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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/S/2021/004 
ලක්වවිජය විදුලි n,d.drයයන් හිස් 
ප්ලාස්ටික්ව රසායක ක ක න් ඉවත් 
කිරීම. 
Selling of Empty Plastic Chemical 
Cans (30 L) – (Lakvijaya Power 
Plant – 2021)  

 

 
Inspection 

Date 
2021/05/19 
(09.00 am 
to 12.00 

pm) 
 

02/06/2021 
14.00 පැය 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
ලක්වවිජය  

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය,  
4 වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජය  බලාගාරය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 
61342. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

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

රුපියල් 
10,000.00 

 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්වවිජය  
බලාගාරය  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

සම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජය  බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 
61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB  
 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
2K21/033 
ඌව පළාත සඳහා යස්වා රැහැන් සඳහා 
ගැ.ය. පයිප්ප 1300 ප්රමායයක්ව මිලදී 
ගැනීම සහ සැපයීම 5.8M / 76.1MM 

 
 

02/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැක ම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 
 

 
 
500.00 

 
 

200,000.00 

 
ක යයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
 
 

Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/bfvqolkl4d8ycu0/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2021-0004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bfvqolkl4d8ycu0/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2021-0004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ldszu67p1w4x4nh/2021%2033.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ldszu67p1w4x4nh/2021%2033.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
2K21/038 
ඌව පළාත සඳහා Industrial routers 
අයිතමයයන් 21 ප්රමායයක්ව මිලදී 
ගැනීම සහ සැපයීම 

 
02/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැක ම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 
500.00 

 
 

19,000.00 

 
ක යයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
 
 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/53 
කණු -  වැ.යකා. මීටර 9 කි.ග්ර . 115  ( 
Poles - R.C.  L.T. 9m 115kg ) සාදා, 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම  
100 එකුව 

03/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ක යයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුවය-1) කායයාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 15,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/54 
කණු - යකාන්ීට් ප යප රැඳි මීටය 10 
කි.ග්ර . 225 (Poles Concrete Pre-
Stressed 10m 225kg) සාදා, සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම. 
100 එකුව 

03/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ක යයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුවය-1) කායයාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 25,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/h4izkooz9asoa5p/2k21%2038.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h4izkooz9asoa5p/2k21%2038.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/raj0jr9cdqtlb2j/PPC_T_2021_53%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/raj0jr9cdqtlb2j/PPC_T_2021_53%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6g0slpyuqfftchi/PPC_T_2021_54%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6g0slpyuqfftchi/PPC_T_2021_54%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/55 
කණු - යකාන්ීට් ප යප රැඳි මීටය 11 
කි.ග්ර . 500 (Poles Concrete Pre-
Stressed 11m 500kg) සාදා, සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම. 
200 එකුව 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
යපර PCAIII අවශයයේ.) 

03/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ක යයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුවය-1) කායයාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 82,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/56 
කණු - යකාන්ීට් ප යප රැඳි මීටය 11 
කි.ග්ර . 850 (Poles Concrete Pre-
Stressed 11m 850kg) සාදා, සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම. 
100 එකුව 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
යපර PCAIII අවශයයේ.) 

03/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ක යයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුවය-1) කායයාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 53,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/57 
කණු - යකාන්ීට් ප යප රැඳි මීටය 13 
කි.ග්ර . 500 (Poles Concrete Pre-
Stressed 13m 500kg) සාදා, සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම. 
100 එකුව 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
යපර PCAIII අවශයයේ.) 

03/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ක යයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුවය-1) කායයාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 55,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ij3x0r9ik18eufu/PPC_T_2021_55%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ij3x0r9ik18eufu/PPC_T_2021_55%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wwjl5zlc17d56r6/PPC_T_2021_56%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wwjl5zlc17d56r6/PPC_T_2021_56%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ou7vdqlr9yf61gn/PPC_T_2021_57%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ou7vdqlr9yf61gn/PPC_T_2021_57%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/58 
කණු -   යකාන්ීට් ප යප රැඳි බමන ලද 
මීටර 6 කි.ග්ර . 50  (Poles - Concrete 
Pre-Stressed Spun Type 6m 50kg ) 
සාදා, සපයා, යගනවිත් භාරදීම. 
500 එකුව 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
යපර PCAIII අවශයයේ.) 

