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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/S/2021/005 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයයන් භාවිතා 
කල යනොහැකි කලවම් යතල් ඉවත් 
කිරීම. 
Selling of Metal Scraps – 
(Lakvijaya Power Plant – 2021)  

 

 
Inspection 
Date 
2021/05/11 
(09.00 am 
to 12.00 
pm) 
 
19/05/2021 
14.00 පැය 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය- 
ලක්විජය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

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

රු 1,000.00 
(නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 
 

 

රුපියල් 
25,000.00  
 

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

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

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

NCB  
 
Click 
Here 

ජනන  

SPS/EE(M)M/LP/2021/01/1943 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානයේ මාන් 
බලාගාරය සඳහා ජංගම කි.යවෝ.132 
මිහිගතකිරීයම් කට්ටල යදකක් 
මිලදීගැනීම 

19/05/2021 
10.00 පැය 

 
තාපබල 
සංකීරණ 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නිය ෝජ්ය සාමාම්ය ස

අධිකමරී ස( සතමපබල ස

ාංකීර්ණ ) ස සලංවිා 

ජ්්් සමූලා්ථම් , ස

්ව සකැළණි සපමලා, 

10600 ස

යකොයලොන්්මව ස

දුරකත් සඅංක  
2437426, 2423897 
 

1,000.00 20,000.00 

නිය ෝජ්ය සාමාම්ය ස

අධිකමරී ස( සතමපබල ස

ාංකීර්ණ ) ස සලංවිා 

ජ්්් සමූලා්ථම් , ස්ව ස

කැළණි සපමලා, 

10600 සයකොයලොන්්මව ස

දුරකත් සඅංක  
2437426, 2423897 
 

නිය ෝජ්ය සාමාම්ය ස

අධිකමරී ස( සතමපබල ස

ාංකීර්ණ ) ස සලංවිා 

ජ්්් සමූලා්ථම් , ස

්ව සකැළණි සපමලා, 

10600 ස

යකොයලොන්්මව ස

දුරකත් සඅංක  
2437426, 2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ug9x0cokr940fz7/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2021-0005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ug9x0cokr940fz7/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2021-0005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fvqjuxkeoafb4uh/Eng-Gen-TC-SPSEE%28M%29MLP2021031943.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fvqjuxkeoafb4uh/Eng-Gen-TC-SPSEE%28M%29MLP2021031943.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/21/0040 
Aerial Connection Box 100 ක් 
සැපයීම හා ප්රවාහනය 

20/05/2021 
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 30,000.00 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 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02 

CEB/NWP2/NCB/G/21/0034 
මුද්රය යන්්ර සහ පිටපත් යන්්ර 
සැපයීම හා ප්රවාහනය 

20/05/2021 
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 20,000.00 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 

- යේශීය Downloa
d 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/41 
කණු -  වැ.යකො. මීටර 6 කි.ග්රෑ. 50  ( 
Poles - R.C. 6m 50kg ) සාදා, සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම  
700 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
යපර PCAIII අවශයයේ.) 

20/05/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

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

1,500.00 51,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 
 

https://www.dropbox.com/s/w3lwskt9noxycst/CEB-NWP2-NCB-M-21-0040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w3lwskt9noxycst/CEB-NWP2-NCB-M-21-0040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gn9k8kk7zfs07ip/CEB-NWP2-NCB-G-21-0034.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gn9k8kk7zfs07ip/CEB-NWP2-NCB-G-21-0034.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/np54es3km37kue2/PPC_T_2021_41%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/np54es3km37kue2/PPC_T_2021_41%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/42 
කණු -  වැ.යකො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
(Poles - R.C. 8.3m 100kg) සාදා, 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම. 
1,000 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
යපර PCAIII අවශයයේ.) 

20/05/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

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

1,500.00 112,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/43 
කණු -  වැ.යකො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 500 
(Poles - R.C. 8.3m 500kg) සාදා, 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම. 
400 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
යපර PCAIII අවශයයේ.) 

