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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 

ජනන 
වත්කම් 

කළමණාකරන 
ජලවිදුලි  
ශාඛාව 

AMHE\Elec\003\2020\03 
වත්කම් කළමයාකරන ජලවිදුලි  ශාඛාව 

සඳහා Two Channel Vibration 
Monitoring උපකරයයක්  සපයා, 

යගනැවිත් දීම 

12/08/2021 
10.30 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( තවත්කම් 
කළමනාකරණ ජල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
40/20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර 
Tel: 081-2234364 
Fax: 081-2246599 

රු: 1000/- 
සෑම 

ගගවීමක්ම 
ඕනෑම 

මහජන බැංකු 
ශාඛාවකින් 
ගෙමටගගොඩ 
ශාඛාගේ 

ලංවිම- ජනන 
මුලස්ථානගේ 
ගිණුම් අංක: 
071-1001-2-

3320- 
705 බැරවන 
ගසේ ගගවා 
බැංකු ලදුපත 
ඉදි (පත් කළ 
යුතුය. 

රු: 40,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකා ( 
තවත්කම් කළමනාකරණ ජල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
40/20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා ( 

තවත්කම් 
කළමනාකරණ ජල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
40/20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

- 
ICB 

 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/2eqbn9cvrrakxup/eng-gen-emhe-elec-003-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2eqbn9cvrrakxup/eng-gen-emhe-elec-003-2020-03.pdf?dl=0
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ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2021/0082 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරය සඳහා 60KVA 
X 2 Load Sharing Parallel Redundancy 

Modular Type UPS System with By 
Pass Stabilizer සැපයීම, ස්ථාපනය කිරීම  

සහ පරීක්ෂා කිරීම 
(extension) 

 
28/07/2021 
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 7,500.00 
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
2042001400
85134 යවත 

බැර කල 
හැක. 

 
 

රුපියල් 
500,000.00 

 

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 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය  බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්චයලයි 

61342. 
 

http://www.ce
b.lk/tenders/ 

යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

NCB  
Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/006 
Supply & Delivery of 

Transformer Oil (200L Per Barrel) 
– 65 Barrels 

18/08/2021 
10.00 පැය 

 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03මගින් 
2021- 08-17 දිනට යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

19,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
යමල් මාවත, යකොළඹ 03 හි 

තබා ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- වියේශීය 
Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/026 
Supply & Delivery of 

Steel Enclosures for Housing Bulk 
Supply Meters – Type D  -  80 Nos. 

 

28/07/2021 
10.00 පැය 

 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03මගින් 
2021- 07-27 දිනට යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

17,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
යමල් මාවත, යකොළඹ 03 හි 

තබා ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/tvzckk1z0yr54np/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0082.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tvzckk1z0yr54np/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0082.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwozyh9y2e1kxc8/ENG-DD1-CC-2021-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwozyh9y2e1kxc8/ENG-DD1-CC-2021-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6jwnxh97nr21cah/ENG-DD1-CC-2021-026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6jwnxh97nr21cah/ENG-DD1-CC-2021-026.pdf?dl=0
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යබ. අ. 03 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/2K21

/048 
ඌව පළාත සඳහා ලැප්යටොප් පරිගනක 
08ක්, යඩොට් යමට්රික්ස් වර්ගයේ මුද්රය 
යන්ත්ර 02 සහ ෆැක්ස් යන්ත්රයක් මිලට 

ගැනීම සහ සැපයීම 

 
 

28/07/2021 
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 

 
 

1000.00 

 
 

33,150.00 

 
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 

 
Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

SAB/CE(CON)/C1/Building/2021/T/0
5 

ප්රධානන ංජිනේරරු ැනීම්  කකකට  යට් 

නිවිතිගල යජක VII වනඩ කණ්ඩනටේ්  

භනණ්ඩ ගබඩන කිරීම සඳහන 

ේගොඩනනගිල්ලක් සහිැ ංඩමක් වසර 02 

ක කනලටක  කුලී පදනම මැ ලබන 

ගනීමම. 

1. ජලට, විදුලිට, ඇතුලුව සීමපනරක්ෂක 

පහසුක්  තිබිට යුතුයි. 