03/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ක යයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුවය-1) කායයාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 57,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/59 
කණු -   යකාන්ීට් ප යප රැඳි බමන ලද 
මීටර 8.3 කි.ග්ර . 100 (Poles - 
Concrete Pre-Stressed Spun Type 
8.3m 100kg ) සාදා, සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම. 
500 එකුව 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
යපර PCAIII අවශයයේ.) 

03/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ක යයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුවය-1) කායයාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 74,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් අංශය - 4 (බපද - 1) ලංසු යපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයාමු අංකය, ඔයබ්ප ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පක විඩයක්ව මාගයයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

      
දප2/මා/ලි03/යටන්ඩය/2021/02  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ මුලටියන 
උප පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 
කුවලී පදනම මත යගාඩනැගිල්ලක්ව 
සපයා ගැනීම. 

25/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(දප2) 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., 
රාහුලපාර, මාතර. 
 
දු.අ. 041 222 2322                 
ෆැක්වස් : 041 222 2322                 

500.00 5,000.00 

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., 
රාහුලපාර, මාතර. 
 
  

ප්රධාාන විදුලි 
ඉංජියන්රු (මාතර), 
ලං.වි.ම., රාහුලපාර, 
මාතර. 
 
  

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/eumv3q8ez9jnsog/PPC_T_2021_58%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eumv3q8ez9jnsog/PPC_T_2021_58%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j8a68dp13grgmj7/PPC_T_2021_59%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j8a68dp13grgmj7/PPC_T_2021_59%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wcvrxmyd6zfe8ma/DD4-SP2-NCB-2021-T-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wcvrxmyd6zfe8ma/DD4-SP2-NCB-2021-T-01.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

      
SP2/CE(C&CS)/T/2021/13 
සුවහ එකලා මනු පිරික්වසුම් උපකරය 
01 හා සුවහ යතකලා මනු පිරික්වසුම් 
උපකරය 01 ක්ව සපයා ප්රවාහනය 
කිරීම. 
 

25/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(දප2) 

ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 
 දු.අ. 047-2200888 
ෆැක්වස් : 047-2241806 

1,000.00 40,000.00 

ක යයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ 
හා පාරියභෝගික 
යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 61/1ඒ, 
මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

      
SP2/CE(C&CS)/T/2021/14 
පාරියභෝගික බිල්පත් 5,000,000 
සැලසුම් කිරීම මුද්රනය කිරීම සහ 
සැපයීම 
 

25/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(දප2) 

ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 
  දු.අ. 047-2200888 
ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,000.00 125,000.00 

ක යයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ 
හා පාරියභෝගික 
යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 61/1ඒ, 
මුහුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0456 

 
දළුව ක වාස සංකීයයයේ ජල 
පිරිපහදු ඒකකය ඉදිකිරීම. 

02/06/2021 
14.00 පැය 
යපර ලංසු 

රැස්වීම19/0
5/2021වන 
දින යප.ව 
10.00 ට 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්වවිජය විදුලි 

බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්යචෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

රු 
12,500.00 
(නැවත 
යනායගවන 
යටන්ඩය 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුවයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 
 
 

රු 600,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 61342, 

ශ්රී ලංකාව. 
 

TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 
61342. 
 

http://www.c
eb.lk/tenders

/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත කරගත 

හැක 
 

NCB 

 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/wcvrxmyd6zfe8ma/DD4-SP2-NCB-2021-T-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wcvrxmyd6zfe8ma/DD4-SP2-NCB-2021-T-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wcvrxmyd6zfe8ma/DD4-SP2-NCB-2021-T-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wcvrxmyd6zfe8ma/DD4-SP2-NCB-2021-T-01.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/11tvu7rv1wniyni/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0456.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/11tvu7rv1wniyni/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0456.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/024 
 

වලපයන් විදුලි පාරියභෝගික යස්වා 
මධායස්ථානය යවත පිවියසන මාගයය 

සකස් කර ගැනීම. 