20/05/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

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

1,500.00 104,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/44 
කණු - යකොන්ක්රීට් යප රැඳි මීටර් 11 
කි.ග්රෑ. 350 (Poles Concrete Pre-
Stressed 11m 350kg) සාදා, සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම. 
100 එකු 

20/05/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

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

1,500.00 34,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 
 

https://www.dropbox.com/s/utrke5nqc2je0v3/PPC_T_2021_42%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/utrke5nqc2je0v3/PPC_T_2021_42%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lppxj229nsnor2m/PPC_T_2021_43%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lppxj229nsnor2m/PPC_T_2021_43%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8jer7sfrx6py1o/PPC_T_2021_44%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8jer7sfrx6py1o/PPC_T_2021_44%20-%20watermark.pdf?dl=0


 4 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/45 
කණු - යකොන්ක්රීට් යප රැඳි මීටර් 13 
කි.ග්රෑ. 850 (Poles Concrete Pre-
Stressed 13m 850kg) සාදා, සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම. 
100 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
යපර PCAIII අවශයයේ.) 

20/05/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

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

1,500.00 70,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/46 
කණු - යකොන්ක්රීට් යප රැඳි මීටර් 13 
කි.ග්රෑ. 1,200 (Poles Concrete Pre-
Stressed 13m 1,200kg) සාදා, සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම. 
25 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
යපර PCAIII අවශයයේ.) 

20/05/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

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

1,500.00 21,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 
 

  

        

 

 

  

        

 

 

ඉදිකිරීම් 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2021/0081 
ලක්විජය බලාගාරය තුල ඇති 
යකොන්්රාත් තයතනය භාවිතා කල 
නවාතැන් යගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා 
කිරීම සඳහා. 

19/05/202
1 14.00 
පැය 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්යචෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 

රු 2,500.00 
(නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

රු 65,000.00 

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

http://www.c
eb.lk/tenders
/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

 
 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/0az9e20kaq2oqwe/PPC_T_2021_45%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0az9e20kaq2oqwe/PPC_T_2021_45%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5wcho7gol5nrn4s/PPC_T_2021_46%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5wcho7gol5nrn4s/PPC_T_2021_46%20-%20watermark.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/raucc1v2h3hpy5s/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0081.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/raucc1v2h3hpy5s/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0081.pdf?dl=0
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Mob 0715777171 ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 
 

 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

ලංසු අංකය- 
 

LV/T/2021/050 

 
පයිප්ප රදවා අති රාක්කායේ 
යකොන්ක්රිට් කුණුණු අණුත් වැඩියා කිරිම. 

02/06/202
1 

14.00 පැය  
 
 පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම 

12/05/202

1 
10.00 
පැයට 
 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්යචෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

10,000.00 
(නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 
 
 

රු 600,000.00 

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

http://www.c
eb.lk/tenders
/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

 
 
Click 
Here 

 
DD2 

Bid No:PHM DD2/ DGM/ CE 
(LCM) /DPC/2021/10  

අම්පමර ස- සඉංගිනි ගල සකුළුණු සයරහන් ස

ාමර්ග සසිට සහිඟුරම් සගැන්ට්රි  ස් වම ස

ය ෝජිත ස33 kV යරහන් සාමර්ගයේ ස

Priliminary හම සProfile යානුම් ස

කටයුතු සසිදුකිරීා ස(6.5 Km) 

 

 

 

 

19/05/202
1 

14.00 පැය 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකා
රි(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් 
අංශය 2 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.
හා 
අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 
අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
0812222286 

 
500.00 

 
10,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි  
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
 
081-2222286 
081-2204298 
 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි  
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
081-2222286 
081-2204298 

 
NA 

NCB 
-Click 
Here-- 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
2K21/034 
PABX දුරකථන පේධාතියක් ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) කාර්යාලය යවත 
සැපයීම, ස්ථාපිත කිරීම සහ නඩත්තු 
කිරීම 

 
 
19/05/202

1 
15.00 පැය 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව (ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