2. නිවිතිගල ේහෝ ර්නපුර නගරට  

ආසරනව, වර්ග යඩි 1000 ක 

ේගොඩනනගිල්ල තුළ යවම වශේටර කනමර 

03 ක් තිබිට යුතු යැර, වනහන 02 ක් 

(ේලොරි රථටක්, ේරේර රථටක්න නවැන 

ැනබිට හනකි විට යුතුට. 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
මිළදී ගැනීම් 

කමිටුව (සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.  යනො. 09, 

නව නගරය, රත්නපුර 
 

1,000.00 - 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09, 
නව නගරය, රත්නපුර 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 09, 

නව නගරය, රත්නපුර 
 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් අංශය - 4 (බපද - 1) ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයොමු අංකය, ඔයේ ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/48 
කණු -  වැ.යකො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 500 

(Poles R.C. 8.3m 500kg) සාදා, සපයා 
යගනවිත් භාරදීම. 

1,000   එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් නම් 

ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට යපර 
PCAIII අවශයයේ.) 

29/07/2021 
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 

1,500.00 260,000.00 

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/7kzkv8qd2i6o7ms/2021%20048.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7kzkv8qd2i6o7ms/2021%20048.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/15a6e3nj79rumtz/Tender%20Book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/15a6e3nj79rumtz/Tender%20Book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cgvv9oegr7m0pum/PPC_T_2021_48%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/60 
සවි ඇලුමිනියම් පිරියවන (All 

Aluminium (Fly) 7/3.40mm) සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම 

2,000 කි.ග්රෑ. 

29/07/2021 
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 10,000.00 

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) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/61 
ඇළුමිනියම් බැඳුම් තත් යනො.09 3.6 මි.මී. 
(Aluminium Binding Wire (No.09) 3.6 

mm) සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
3,000 කි.ග්රෑ. 

29/07/2021 
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 17,000.00 

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) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/62 
ඇලුමිනියම් යසේවා තත් යදපත්  (Cable - 

Alu. PVC Insulated - H.S. Duplex 
(7/1.70) 16sqmm one core insulated 

other core bare & boath sheated) සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම. 

7,500 මීටර 

29/07/2021 
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 9,000.00 

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) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/64 
තඹ යපරවි මිහිරිටි ( Rods - Earth Steel 
Copper Clad 1.2m x 17mm)   සපයා, 

යගනවිත් භාරදීම 
500 එකු 

29/07/2021 
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 17,000.00 

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/bduyixw814ms0t2/PPC_T_2021_60%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tjl6hnao2hrcv6g/PPC_T_2021_61%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ei8bthks114ipiw/PPC_T_2021_62%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/znyknys2groc8x6/PPC_T_2021_64%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/65 
ඇළුමිනියම් බැඳුම් තත් ( Aluminium 

Binding Wire (No.11) 3mm )   සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම 

6,000 කි.ග්රෑ. 

29/07/2021 
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 45,000.00 

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) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/66 
කණු -   යකොන්ක්රීට් යප රැඳි බමන ලද මීටර 

8.3 කි.ග්රෑ. 100 (Poles - Concrete Pre-
Stressed Spun Type 8.3m 100kg ) සාදා, 

සපයා, යගනවිත් භාරදීම. 
500 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් නම් 
ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට යපර 

PCAIII අවශයයේ.) 

29/07/2021 
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 74,000.00 

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 
 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/18 
ඇහැසි යපොදි බහන් ඇලුමිනියමි 230V 
/400V 1*50+54.6Sqmm කි.මී 50ක් 

සපයා ප්රවාහනය කර ගැනීම 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 

යසේවා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 

දු.අ. 047-2200888 
ෆැක්ස් : 047-2241806 

2,500.00 200,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යසේවා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 
. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
SP2/CE(C&CS)/T/2021/19 