 

 
02/06/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 

දු.අ.  081-4949160 
 

 
1,000.00 

 
56,000.00 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 

 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 
02 කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, 
ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/043 

 
යයෝජිත පළාත් ගබඩාව හා කණු 

අංගනය සදහා ක ල්ලඹ පිහිටි භූමිය 
සකස් කිරීම 

 

 
02/06/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 

දු.අ.  081-4949160 
 

1000.00  
64,000.00 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 

 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 
02 කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, 
ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/047 

 
යයෝජිත පිළිමතලාව මධායම පළාත 2 

කායයාලයේ පළමු මහයල් 
ප්ර.ඉ.(වාණිජ), ප්ර.ඉ.(බ.ක.) හා 

ගය.(ආදායම්) කායයාල යබදා යවන් 
කිරීම 

 

 

 
02/06/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 

දු.අ.  081-4949160 
 

1000.00 56,000.00  
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 

 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 
02 කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, 
ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/S05/ 

2K21/003 
 

බදුල්ල, පහළ රජ වීදියේ ස්ථාපිතව 
ඇති ඉංජියන්රු ක ල ක වාසය 

අළුත්වැඩියා කිරීම 

 
 

02/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැක ම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 

 
 
1,000.00 

 
 

63,000.00 

 
ක යයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/pwh5tbkyfuch5yb/PPC-2021-024%20PREPARATION%20OF%20ACCESS%20ROAD%20AT%20WALAPANE%20ECSC%20IN%20NUWARAELIYA%20AREA..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pwh5tbkyfuch5yb/PPC-2021-024%20PREPARATION%20OF%20ACCESS%20ROAD%20AT%20WALAPANE%20ECSC%20IN%20NUWARAELIYA%20AREA..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dw24fnkflg9xycx/PPC-2021-043%20NILLAMBA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dw24fnkflg9xycx/PPC-2021-043%20NILLAMBA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ai5u3m7bbhzd83a/PPC-2021-047%20PARTITION%20DGM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ai5u3m7bbhzd83a/PPC-2021-047%20PARTITION%20DGM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1ah6qrr4bqcay7/2K21%20003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1ah6qrr4bqcay7/2K21%20003.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/S05/ 

2K21/036 
 

දියතලාව ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කායයාලය අළුත්වැඩියා කිරීම 

 
 

02/06/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැක ම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
ක යයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 
1,000.00 

 
57,000.00 

 
ක යයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
 
 

Click 
Here 

යස්වා 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T2021/0124 
 
අවුරුේදක කාලයක්ව සඳහා ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය සහ දළුව සහ කරඹ 
ක වාස සංකීයය සඳහා පිරිසිදු කිරීයම් 
යස්වා ලබා ගැනීම 
 
 

26/05/2021 
14.00 පැය 

 
යපර ලංසු 

රැස්වීම12/0
5/2021වන 
දින යප.ව 
10.00 ට, 
ලක්වවිජය 

විදුලි 
බලාගාරයේ 
, පරිපාලන 
යගාඩනැගි

ල්යල්දී 
පැවැත්යේ. 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

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

රු 
10,000.00 
(නැවත 
යනායගවන 
යටන්ඩය 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුවයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 
 

 

රු 500,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 
61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB 

 
 

Click 
Here 

ජනන 
 

උකුවයවල 
විදුලි 

බලස්ථානය 
 
 
 
 

MC/UKU/BIDS/2021/006 

 
උකුවයවල විදුලි බලස්ථානයේ රාජකාරි 
ප්රවාහන කටයුතු සඳහා ආසන 12ක 
මගී ව න් රථයක්ව  අවුරුේදක කාල 
සීමාවක්ව සඳහා කුවලියට ලබාගැනීම 
(රියදුරු හා ඉන්ධාන යකාන්රාත්කරු 
විසින් සැපයිය යුතුයි.) 
 

02/06/2021 
14.00 පැය 

මහවැලි 
සංකීයය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

උකුවයවල විදුලි 
බලස්ථානය, ලං.වි.ම., 
උකුවයවල. 
 
T.P.  
066 224 3054 
066 224 4229 
 
Fax 
066 224 4351 

රු. 1000/- 
 
ස ම 
යගවීමක්වම 
ඕන ම 
මහජන 
බැංකුව 
ශාඛාවක්ව 
මගින් 
මහජන 

රු: 10,000/- උකුවයවල විදුලි 
බලස්ථානය,  
ලං.වි.ම. , උකුවයවල. 
 