 
500.00 

 
15,000.00 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

 
- 

යේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/jzhukkfaj4udbg1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jzhukkfaj4udbg1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rc6v68prz6ojeg6/BidNo_PHM%20DD2_%20DGM_%20CE%28LCM%29_DPC_2021_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rc6v68prz6ojeg6/BidNo_PHM%20DD2_%20DGM_%20CE%28LCM%29_DPC_2021_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g1f6gmjthbhg8co/2K21%20034.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g1f6gmjthbhg8co/2K21%20034.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g1f6gmjthbhg8co/2K21%20034.pdf?dl=0
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පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

බදුල්ල. අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
2K21/037 
යමොයරාගල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයයහි තාප්පය නැවත 
ඉදිකිරීම් සහ ගබඩා කාමරය 
අළුත්වැඩියා කිරීම 

 
 
19/05/202

1 
15.00 පැය 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව (ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 
1000.00 

 
30,000.00 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
 
 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

 
වත්කම් 
කළමනාකර
ය 
(වැඩපල හා 
උපකාරක 
යසේවා) 

 
CW&B/DGM/W&AS/03/2021 
 
යකොයළොන්නාව ජනක යන්්ර ශාඛායේ 
විදුලි වැඩ යපොයළහි අළුත්වැඩියා 
කිරීමට අදාල යකඩ වැඩ, යකොන්ක්රීට් 
වැඩ,  යබදා යවන් කිරීයම් වැඩ, 
වහලයේ වැඩ  හා ජලනල වැඩ 
සුදුසුකම් : 
CIDA(ICTAD) යරේණියේ C7 යහෝ 
ඊට වැඩි යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් 
 

 

20/05/202
1 

14.00 පැය 
 
2021-05-
19 දින 
12.00 පැය 
දක්වා 
ප්රසම්පාදන 
පත් නිකුත් 
කරනු 
ලැයබ්. 
 
 

 
පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වැඩපල හා 
උපකාරක 
යසේවා) 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90,  
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 
 ස ස ස ස ස ස ස011 244 7568 
 ස ස ස ස ස ස ස 

 
2,000.00 

 
70,000.00 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 

සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90,  
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, යකොළඹ 
02. 
 
 
දු.අ. 011 244 7567 
 ස ස ස ස ස ස ස011 244 7568 
 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් 
යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90,  
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 
 
 
දු.අ. 011 244 7567 
 ස ස ස ස ස ස ස011 244 7568 
 

 
අදාල 
යනොයේ. 

 
NCB 
 
 

 

Click 

Here 

යසේවා 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/U2A/2020/0137 
ලක්විජය බලාගාරයයහි ඒකක අංක 2 
හි “A” ශ්යර්ණියේ නඩත්තු කටයුතු 
යවනුයවන් උපකරන හා පාලන 
(I&C)  අංශය සදහා අධිකාරි හා 
තාක්ෂය ශිල්පින්යේ යසේවා ලබා 
ගැනීම. 

 
 
 
30/06/2021 
14.00 පැය 

 
 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

රු 1,000.00 
(නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

රු 70,000.00 

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

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

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

NCB 

 
 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/aoy5cx378h78xmj/C1%202K21%20037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aoy5cx378h78xmj/C1%202K21%20037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aoy5cx378h78xmj/C1%202K21%20037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4hkwkzw1lrsp6a/Eng-AM-WAS-CW%26B-DGM-W%26AS-03-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4hkwkzw1lrsp6a/Eng-AM-WAS-CW%26B-DGM-W%26AS-03-2021.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/j8mg6ioatuvvx28/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-U2A-2020-0137.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j8mg6ioatuvvx28/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-U2A-2020-0137.pdf?dl=0
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 නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්යචෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 
 

 

ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

යනොයරොච්චයලයි 
61342. 
 