මනුරු වායන් යපට්ටි - යතොග සැපයුම් 40 
ක් සපයා ප්රවාහනය කර ගැනීම 

 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 

යසේවා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 

දු.අ. 047-2200888 
ෆැක්ස් : 047-2241806 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යසේවා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/mf4umninhwg6m5a/PPC_T_2021_65%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qqtz0bw0cn0z7r7/PPC_T_2021_66%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34kr9919wuprecx/DD4-SP2-NCB-2021-T%20-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34kr9919wuprecx/DD4-SP2-NCB-2021-T%20-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/il1tl2afxp24kik/DD4-SP2-NCB-2021-T%20-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/il1tl2afxp24kik/DD4-SP2-NCB-2021-T%20-19.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/20 
තඹ පිරියවන (යනො. 04) මි.මී 6 , කි.ග්රෑ 

500 ක් සපයා ප්රවාහනය කර ගැනීම 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 

යසේවා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 

දු.අ. 047-2200888 
ෆැක්ස් : 047-2241806 

1,000.00 25,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යසේවා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/21 
ඇළුමිනියම් බැඳුම් තත් (යනො. 11) මි.මි 3, 
කි.ග්රෑ. 2000 ක් සහ ඇළුමිනියම් බැඳුම් තත් 

(යනො. 09)  මි.මි 3.6, කි.ග්රෑ. 1000 ක් 
සපයා ප්රවාහනය කර ගැනීම 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 

යසේවා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 

දු.අ. 047-2200888 
ෆැක්ස් : 047-2241806 

1,000.00 40,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යසේවා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 
. 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
. 
 
 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/IT 
EQUIPMET/2021/01 

යඩක්ස් යටොප් පරිගයක 25 ක් සපයා 
ප්රවාහනය කර ගැනීම 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 

යසේවා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 

දු.අ. 047-2200888 
ෆැක්ස් : 047-2241806 

1,000.00 60,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යසේවා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
. 
 
 

-- යේශීය 
Click 
Here 

ංදිකිරී්  

https://www.dropbox.com/s/lmc4ai3iar3hgaf/DD4-SP2-NCB-2021-T%20-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lmc4ai3iar3hgaf/DD4-SP2-NCB-2021-T%20-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/edw8rom01ji0enm/DD4-SP2-NCB-2021-T%20-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/edw8rom01ji0enm/DD4-SP2-NCB-2021-T%20-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/112hsektkphtt2d/DD4-SP2-NCB-2021-IT%20-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/112hsektkphtt2d/DD4-SP2-NCB-2021-IT%20-01.pdf?dl=0
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ජනන 
(තාප 

සංකීර්යය) 

KCCPS/ME (GT)/LS/2020/03 

කැළණිතිස්ස සංයුක්ත චක්රීය බලාගාරයහි 
නැප්තා ඉන්දන ටැංකි යදක අලුත්වැඩියා 

කිරීම සහ පින්තාරු කිරීම 

 
05/08/2021 
10.00 පැය 

අමාතයාංශීය
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව  

නිේටෝජය 

සනමනනයනධිකනරී 

(ැනපබල සජකීර්ණටන  

ලජවිම 

ජනන මූලස්ථනනට, නව 

කනළණි පනලම, 

10600 ේකොේලොරනනව 

දුරකැන යජකට 
2437426, 2423897 

 

40,000.00 3,000,000.00 

නිේටෝජය සනමනනයනධිකනරී 

(ආටැනික කැයුතුන  ලජවිම 

ජනන මූලස්ථනනට, නව 

කනළණි පනලම, 

10600 ේකොේලොරනනව 

දුරකැන යජකට 
2147232, 2327027 

නිේටෝජය 

සනමනනයනධිකනරී 

(ආටැනික කැයුතුන  

ලජවිම 

ජනන මූලස්ථනනට, නව 

කනළණි පනලම, 

10600 ේකොේලොරනනව 

දුරකැන යජකට 
2147232, 2327027 

අදාල නැත 
(ලං.වි.ම  යවේ 
පිටුව බලන්න) 

යේශීය 
Click 
Here 

 
යබ.අංශ 2 
(වාහාආ) 

 
කිරිබත්යගොඩ පිහිටි යබ.අංශ 02 මනු 

පරීක්ෂයාගාරය සඳහා යතත බදු කුළී පදනම මත 
වෑන් රථයක් සපයා ගැනීම 

ලංසු අංකය - 
DD2/DGM(C&C)/HV/ML/2021/T115 

 
 

14/07/2021 
10.00 පැය 

 
 
 
 
 

යබදාහැරීම් අංශ 
2 

 
 