උකුවයවල විදුලි 
බලස්ථානය, 
ලං.වි.ම. , උකුවයවල. 
  

අදාළ 
යනායේ. 

යේශීය  
 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/st9t0gdkj1l9amz/2021%2036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/st9t0gdkj1l9amz/2021%2036.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/vxtj6hivhj1obiw/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0124.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vxtj6hivhj1obiw/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0124.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/46hgh0pur769jus/ENG-GEN-MC-UKUPS-2021-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/46hgh0pur769jus/ENG-GEN-MC-UKUPS-2021-006.pdf?dl=0
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බැංකුවයේ 
මුලස්ථාන 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම. 
මහවැලි 
සංකීයයයේ 
ගිණුම් 
අංක.204 – 
2002 – 
30085 - 134 
ට බැර වන 
යස් යගවා 
බැංකුව ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය 

 
 
 
 

ක .සා. (උ.මැ) 

 
 
 
ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2021
/006 
 
විදුලි ඉංජියන්රු(අනුරාධාපුර) යටයත් 
විදුලි අධිකාරී (වාණිජ) යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වර්ය 02ක කාල 
සීමාවකට කුවලී පදනම මත ව න් 
රථයක්ව ලබා ගැනීම. 
 
 
 
 

20/05/2021 
15.00 පැය 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
මමත්රීපාල 
යස්නානායක මාවත, 
අනුරාධාපුර. 
දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 
500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 
ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
මමත්රීපාල යස්නානායක 
මාවත, අනුරාධාපුර. 
දු:අ: 025-2222552 

 
ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
මමත්රීපාල 
යස්නානායක මාවත, 
අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/054 

 
වර්යයක කාලයක්ව සඳහා ප්රායේශීය 
විදුලි ඉංජියන්රු (යප්රායදණිය) 
ඒකකයට අයත් යටිනුවර 
වි.පා.යස්.මධායස්ථානයේ  කණු 
අංගනය සහිත ඉඩම සඳහා ආරක්ෂක 
යස්වාවක්ව සපයා  ගැනීම. 

 
02/06/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 
දු.අ.  081-4949160 
 

1000.00 8,000.00  
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 
 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 
02 කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, 
ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/055 

 
වර්යයක කාලයක්ව සඳහා ප්රායේශීය 
විදුලි ඉංජියන්රු (යප්රායදණිය) 
ඒකකයට අයත් ගලහ 

 
02/06/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

1000.00 8,000.00  
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 
02 කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/tf1n6wrbexmposu/Sin-DD1-NCP--HV-2021-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tf1n6wrbexmposu/Sin-DD1-NCP--HV-2021-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qripjm66e3f3o9y/Eng-DD2-CP-PPC-2021-054.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qripjm66e3f3o9y/Eng-DD2-CP-PPC-2021-054.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0wstjey8029w5iq/Eng-DD2-CP-PPC-2021-055.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0wstjey8029w5iq/Eng-DD2-CP-PPC-2021-055.pdf?dl=0
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වි.පා.යස්.මධායස්ථානය සඳහා 
ආරක්ෂක යස්වාවක්ව සපයා  ගැනීම. 

යප්රායදණිය . 

දු.අ.  081-4949160 
 

යප්රායදණිය . 
 

ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/060 

 
කුවලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම 
ලං. වි.ම. (මධායම පළාත 2) - ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු(බලශක්වති කළමනාකරය)  
-මධායම පළාත 2 සඳහා වසර යදකක 
කාලයකට කුවලී පදනම යටයත් 
යමෝටය කාය රථයක්ව ලබා ගැනීම   

 

 
12/05/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 
දු.අ.  081-4949160 
 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 
 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 
02 කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, 
ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/064 

 
විදුලි ඉංජියන්රු(වාණිජ)  -මධායම 
පළාත 2 සඳහා වසර යදකක 
කාලයකට කුවලී පදනම යටයත් 
යමෝටය කාය රථයක්ව ලබා ගැනීම   

 

 
02/06/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 
දු.අ.  081-4949160 
 

1000.00 20,000.00  
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 
 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 
02 කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, 
ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/065 

 
කුවලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම 
ලං. වි.ම. (මධායම පළාත 2)- ප්රායේශීය 
විදුලි ඉංජියන්රු(ගික ගත්යහ්න)  බල 
ප්රයේශයේ පා.යස්.ම. මස්යකලිය සඳහා 
වසර යදකක කාලයකට ව න් රථයක්ව 
ලබා ගැනීම. 