 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

ලංසු අංකය- 
 

LV/T/2021/0084 

 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ   
සිවිල් අංශය සඳහා යාන්ත්රික යසේවාවක් 
ලබා ගැනීම 

 
19/05/2021 
14.00 පැය  
 
 පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම 

2021/05/05 
10.00 පැයට 
 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්යචෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

රු 3,500.00 
(නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 
 
 

රු 32,000.00 

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

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

NCB 

 
 
Click 
Here 

සම්යප්රේෂය 
(සංයේශ) 

ටීආර්/සිඑම්එන්/යජ්නියටෝරි ල්/2021 
සංයේශ පාලන මධායස්ථා 
යගොඩනැගිල්ල සහ පරිරය පිරිසිදු 
කිරීයම් යකොන්්රාත්තුව 2021 

 
21/05/2021 
14.00 පැය 

නියයෝජය 
සාමානයාධි
කාරී 
(සංයේශ) 

නිසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධායස්ථානය 
කැළණිතිස්ස බලාගාර 
පරිරය 
නව කැළණිපාලම පාර 
වැල්ලම්පිටිය 
 
(ලංසු භාරගන්නා 
අවසන් දිනට දින 
යදකකට (02) ප්රථම 
සතියේ වැඩ කරන 
දිනවල උයේ 9.00 සිට 
සවස 3.00 දක්වා) 
 

500.00 අදාල යනොයේ 

නිසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධායස්ථානය 
කැළණිතිස්ස බලාගාර 
පරිරය 
නව කැළණිපාලම පාර 
වැල්ලම්පිටිය 
 

නිසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධායස්ථානය 
කැළණිතිස්ස 
බලාගාර පරිරය 
නව කැළණිපාලම 
පාර 
වැල්ලම්පිටිය 
 

අදාල 
යනොයේ 

NCB 
ක්ලික් 
කරන්න 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/yj57o11zs3fm5sb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yj57o11zs3fm5sb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d0sid5r3qwmdj39/Sin-TRA-CMN-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d0sid5r3qwmdj39/Sin-TRA-CMN-003.pdf?dl=0
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දු.ක./ෆැක්ස්:- 011-2 
424582, 011-2 
441935 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(M)/CON.RATES/2
021/01 
 
Calling rates for cladding works in 
Substations of Colombo City under 
Chief Engineer (Maintenance) Unit 

19/05/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, 
තර්. ඒ. ද යමල් 
මාවත, යකොළඹ 
03මගින් 
2021-05-18 දිනට 
යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

- 

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

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0038 
පළාත් කණු අංගනය සඳහා ඉඩමක් 
බදු ගැනීම. 

20/05/2021 
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 

2,000.00 60,000.00 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 

- යේශීය Downloa
d 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 
 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/094 
ප්රායේශීය  විදුලි ඉංිනයන්රු මාතයල් 
කාර්යාලයට අයත් පල්යල්යපොළ විදුලි 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සඳහා  
කුලී පදනම මත වසර 01ක කාලයකට 
ත්රීවිලර් රථයක්  ලබා ගැනීම .   

 

 
 

 
19/05/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

දු.අ. ස ස081-2234324 
 ස ස ස ස ස ස ස ස 

 
500/= 

 
5,000/- 

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 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 
 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/095 
ප්රායේශීය  විදුලි ඉංිනයන්රු 
කටුගස්යතොට කාර්යාලයේ වාණිජ උප 
ඒකකය  සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 

 
19/05/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 
-එම- 
 

 
 
 
1000/= 

 
 
 
16,000/- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

 
 
අදාල නැත. 

 
 
 
යේශීය 

Click 
Here 
 

https://www.dropbox.com/s/yfxsljqyb2h5ahu/ENG-DD1-CC-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfxsljqyb2h5ahu/ENG-DD1-CC-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2hu29c4u1lp2fl6/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0038.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2hu29c4u1lp2fl6/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0038.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qck6vimz99l38zl/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-094.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qck6vimz99l38zl/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-094.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9alpsfz94kg6o68/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-095%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9alpsfz94kg6o68/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-095%20.pdf?dl=0
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02ක කාලයකට වෑන්  රථයක්  ලබා 
ගැනීම .   

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 
 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/096 
ප්රායේශීය  විදුලි ඉංිනයන්රු මාතයල්  
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක්  ලබා 
ගැනීම .   
 

 
 

 
19/05/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
-එම- 
 

 
 
 
1000/= 

 
 
 
20,000/- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

 
 
අදාල නැත. 