 

නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 2, 
02වන මහළ, යනො.205/3, 
නුවර පාර, පහළ බියන්විල, 

කඩවත 
0112901308 

500.00 20,000.00 

 
 

යකොළඹ 02, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයේ යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) කාර්යාලයේ 
තබා ඇති යටන්ඩර් යපට්ටියට 

බහාලිය යුතුයි 

 
 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, 
යනො.205/3, නුවර පාර, 
පහළ බියන්විල, කඩවත 

යදවන මහයල් 
අ.සා.(යබ.අංශ 02) 

කාර්යාලය 

 
 
 
- 

යේශීය 
 

 
 
 
 

බාගැනීමට 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/193 
ත්රිකුණාමලගේ කන්තගව විදුලි පා (ග ිගික 
ගසේවා මධ්යස්ථානය ්රතිසසංස්කරණය කිීමම. 

(ICTAD C6 or above) 
පූර්ව ලංසු රැස්වීම 19-07-2021 දින පැය 10.30 ට 

කන්තයල් විදුලි පා (ග ිගික ගසේවා 
මධ්යස්ථානය ිදී  පැවැත්ගේ 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැයගනහිර 

කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             026-

2222666 
026-2221030 

5,000.00 150,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය - NCB Click Here 

 
DD 2 

 

PHM 

DD2/DGM/CE(SCM)/DPC/2021/02 
යකරවලපිටිය නුගයප් මායබෝල 4 CCT 

ZEBRA, LYNX රැහැන් මාර්ග ජාලක 

සම්බන්ධාතාවය සඳහා SS + 0 වර්ගයේ A 
(Derp) කුළුණු පාදම් 6 ක් ඉදිකිරීම 

(සිවිල් කාර්යය) 
යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් අංශයයහි ICTAD 
යරේණිගත කිරීම අනුව  C-8 යහෝ ඊට වැඩි 

යකොන්ත්රාත් කරුවන් සුදුසු යේ. 
 

 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව -
යබදාහැරීම් අංශ 

02 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 

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

අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස ්

0812222286 
0812222287 

 
2,000.00 

 
 
 

 
30,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 

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

අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස ්

0812222286 
0812222287 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 

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

අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස ්

0812222286 
0812222287 

 
අදාල නැත 

 

 
NCB 

 

click here 
 

 
වත්කම් 

කළමනාකරය 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

 
CW&B/DGM/W&AS/02/2021 

 
යකොයළොන්නාව නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලයේ පිවිසුම් මාර්ගය ඉදිකිරීම. ඒ.බී.සී 
ගල් සැපයීම,ඇතිරීම හා තැලීම. ඉන්ටර්යලොක් 

ගල් හා යකොන්ක්රීට් ගැටි ගල් සැපයීම හා 
ඇතිරීම.කානු වැඩ හා ඊට අදාල අයනකුත් වැඩ 

 
සුදුසුකම් : 

CIDA(ICTAD) යරේණියේ C7 යහෝ ඊට වැඩි 
යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් 

 

 

29/07/2021 
14.00 පැය 

 
2021-07-28 

දින 12.00 පැය 
දක්වා 

ප්රසම්පාදන පත් 
නිකුත් කරනු 

ලැයේ. 
 
 

 
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  අත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් 

මාවත, යකොළඹ 02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 
 

 
2,000.00 

 
65,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(සිවිල්වැඩ හා යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර්  අත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් 

මාවත, යකොළඹ 02. 

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර්  අත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, යකොළඹ 
02. 

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 

 
අදාල යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 

Here 

https://www.dropbox.com/s/h1iugezak9c3p0p/Eng-Gen-TC-KCCPSME%20%28GT%29LS202003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1iugezak9c3p0p/Eng-Gen-TC-KCCPSME%20%28GT%29LS202003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eg9v0tytuwbfown/Sin-DD2-CnC-2021-T115.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oplfnbfvxxvugvx/Eng-DD2-EP-193%20Renovation%20of%20Kanthale%20ECSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/00arv5mgv17ayn7/ENG-DD2-%20PHM-PHM%20DD2-DGM-CE%28SCM%29-DPC-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f8gx4cnricsufhn/Eng-AM-WAS-CW%26B-DGM-W%26AS-02-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f8gx4cnricsufhn/Eng-AM-WAS-CW%26B-DGM-W%26AS-02-2021.pdf?dl=0
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යසේවා 
ජනක 