 

 
02/06/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 

දු.අ.  081-4949160 

1000.00 16,000.00  
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 
 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 
02 කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, 
ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/066 

 
කුවලී  පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම 
ලං. වි.ම. (මධායම පළාත 02)- ප්රධාාන 
විදුලි ඉංජියන්රු(යප්රායදණිය) බල 
ප්රයේශයට අයත් දවුලගල පාරියභෝගික 
යස්වා මධායස්ථානය  සඳහා වසර 
යදකක කාලයකට ත්රී යරෝද රථයක්ව 
ලබා ගැනීම   

 
02/06/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 

දු.අ.  081-4949160 
 

1000.00 10,000.00  
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 
02 කායයාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ගල්වල පාර, 
ඊරියගම, 
යප්රායදණිය . 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/CE(CON)/TC1/CLEANING/
2021/03  
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) බපඋ 
කායයාලයේ මදක ක පිරිසිදු කිරීම හා 
නඩත්තු කිරීම සඳහා වසරක 
යකාන්රාත් පදනම මත පිරිසිදු කිරීයම් 

20/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
තැනීම්  
( බපඋ) කායයාල, 
අංක 280, නව ජීවන 
යපයදස කිරිබත්යගාඩ               
+94-11-2910183            
+94-11-2908250 

 
500.00 

 
20,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්රු තැනීම් 
 ( බපඋ) කායයාල, අංක 
280, නව ජීවන යපයදස 
කිරිබත්යගාඩ               
+94-11-2910183            
+94-11-2908250  

ප්රධාාන ඉංජියන්රු 
තැනීම් 
 ( බපඋ) කායයාල, 
අංක 280, නව ජීවන 
යපයදස කිරිබත්යගාඩ               
+94-11-2910183            
+94-11-2908250  

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/urevr5o1034850n/PPC-2021-060%20%20CE%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urevr5o1034850n/PPC-2021-060%20%20CE%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xc2gm0vr10yfns0/PPC-2021-064%20%20Car%20EE%20COM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xc2gm0vr10yfns0/PPC-2021-064%20%20Car%20EE%20COM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/665yn9hews7hzxw/PPC-2021-065%20%20%20Van%20Maskeliya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/665yn9hews7hzxw/PPC-2021-065%20%20%20Van%20Maskeliya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urevr5o1034850n/PPC-2021-060%20%20CE%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urevr5o1034850n/PPC-2021-060%20%20CE%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymz6xmuz60ny4wm/Sin-DD2-WPN-CE%28CON%29-TC01-Cleanning2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymz6xmuz60ny4wm/Sin-DD2-WPN-CE%28CON%29-TC01-Cleanning2021-03.pdf?dl=0
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යස්වාව ලබා ගැනීම.  
 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V144/2021/89 
කුවලී පදනම මත ව න් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම. ප්රධාාන ඉංජියන්රු  (බලශක්වති 
කළමයාකරන) 

19/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 

ගැනීමම් 

කමිටුව 

ක .සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

ක .සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

ක .සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V12/2021/175 
කුවලී පදනම මත ව න් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම. ප්රධාාන ඉංජියන්රු  (බලශක්වති 
කළමයාකරන) 

19/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 

ගැනීමම් 

කමිටුව 

ක .සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

ක .සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

ක .සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON-V04/2021/176 
කුවලී පදනම මත යමෝටය කාය රථයක්ව 
ලබා ගැනීම. වැඩබිම්  ඉංජියන්රු II 
(තැනීම්) 

19/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 

ගැනීමම් 

කමිටුව 

ක .සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

ක .සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

ක .සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/2021/131 
පළාත් ගබඩා යගාඩනැගිල්ල (යපර 
සැකසූ) කිරිබත්යගාඩ සිට 
යකාටුයගාඩ දක්වවා මාරු කිරීම සඳහා 
ලංසු කැඳවීම 
 