 
 
යේශීය 

Click 
Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 
 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/097 
ප්රායේශීය  විදුලි ඉංිනයන්රු මාතයල් 
කාර්යාලයේ ප්රායේශීය නඩත්තු  
ඒකකය  සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 
02ක කාලයකට වෑන්  රථයක්  ලබා 
ගැනීම .   
 

 

 
19/05/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
-එම- 
 

 
 
 
1000/= 

 
 
 
16,000/- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

 
 
අදාල නැත. 

 
 
යේශීය 

Click 
Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 
 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/098 
ප්රධාාන  ඉංිනයන්රු (වාණිජ) මධායම 
පළාත-1 ඒකකය සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට යමෝටර් 
කාර්  රථයක්  ලබා ගැනීම .   

 

 
 

 
19/05/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
-එම- 
 

 
1000/= 

 
20000/- 

 
 
-එම- 
 

 
 
-එම- 
 

 
 
අදාල නැත. 

 
 
යේශීය 

Click 
Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 
 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/099 
ප්රධාාන  ඉංිනයන්රු (තැනීම්) මධායම 
පළාත-1 ඒකකය සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට වෑන්  
රථයක්  ලබා ගැනීම .   
 

 

 
19/05/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

දු.අ. ස ස081-2234324 
 ස ස ස ස ස ස ස ස 

 
1000/= 

 
16,000/- 

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 
 

https://www.dropbox.com/s/rspzy7bu1x3joay/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-096%20%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rspzy7bu1x3joay/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-096%20%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o9vqiykfmfulcp8/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-097%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o9vqiykfmfulcp8/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-097%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bo09lk9ebc63jlm/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-098.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bo09lk9ebc63jlm/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-098.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/reu113wrmb4986c/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-099.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/reu113wrmb4986c/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-099.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V86/2021/22 
කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රායේශිය නඩත්තු 
ඒකකය- විදුලි ඉංිනයන්රු (දිවුලපිටිය) 

12/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V129/2021/62 
කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (ජාඇල) 

12/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V63/2021/86 
කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රායේශිය නඩත්තු 
ඒකකය- ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(යේයන්යගොඩ)  

12/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V64/2021/88 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. ප්රායේශිය නඩත්තු ඒකකය- - 
ප්රධාාන  විදුලි ඉංිනයන්රු 
(යේයන්යගොඩ) 

12/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J –V130/2021/91 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. ප්රායේශිය නඩත්තු ඒකකය- 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (ජාඇල) 

12/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KE-V 32/2021/92 
කුලී පදනම මත  කෲ කැබ්  රථයක් 
ලබා ගැනීම. පාරියභොගික යසේවා 
මධායස්ථානය - යදොම්යප් 

12/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D –V55/2021/148 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම.  ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් 
හා සංවර්ධාන) කාර්යාලය 

12/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1,000.00 

 
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-

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/vb8r3m2ewxu6lo4/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2021-22-%202WD%20Crew%20Cab%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vb8r3m2ewxu6lo4/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2021-22-%202WD%20Crew%20Cab%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9abfdevao57j30h/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V129-2020-62-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9abfdevao57j30h/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V129-2020-62-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5us8b283l0a863/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V55-2021-148%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5us8b283l0a863/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V55-2021-148%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yejvahxj4vqw5cx/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V64-2021-88VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yejvahxj4vqw5cx/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V64-2021-88VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/isjda9cnl81o0ar/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V130-2021-91VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/isjda9cnl81o0ar/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V130-2021-91VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/332r3rs9on9ady7/Eng-DD2-WPN-NCB-KE-V32-2021-92-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/332r3rs9on9ady7/Eng-DD2-WPN-NCB-KE-V32-2021-92-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5us8b283l0a863/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V55-2021-148%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5us8b283l0a863/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V55-2021-148%20VAN.pdf?dl=0
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2911071/72 2911071/72 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D –V78/2021/149 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. යබදාහැරීම් පාලන 
මධායස්ථානය- ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(සැලසුම් හා සංවර්ධාන) ඒකකය 

12/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 

 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V99/2021/151 
කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක් 
ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය - යදල්යගොඩ 