 
වත්කම් 

කළමයාකරන 

ජලවිදුලි  

අංශය 

ලජසු 

භනරගරනන යවසනන දිනට දීර්ඝ කිරීම 
 

කාර් රථයක්  රියදුරු සහ ඉන්ධාන සමඟ 
කුලියට ලබා ගැනිම සඳහා වන ලංසුව 

 
වාහන මුල් ලියාපදිං අයේ සිට වසර 10 කට 

වඩා පැරණි යනොවිය යුතය. 
 

මිළ ගයන් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව වන 
විට ලියාපදිං අ යනොකළ වාහන, යතෝරා 

ගැනීයමන් සති 02 ක් ඇතුලත ලියාපදිං අ 
කර ංදිරිප් කල යුතුට. 

ලංසු යයොමු අංකය 
AMHE/DGM/003/032/2021 

22/07/2021 
14.00 පැය 

 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වත්කම් 

කළමනාකරය ජල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

දුරකථන: 081-2224424 

 

Email.: 

dgmamhe@ceb.lk 

රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ ඇති 

ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණුම් අංක: 
071-1-001-2-

3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

රු.10,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වත්කම් කළමනාකරය ජල 

විදුලි), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

40-20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වත්කම් කළමනාකරය 
ජල විදුලි), ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

2021/07/22 දින  14:00 

පැය දී 

 

 

NA NCB 

 

Click here 

 

ජනක අංශය 
(වත්කම් 

කළමයාකරන 

ජලවිදුලි 

ශාඛාව) 

කාර් රථයක්  රියදුරු සහ ඉන්ධාන සමඟ 
කුලියට ලබා ගැනිම සඳහා වන ලංසුව 

 
වාහන මුල් ලියාපදිං අයේ සිට වසර 10 කට 

වඩා පැරණි යනොවිය යුතය. 
 

මිළ ගයන් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව වන 
විට ලියාපදිං අ යනොකළ වාහන, යතෝරා 

ගැනීයමන් සති 02 ක් ඇතුලත ලියාපදිං අ 

කර ංදිරිප් කල යුතුට. 
ලංසු යයොමු අංකය 

AMHE/DGM/003/032/14-2021 
 
 

29/07/2021 
14.00 පැය 

 

මහවැලි 
සංකීරයය 
ප්රසම්පාන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වත්කම් 

කළමනාකරය ජල 
විදුලි), ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

දුරකථන: 081-2224424 

 

Email.: 

dgmamhe@ceb.lk 

රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 

යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ ඇති 

ලං.වි.ම. 
ජනන 

මුලස්ථාන 
 

ගිණුම් අංක: 
071-1-001-2-

3320705 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

රු.10,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වත්කම් කළමනාකරය ජල 

විදුලි), ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

40-20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වත්කම් කළමනාකරය 
ජල විදුලි), ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
40-20 A අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 

2021/07/29 දින දී 

 

 

NA NCB 

 

Click here 

 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2021/0236 
 

වසරක කාලයක් සඳහා (2021-2022) 
සහායක යසවා ලබා ගැනීම - සිවිල් අංශය 

- ලක්විජය විදුලි බලාගාරය. 
 
 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 
පූර්ව ලංසු 

රැස්වීම 
20/07/2021 
දින 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 

8,500.00 470,000.00 

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.ce
b.lk/tenders/ 

යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

NCB 

 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/fa4vuusmwa9z4rr/eng-gen-emhe-003-032-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q7r2ern010jugro/eng-gen-emhe-elec-003-032-14-2021.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/syevr53vcyh6539/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0236.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/syevr53vcyh6539/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0236.pdf?dl=0
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ජනන 

(තාපබල 
සංකීරයය) 

 
එස්පීඑස්/සීඊ/ස්ලජ් /2021/10 

 
දැවියතල් මණ්ඩි ලීටර 1,320,000 විකිණීම 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය 
 
 
 
 
 