19/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 

ගැනීමම් 

කමිටුව 

ක .සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
1,000.00 

 
70,000.00 

ක .සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

ක .සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

 
(සබර) 

සබර/රපු/ලි14/පවිරතා යස්වය/2021 
රත්නපුර ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකක පරිශ්රය සහ එයට අයත් 
රත්නපුර (නගර), ක විතිගල, ඇලපාත, 
මල්වල සහ කලවාන යන උප ඒකක 
පරිශ්ර ුදේධා පවිර කිරීම 
 

20/05/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
(රත්නපුර)  
 
විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකය, 
ලං.වි.ම., අංක 269, 
යකළින්වීදිය රත්නපුර 
 
045-222  2137 

1,000.00 10,000.00 

විදුලි ඉංජියන්රු ඒකකය, 
 
ලං.වි.ම., 
අංක 269, 
යකළින්වීදිය,  රත්නපුර 

විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකය, 
 
ලං.වි.ම., 
අංක 269, 
යකළින්වීදිය,  
රත්නපුර 

-- NCB 

 
 
 
 

Click              
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2021/081 
කුවලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා ව න් රථ 01ක්ව විදුලි ඉංජියන්රු  
(යහෝමාගම) - යහෝමාගම පාරියභෝගික 
යස්වා මධායස්ථානය සඳහා  

 
19/05/2021 
10.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද 11) 

 
ක . සා. (බපද II ) 
කායයාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවධායනපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට් පයට් ප. 
 

 
රු. 500.00 

 
රු. 5000.00 

 
ක . සා. (බපද II ) 
කායයාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවධායනපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට් පයට් ප. 
 

 
ක . සා. (බපද II ) 
කායයාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවධායනපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට් පයට් ප. 
 

 
අදාල 

යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/bacogn9py1hu5z6/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V144-2021-89%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bacogn9py1hu5z6/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V144-2021-89%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8255gzja886mue/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V12-2021-175%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x8255gzja886mue/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V12-2021-175%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oh0h4t7fa1fwxnv/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V04-2021-176%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oh0h4t7fa1fwxnv/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V04-2021-176%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e3nlqkjd26rbuga/Eng-DD2-WPN-NCB-2021-131%20Shifting%20Stores%20Building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e3nlqkjd26rbuga/Eng-DD2-WPN-NCB-2021-131%20Shifting%20Stores%20Building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymhovb6fsgkjtox/Bid%20Document%20Final%20PDF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymhovb6fsgkjtox/Bid%20Document%20Final%20PDF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rpikz8nfn3bc772/WPSII.T.2021.081.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rpikz8nfn3bc772/WPSII.T.2021.081.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2021/082 
කුවලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා ව න් රථ 01ක්ව විදුලි ඉංජියන්රු  
(යහාරය) සඳහා  

 
19/05/2021 
10.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද 11) 

 
ක . සා. (බපද II ) 
කායයාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවධායනපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට් පයට් ප. 
 

 
රු. 500.00 

 
රු. 5000.00 

 
ක . සා. (බපද II ) 
කායයාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවධායනපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට් පයට් ප. 
 

 
ක . සා. (බපද II ) 
කායයාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවධායනපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට් පයට් ප. 
 

 
අදාල 

යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

 
Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2021/083 
කුවලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා ව න් රථ 01ක්ව විදුලි ඉංජියන්රු  
(යහෝමාගම) - පන්ක පිටිය 
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 
සඳහා  

 
19/05/2021 
10.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද 11) 

 
ක . සා. (බපද II ) 
කායයාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවධායනපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට් පයට් ප. 
 

 
රු. 500.00 

 
රු. 5000.00 

 
ක . සා. (බපද II ) 
කායයාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවධායනපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට් පයට් ප. 
 

 
ක . සා. (බපද II ) 
කායයාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවධායනපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට් පයට් ප. 
 

 
අදාල 

යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

 
Click 
Here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2021/084 
කුවලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා ව න් රථ 01ක්ව විදුලි ඉංජියන්රු  
(අවිස්සායේල්ල) සඳහා  

 
19/05/2021 
10.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද 11) 

 
ක . සා. (බපද II ) 
කායයාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවධායනපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට් පයට් ප. 
 

