි  රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන්(ද්විත්ව කාර්යය) රථ 1 ක් 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 
 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB 

 

Click 
Here 

යබ.අ.  03 
(සබරගමුව) 

SAB/DM-V61/HV/2021/31 
ප්රධාාන  ඉංියන්රු (යබදැහැරීම් නඩත්තු) 

ඒකකයට අයත් රත්නපුර II වැඩ 
කණ්ඩායමහි  රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

4WD ඩබල් කැබ් රථ 1 ක් කුලී පදනම 
මත ලබා ගැනීම. 

 
 

07/04/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB 

 

Click 
Here 

යබ.අ.  03 
 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 

HV-117/DI-11/2K21/12 

 
විදුලි ඉංියන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 

වාණිජ උප ඒකකයේ විදුලිය විසංධි කිරීයම් 
කණ්ඩායම් 01 සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
යදකක් සඳහා ත්රී යරෝද රථයක් ලබාගැනීම 

 

07/04/2021 
15.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංියන්රු 

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

 
දු.ක : 0552222474 

500.00 22,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංියන්රු 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

- NCB 

 

Click 
Here 

යබ.අ.  03 
 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 

HV-126/DI-12/2K21/13 

 

විදුලි ඉංියන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
වාණිජ උප ඒකකයේ විදුලිය විසංධි කිරීයම් 
කණ්ඩායම් 02 සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
යදකක් සඳහා ත්රී යරෝද රථයක් ලබාගැනීම 

 

07/04/2021 
15.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

එම 500.00 22,000.00 එම එම - NCB 

 

Click 
Here 

යබ.අ.  03 
 (ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/නිල 
නිවාස/සි6/2යක්21/02 

 

වැල්ලවාය නගරය අවටින් විදුලි අධිකාරි 
(වැල්ලවාය) සඳහා නිවසක් බද්දට 

ලබාගැනීම 
 

07/04/2021 
15.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
වැල්ලවාය පාර, 
යමොයරාගල 

දු.ක : 0552277350 
 

500.00 6,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංියන්රු 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

- NCB 

 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/o2i8uf6t1zxxppk/2021_30-DM-V66-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o2i8uf6t1zxxppk/2021_30-DM-V66-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l7kg6dxxm6xwyyw/2021_31-DM-V61-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l7kg6dxxm6xwyyw/2021_31-DM-V61-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4smk91pmywmsfr7/12-Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4smk91pmywmsfr7/12-Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zxnumbsicwmrdy1/13-Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zxnumbsicwmrdy1/13-Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o9hilgn5j7rrxor/21-02%20PDF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o9hilgn5j7rrxor/21-02%20PDF.pdf?dl=0
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පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

වයාපෘති 
අංශය 

(බසශක්ති 

පද්ධාති 

විශථව්නැනීය

ව් ැවිබස 

ගලරවීේ්  

ව්යනපතතිය 
) 
 

PSRSP/PM4/TENDERS/2021/04  
 

බලශක්ති පද්ධාති 
විශ්වාසනීයවසවිබලගැන්වීයම් වයාපෘති 

කාර්යාලය(PSRSP) - 
වයාපෘතිකළමනාකරයඒකකය 4 සදහා 
වර්ග අඩි 2,500ක ඉඩකින් යුත් අවම 
වශයයන් ඩබල් කැබ් රථ 8ක් නවතා 

තැබියම් පහසුක්ම් සහිත යගොඩනැගිල්ලක් 
ශ්රි ජයවර්නපුර ප්රයද්ශය අවටින් 

(පැලවත්තහංදියේසිටකි.ටර2කඅරියදුරක්ඇ

තුලත) වසර 03ක කාලයක් සඳහා කුලි 
පදනම මත ලබා ගැනීමට 

31/03/2021 
10.00 පැය 

 

ප්රේද්ියය 

ප්රැ් පනද ක

මිටුව් 

(ව්යනපතති) 

ව්යනපතති අධායක්ෂ 

කන්ධයනසය,බසශක්ති 

පද්ධාති 

විශථව්නැනීයව්ැවිබසගලර

වීේ්  ව්යනපතතිය, 

සජකන විදුලිබස 

මණ්ඩසය, 

759, 

තසජගමදකුමපලසව්ත්තුත 
0112 888495/6 
071 399 1727 

 

මුදල් අය 

ේ ොේකේ්ධ 

අදනස  ලත ව්යනපතති අධායක්ෂ 

කන්ධයනසය,බසශක්ති 

පද්ධාති 

විශථව්නැනීයව්ැවිබසගලර

වීේ්  ව්යනපතතිය, 

සජකන විදුලිබස 

මණ්ඩසය, 

759, 

තසජගමදකුමපලසව්ත්තුත 

ව්යනපතති අධායක්ෂ 

කන්ධයනසය,බසශක්ති 

පද්ධාති 

විශථව්නැනීයව්ැවිබසගල

රවීේ්  ව්යනපතතිය, 

සජකන විදුලිබස 

මණ්ඩසය, 

759, 

තසජගමදකුමපලසව්ත්තුත 

අදනස  ලත 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 යපොත් පමයක් උපයයෝී  කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුවුන්යේ බලයලත් නියයෝිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ුවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ක 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 සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංියන්රු 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 සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්ය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යේ නියයෝිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිතයින් 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 රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 

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

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යද්ය ය තර`ගකාරී ලංසු 

 

        ැනමන යනධිකනරී                      

https://www.dropbox.com/preview/Projects%20Division/PSRSP/18-03-2021/Bid%20Document%20for%20Leasing%20a%20Building.pdf?role=personal
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