 
22/07/2021 
10.00 පැය 

 

 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 
තාපබල 

සංකීර්යය 

 
නියයෝජය සාමානය 
අධිකාරී ( තාපබල 
සංකීර්යය)  ලංවිම 

ජනන මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම, 

10600 යකොයලොන්නාව 
දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

 
 
 
 

3,500/= 

 
 
 
 

132,000/= 

නියයෝජය සාමානය අධිකාරී 
( තාපබල සංකීර්යය)  

ලංවිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම, 
10600 යකොයලොන්නාව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

නියයෝජය සාමානය 
අධිකාරී ( තාපබල 
සංකීර්යය)  ලංවිම 

ජනන මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම, 

10600 යකොයලොන්නාව 
දුරකතන අංකය 
011  2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

ජනන 
(තාපබල 

සංකීරයය) 

එස්පීඑස්/සීඊ/කිේයූඒ /01/2021/03/4100 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය සඳහා 
තනිකඩ නිල නිවාස යදකක් වසරක 

කාලයක් සඳහා බේදට ගැනීම 

22/07/2021 
14.00 පැය 

 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව-
තාපබල 

සංකීරයය 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

යනොමියල් අදාල නැත 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(P&D)/PPC/2021/003 

යකොළඹ නගර කාර්යාලයේ තැනීම් 
ඒකකය සදහා ABC හා ගල්කුඩු ලබා 

ගැනිම (වසර 02 ක් සදහා) 

28/07/2021 
10.00 පැය 

 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2021-07-27 දිනට යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

150,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
යමල් මාවත, යකොළඹ 03 හි 

තබා ඇති ලංසු යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සී1/එච්වී/2021/007 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු(යබදාහැරීම් නඩත්තු) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වර්ෂ 02ක කාල 
සීමාවකට  කුලී පදනම මත කාර් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

29/07/2021 
15.00 පැය 

 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සී1/එච්වී/2021/008 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු(යබදාහැරීම් 
නඩත්තු)යටයත් විදුලි අධිකාරී(යබදාහැරීම් 
නඩත්තු)  යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වර්ෂ 

 
 

29/07/2021 
15.00 පැය 

 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

 
click here 

https://www.dropbox.com/s/3d1i0xbm4517rn9/ENG-GEN-TC-SPSCESLUDGE202110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3d1i0xbm4517rn9/ENG-GEN-TC-SPSCESLUDGE202110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ylvr8k12yeapd4/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ylvr8k12yeapd4/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dl9l4eq8r8exwr2/ENG-DD1-CC-2021-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dl9l4eq8r8exwr2/ENG-DD1-CC-2021-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qr9ds8o3jwa8yvn/Sin-DD1-NCP--HV-2021-007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ubxhih7a3egh2q8/Sin-DD1-NCP--HV-2021-008.pdf?dl=0
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02ක කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 

 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සී1/එච්වී/2021/009 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු(යබදාහැරීම් 
නඩත්තු)යටයත් විදුලි අධිකාරී(යබදාහැරීම් 
නඩත්තු)  යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වර්ෂ 

02ක කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
 

 
 
 

29/07/2021 
15.00 පැය 

 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click here 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සී1/එච්වී/2021/010 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු(මින්යන්රිය) යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වර්ෂ 02ක කාල සීමාවකට  
කුලී පදනම මත කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
 
 

29/07/2021 
15.00 පැය 

 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click here 

 
 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සී1/එච්වී/2021/011 
 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු(මින්යන්රිය)යටයත් 
විදුලි අධිකාරී(හිඟුරක්යගොඩ)  යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වර්ෂ 02ක කාල සීමාවකට  
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

29/07/2021 
15.00 පැය 

 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click here 

https://www.dropbox.com/sh/omdvwlb3siie0zf/AAAija-wBCjbrpnPLlspg990a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9kuagtggo8unxk/Sin-DD1-NCP--HV-2021-010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jpkqw331ijabx2c/Sin-DD1-NCP--HV-2021-011.pdf?dl=0
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මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