 
රු. 500.00 

 
රු. 5000.00 

 
ක . සා. (බපද II ) 
කායයාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවධායනපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට් පයට් ප. 
 

 
ක . සා. (බපද II ) 
කායයාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවධායනපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට් පයට් ප. 
 

 
අදාල 

යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2021/06 
බස්නාහිර පළාත දකුවය-1 මානව 
සමිපත් ක ළධාාරි කායයාලය සඳහා 
කුවලී පදනම මත ව න් රථයක්ව 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 
03/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ක යයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුවය-1) කායයාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

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

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

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2021/07 
බස්නාහිර පළාත දකුවය-1 , ප්රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ)  කායයාලය සඳහා 
කුවලී පදනම මත ව න් රථයක්ව 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය.  

 
03/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

ක යයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුවය-1) කායයාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

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

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

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/w0nqvpf1vyerc9k/WPSII.T.2021.082.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w0nqvpf1vyerc9k/WPSII.T.2021.082.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gw2krcrsdmo9rk9/WPSII.T.2021.083.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gw2krcrsdmo9rk9/WPSII.T.2021.083.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/129fco4f2u4102o/WPSII.T.2021.084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/129fco4f2u4102o/WPSII.T.2021.084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i53c2egljc6wxgk/WPS1_PPC_T_V_2021_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i53c2egljc6wxgk/WPS1_PPC_T_V_2021_06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8pblcj51q4jmmzs/WPS1_PPC_T_V_2021_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8pblcj51q4jmmzs/WPS1_PPC_T_V_2021_07.pdf?dl=0


 12 

 
යබදාහැරීම් 

අංශ 4 
(දකුවණු 
පළාත) 

 
දප1/බේයේ/ලි5/පවිරතා/2021/2022 
විදුලි ඉංජියන්රු බේයේගම 
කායයාලයට අයත් විදුලි ඉංජියන්රු - 
බේයේගම කායයාලය, බේයේගම, 
යගෝනීනුවල, වඳුරඹ හා තල්ගස්වල 
යන පාරියභෝගික යස්වා 
මධායස්ථානයන් හා හික්වකුවව ප්රාථමික 
උපයපාල සඳහා පවිරතා යස්වාවක්ව 
සපයා ගැනීම. 

 
03/06/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කායයාලය, 
ලං.වි.ම. 
හාමුයගාඩ පාර, 
කුවම්යම්, බේයේගම. 
 
දු.අං.091-2292099 

 
1,000.00 

 
25,000.00 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කායයාලය, 
ලං.වි.ම. 
හාමුයගාඩ පාර, කුවම්යම්, 
බේයේගම. 
 
දු.අං.091-2292099 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කායයාලය, 
ලං.වි.ම. 
හාමුයගාඩ පාර, 
කුවම්යම්, බේයේගම. 
 
දු.අං.091-2292099 

 
 
- 

 
 

NCB 
 

 
Click 
Here 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ය 

(සිවිල් වැඩ 
හා 

යගාඩනැගිලි) 

 
CW&B/DGM/HO/09/2020 
 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්රධාාන 
කායයාල භූමිය/යගාඩනැගිලි පරිශ්රය 
තුළ ුදේධා පවිරතා හා සනීපාරක්ෂක 
යස්වා කටයුතු සඳහා 
 
සුදුසුකම් : 
 
යටන්ඩපයයතහි යකාන්යේසිවල 
සඳහන් කර ඇති පරිදි 

 

25/05/2021  
14.00 පැය 

 
2021-05-24 
දින 12.00 
පැය දක්වවා 
ප්රසම්පාදන 
පත් ක කුවත් 

කරනු 
ලැයබ්ප. 