12/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON –V84/2021/156 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(තැනිම්) කාර්යාලය 

12/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR–V93/2021/159 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය - කිරිඳියවල 

12/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
1,000.00 

 
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 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-63/CONS-13/2K21/21 
 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම් - ඌව) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි 09  සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර යදකක් සඳහා 
වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

 
 
19/05/2021 
15.00 පැය 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
49,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
 
 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-107/BD-20/2K21/22 
 
විදුලි ඉංිනයන්රු (මහියංගනය) 
ඒකකයේ රිදිමාලියේද පා.යසේ.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර යදකක් 
සඳහා වෑන් රථයක් ලබාගැනීම 

 
 
19/05/2021 
15.00 පැය 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

 
- 

යේශීය 

 
 
 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/12xmzri46ttwwcn/WPN-NCB-P%26D-V78-2021-149%20VAN%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/12xmzri46ttwwcn/WPN-NCB-P%26D-V78-2021-149%20VAN%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wsj96ac9bp6co1s/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2021-151-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wsj96ac9bp6co1s/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2021-151-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n62y8nee47jtzq5/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V84-2021-156%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n62y8nee47jtzq5/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V84-2021-156%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwoixickdlx6rbw/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V93-2021-159%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwoixickdlx6rbw/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V93-2021-159%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/evk06x09iy1jncz/21%20construction%20es9%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/evk06x09iy1jncz/21%20construction%20es9%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/evk06x09iy1jncz/21%20construction%20es9%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mh32utvaipmvz4n/22%20ridimaliyadda%20csc%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mh32utvaipmvz4n/22%20ridimaliyadda%20csc%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mh32utvaipmvz4n/22%20ridimaliyadda%20csc%20van.pdf?dl=0
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අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
 
දු.ක : 0552222474 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-126/DI-12/2K21/23 
 
 
විදුලි ඉංිනයන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
වාණිජ උප ඒකකයේ විදුලිය විසංධි 
කිරීයම් කණ්ඩායම් 02 සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර යදකක් සඳහා ත්රී 
යරෝද රථයක් ලබාගැනීම 

 
19/05/2021 
15.00 පැය 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (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 ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
 
 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
 
නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/ 
නිල නිවාස/සි6/2යක්21/07 
 
වැල්ලවාය නගරය අවටින් විදුලි 
අධිකාරි (වැල්ලවාය) සඳහා නිවසක් 
බේදට ලබාගැනීම 
 

 
19/05/2021 
15.00 පැය 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, වැල්ලවාය 
පාර, 
යමොයරාගල 
 
දු.ක : 0552277350 

 
500.00 

 
6,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
 
 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

ප්රඉතැ(දප)/ලි2/වාහන/42-7946 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) - දකුණු 
පළාත් ඒකකයට අයත් අංක 42-7946 
දරය යලොරි රථයේ දිරාපත් වී ඇති 
රියදුරු කුටිය ඉවත් කර  
 
1.තනයනික (Recondition) රියදුරු 
කුටිය   සපයා සවි කිරීම සහ 
තනයනික තීන්ත යයොදා යතවරක් 
තීන්ත තයල්ප කිරීම. 
 
2.පිටුපස තට්ටුයේ සහ කණු පටවන 
ඇන්යඳේ දිරා ඇති යකොටස් ඉවත් කර 
ටින්කරින් කර තනයනික තීන්ත 
යයොදා යතවරක් තීන්ත තයල්ප කිරීම. 
 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පලාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) දකුණු පළාත් 
කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 167, මාතර පාර, 
ගාල්ල. 
 
දු.ක.-0912234933 
 
ප්රඉතැ(දප)/ලි2/වාහන/
42-7946 

500.00 ලංසුයවන් 10% 
ක මුදල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) දකුණු පළාත් 
කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 167, මාතර පාර, 
ගාල්ල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) දකුණු 
පළාත් කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 167, මාතර පාර, 
ගාල්ල. 