 
 
 

 
ප්රායේයය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

 

 
ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගාඩනැගිලි) 
කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යස්වා 

සංගම් යගාඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සය 
 අත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නය මාවත, 
යකාළඹ 02 

 
011 244 7567 
011 244 7568 

 
1,000.00 

 
150,000.00 

 
ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගාඩනැගිලි) කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යස්වා 

සංගම් යගාඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සය  අත්තම්පලම් 

ඒ ගාඩ්නය මාවත, 
යකාළඹ 02 

 
011 244 7567 
011 244 7568 

 
ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගාඩනැගිලි) 
කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යස්වා 
සංගම් 
යගාඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සය 
 අත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නය මාවත, 
යකාළඹ 02 

 
011 244 7567 
011 244 7568 

 
අදාල 

යනායේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

Here 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ය 

(සිවිල් වැඩ 
හා 

යගාඩනැගිලි) 

 
CW&B/DGM/JS/06/2020 
 
රජයේ ලිපිකරු යස්වා සංගම් 
යගාඩනැගිල්යල් ස්ථාපිත ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයේ ශාඛා සඳහා 
වසරක කාලයක්ව යවනුයවන් 
යගාඩනැගිල්ල තුල සනීපාරක්ෂක හා 
පවිරතා යස්වා සැපයීම 
 
සුදුසුකම් : 
 
යටන්ඩය පයතහි යකාන්යේසි වල 
සඳහන් කර ඇති පරිදි 

 
03/06/2021 
14.00 පැය 

 
2021-06-02 
දින 12.00 
පැය දක්වවා 
ප්රසම්පාදන 
පත් ක කුවත් 

කරනු 
ලැයබ්ප. 

 

 
ප්රායේයය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

 

 
ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගාඩනැගිලි) 
කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යස්වා 

සංගම් යගාඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සය 
 අත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නය මාවත, 
යකාළඹ 02 

 

 
500.00 

 
15,000.00 

 
ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 

යගාඩනැගිලි) කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යස්වා 

සංගම් යගාඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සය  අත්තම්පලම් 

ඒ ගාඩ්නය මාවත, 
යකාළඹ 02 

 
011 244 7567 
011 244 7568 

 
ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගාඩනැගිලි) 
කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යස්වා 
සංගම් 
යගාඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සය 
 අත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නය මාවත, 
යකාළඹ 02 

 
අදාල 

යනායේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/m1hpt7a19dbbbkt/SIn-DD4-SP1-BG-C5-Cleaning-2021-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m1hpt7a19dbbbkt/SIn-DD4-SP1-BG-C5-Cleaning-2021-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1lr47t929fjhl6u/Sin-AM-CWB-CW%26B-DGM-HO-09-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1lr47t929fjhl6u/Sin-AM-CWB-CW%26B-DGM-HO-09-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3nwx3d9e26ijfc6/Sin-AM-CWB-CW%26B-DGM-JS-06-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3nwx3d9e26ijfc6/Sin-AM-CWB-CW%26B-DGM-JS-06-2020.pdf?dl=0


 13 

011 244 7567 
011 244 7568 

 
011 244 7567 
011 244 7568 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ය 

(පුහුණු 
කිරීම්) 

 
DGM(Tr)//Services/ 
T/2020-08 
 
ලංවිම පුහුණු  
මධායස්ථානය - පිළියන්දල  
ආපන ශාලාව පවත්වා යගන යාම 

 
20/05/2021 
10.30 පැය 

 
ප්රායේයය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

 

 
ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(පුහුණු කිරීම්) 
කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 
 
011 261 4468 

 
1,000.00 

 
5,000.00 

 
ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (පුහුණු 
කිරීම්) 
කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 

 
011 261 4468 

 
ක යයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(පුහුණු කිරීම්) 
කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ශ්රී යේවානන්ද පාර, 
පිළියන්දල 
 
011 261 4468 

 
අදාල 

යනායේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

Here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපාත් පමයක්ව උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් ක යයෝජිතයන්ට පමයක්ව ලංසු යපාත් ක කුවත් කරනු ලැයබ්ප. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං අ විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වවා ස ම ලංසු යපාතක්ව යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල ක යයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක්ව මගින්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වවා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකුව අයකරයක්ව ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිර්න්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක්ව ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල ක යයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ ක යයෝජිතයින්ට අදාල ක යයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාාන ඉංජියන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

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

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් ක ක`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල ක යයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප රධාාන ඉංජියන්රු යවතික . 
 

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාකාරී                      

https://www.dropbox.com/s/99qeky9f9wv71ie/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2020-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/99qeky9f9wv71ie/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2020-08.pdf?dl=0
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