 
 
- 

 
 
NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටප්ර 

https://www.dropbox.com/s/798p9hva9kf1wvw/23-Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/798p9hva9kf1wvw/23-Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/798p9hva9kf1wvw/23-Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kix4pldh5kdmj8n/21-07%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kix4pldh5kdmj8n/21-07%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kix4pldh5kdmj8n/21-07%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/isplkvxz6u3jkt8/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%90%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%922-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1-427946.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/isplkvxz6u3jkt8/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%90%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%922-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1-427946.pdf?dl=0
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3.වාහනයේ විදුලි පේධාතිය අළුත් 
වැඩියා කිරීම. 
 
වාහන වර්ගය   : ISUZU 
මාදිලිය            : NPR58L-OPEN 
එන්ිනන් අංකය  : 4BE1-288205 
චැසි අංකය : JAANPR58LM-
7102081 
සතියේ වැඩ කරන දින වල යප.ව 9.00 
සිට ප.ව 3.00 දක්වා යමම යලොරි රථය 
හබරාදූව, හරුමල්යගොඩ වැඩ බියම්දී 
පරීක්ෂා කර බැලිය හැක. 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

ප්රඉතැ(දප)/ලි2/වාහන/42-9316 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) - දකුණු 
පළාත් ඒකකයට අයත් අංක 42-9316 
දරය අවගාර (Auger) යලොරි රථයේ 
දිරාපත් වී ඇති රියදුරු කුටිය ඉවත් කර  
 
1.තනයනික (Recondition) රියදුරු 
කුටිය   සපයා සවි කිරීම සහ 
තනයනික තීන්ත යයොදා යතවරක් 
තීන්ත තයල්ප කිරීම. 
 
2.පිටුපස තට්ටුයේ සහ කණු පටවන 
ඇන්යඳේ දිරා ඇති යකොටස් ඉවත් කර 
ටින්කරින් කර තනයනික තීන්ත 
යයොදා යතවරක් තීන්ත තයල්ප කිරීම. 
 
3.වාහනයේ විදුලි පේධාතිය අළුත් 
වැඩියා කිරීම. 
 
වාහන වර්ගය   : NISSAN 
මාදිලිය            : AUGER 
එන්ිනන් අංකය  : FE6-009971A 
චැසි අංකය :CMF87E-02269 
සතියේ වැඩ කරන දින වල යප.ව 9.00 
සිට ප.ව 3.00 දක්වා යමම යලොරි රථය 
හබරාදූව, හරුමල්යගොඩ වැඩ බියම්දී 
පරීක්ෂා කර බැලිය හැක. 
 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පලාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) දකුණු පළාත් 
කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 167, මාතර පාර, 
ගාල්ල. 
 
දු.ක.-0912234933 
 
ප්රඉතැ(දප)/ලි2/වාහන/
42-9316 

500.00 ලංසුයවන් 10% 
ක මුදල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) දකුණු පළාත් 
කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 167, මාතර පාර, 
ගාල්ල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) දකුණු 
පළාත් කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 167, මාතර පාර, 
ගාල්ල. 

 
 
- 

 
 
NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටප්ර 

https://www.dropbox.com/s/jv9igowik55oywz/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%E0%B6%AD%E0%B7%90%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%922-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%20-429316.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jv9igowik55oywz/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%E0%B6%AD%E0%B7%90%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%922-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%20-429316.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/G/C03/ විදුලි  සවිාන්ධි ස

කිරීම්/2021/04 

විදුලි  සවිාන්ධි සකිරීා සාහ ස ළි සඇමිණීා 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු ගාල්ල 
කාර්යාලයට අයත් ගාල්ල,බටදූව, 
හබරාදූව, තවලම පා.යසේ.ම. බල 
ප්රයේශය තුළ විදුලිය විසන්ධි කිරීම සහ 
යළි ඇමිණීම. 

 
 
12/05/2021 
14.00 පැය 

 
 
පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය. 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 
බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 
 දු.ක - 09122-34344 

රු.1000/= 
 

රු.50,000/= ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො187/3 
බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 
බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 

 
- 

NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටප්ර 

වයාපෘති 
අංශය 
 

පී.ඩී (ජී.පී.ඩී ඇන්ඩ් ඊ.ඊ.අයි.අයි. පී - 
ට්රාන්ච් - II)/ ඇයසට්/21/01 
 
හරිත බලශක්ති සංවර්ධාන  සහ 
බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව 
නඟාසිටුවීයම් තයයෝජන වැඩසටහන - 
අදියර II වයාපෘති කාර්යාලය 
පවත්වායගන යාම සදහා බදු පදනම 
මත පහත සදහන් විස්තර වලට අනුව 
කාර්යාල යගොඩනැගිල්ලක් යකොළඔ 
නගරයයන් යහෝ ඒ අවටින් සපයා 
ගැනීම. 
 
1. වර්ග අඩි 4000 යහෝ ඊට වැඩිවිය 
යුතුය 
2. වාහන අවමය 10ක් නවතා තැබිය                   
හැකි වීම 
 
යටන්ඩරය අවුරුදු 02 ක කාල සීමාවක් 
සදහාය. මිල ගයන් “සභාපති, , මිලදී 
ගැනීයම් කමිටුව, වයාපෘති අංශය” 
ඇමතු ලියාපදිංචි තැපෑයලන් වයාපෘති 
අධායක්ෂ (ජී.පී.ඩී ඇන්ඩ් ඊ.ඊ.අයි.අයි. 
පී - ට්රාන්ච් - II) යවත යයොමු කල 
යුතුය. 

 28/05/2021 
10.00 පැය 

ඩී.පී.සී 
(වයාපෘති) 

වයාපෘති අධායක්ෂ 
කාර්යාලය  (ජී.පී.ඩී 
ඇන්ඩ් ඊ.ඊ.අයි.අයි. පී 
- ට්රාන්ච් - II) 
අංක 25/1, බුත්ගමුව 
පාර, වැලිකඩ, 
රාජගිරිය. 
දුරකථන අංක: 011- 
288  9650  
ෆැක්ස්: 011- 288 
9763  
  
යටන්ඩර් පත්රිකා 
2021.05.25 
දක්වා කාර්යාල දින 
වල යප.ව.9.00 සිට 
ප.ව.15.00 දක්වා ලබා 
ගත හැක. අදාල 
යටන්ඩර් පත්රිකායේ 
ලබාදී ඇති තකෘතියට 
අනුව පමයක් 
සම්පූර්ය කර භාර දිය 
යුතුයි.           

යනොමිලයේ 
නිකුත් කරනු 
ඇත 

අදාල යනොයේ 

වයාපෘති අධායක්ෂ 
කාර්යාලය   
(ජී.පී.ඩී ඇන්ඩ් 
ඊ.ඊ.අයි.අයි. පී - ට්රාන්ච් - 
II) 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක 25/1, බුත්ගමුව පාර, 
වැලිකඩ, 
රාජගිරිය. 
 

වයාපෘති අධායක්ෂ 
කාර්යාලය   
(ජී.පී.ඩී ඇන්ඩ් 
ඊ.ඊ.අයි.අයි. පී - 
ට්රාන්ච් - II) 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක 25/1, බුත්ගමුව 
පාර, වැලිකඩ, 
රාජගිරිය. 
 

යනොමිලයේ 
නිකුත් කරනු 
ඇත 

 
 
 
 
 
 
NCB 

භාගත 
කිරීම 

 

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. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි 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 ඉංිනයන්රු 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. 
 

 

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

https://www.dropbox.com/s/ihtu7ureii4qn0r/Sin-DD4-SP1-SP-G-Disconnection%20and%20Reconnection-%202021-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ihtu7ureii4qn0r/Sin-DD4-SP1-SP-G-Disconnection%20and%20Reconnection-%202021-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/di3i9u9q9efia1m/PD%28GPD%26EEIIP%E2%80%93TRII%29-ASSET-18-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/di3i9u9q9efia1m/PD%28GPD%26EEIIP%E2%80%93TRII%29-ASSET-18-01.pdf?dl=0
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ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියණුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 

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

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

        සාමාම්යමධිකමරී ස ස ස