මමත්රීපාල 

යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සී1/එච්වී/2021/012 
 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු(මින්යන්රිය)යටයත් 
විදුලි අධිකාරී(යපොයළොන්නරුව)  යේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා වර්ෂ 02ක කාල 
සීමාවකට  කුලී පදනම මත කෘ කැේ 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 
 

29/07/2021 
15.00 පැය 

 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click here 

 
 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීප/සී1/එච්වී/2021/013 
 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු(කැකිරාව)යටයත් විදුලි 
අධිකාරී(තඹුත්යත්ගම)  යේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා වර්ෂ 02ක කාල සීමාවකට  
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
 
 

29/07/2021 
15.00 පැය 

 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click here 

 
 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සී1/එච්වී/2021/014 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු(කැකිරාව)යටයත් විදුලි 
අධිකාරී(කැකිරාව)  යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා වර්ෂ 02ක කාල සීමාවකට  කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
 
 

29/07/2021 
15.00 පැය 

 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click here 

https://www.dropbox.com/s/sbfadwi2dibis1q/Sin-DD1-NCP--HV-2021-012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/82or7fz0kyb9p87/Sin-DD1-NCP--HV-2021-013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jitnjepnea0f810/Sin-DD1-NCP--HV-2021-014.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සී1/එච්වී/2021/015 
 

ගයකාධිකාරී ආදායම් -උමැ යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වර්ෂ 02ක කාල සීමාවකට  
කුලී පදනම මත කාර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
 
 

29/07/2021 
15.00 පැය 

 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

උමැප/අ/අ/සී3/උ.පා.යසේ.ම.කැබිතියගොල්
ලෑව - 2021 

 
කැබිතියගොල්ලෑව උප පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය පවත්වායගන යාම සඳහා 

කැබැතියගොල්ලෑව නගර සීමාව තුළ කුලී 
පදනම මත වසර 01 කාලයක් සඳහා 

යගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම සඳහා මිල 
ගයන් කැඳවීම. 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය (අනුරාධාපුර), 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

බණ්ඩාරනායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222165 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 
- 

 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය (අනුරාධාපුර), 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

බණ්ඩාරනායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222165 

 

ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(අනුරාධාපුර), 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

බණ්ඩාරනායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222165 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/76 
කුලියාපිටිය, තේයබෝමුල්ල පිහිටි (වයඹ 
පළාත-1)  ගබඩායේ ඇති අබලි භාණ්ඩ 

විකිණීම. 
 
 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 
යලොට් වල 

වටිනාකමින් 10% 
ක් 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය , 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ-

1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/49 
විදුලි ඉංිනයන්රු (යවන්නප්පුව) කාර්යාලය 
හා එයට අයත් යවන්නප්පුව‚ යබෝලවත්ත‚ 

නාත්තන්ඩිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථාන පිරිසිදු කිරීම හා නඩත්තු යසේවා 

පවත්වායගන යාම 
 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/76 
කුලියාපිටිය, තේයබෝමුල්ල පිහිටි (වයඹ 
පළාත-1)  ගබඩායේ ඇති අබලි භාණ්ඩ 

විකිණීම. 
 
 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 
යලොට් වල 

වටිනාකමින් 10% 
ක් 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය , 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ-

1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/k3dxw8yi3y7ljhr/Sin-DD1-NCP--HV-2021-015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gala8ezg3dcmgay/Kebithigollewa%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urcki7i6szgn08x/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urcki7i6szgn08x/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88tzqpc4wv9j71g/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88tzqpc4wv9j71g/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urcki7i6szgn08x/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urcki7i6szgn08x/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-76.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/49 
විදුලි ඉංිනයන්රු (යවන්නප්පුව) කාර්යාලය 
හා එයට අයත් යවන්නප්පුව‚ යබෝලවත්ත‚ 

නාත්තන්ඩිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථාන පිරිසිදු කිරීම හා නඩත්තු යසේවා 

පවත්වායගන යාම 
 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/76 
කුලියාපිටිය, තේයබෝමුල්ල පිහිටි (වයඹ 
පළාත-1)  ගබඩායේ ඇති අබලි භාණ්ඩ 

විකිණීම. 
 
 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 
යලොට් වල 

වටිනාකමින් 10% 
ක් 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය , 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ-

1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/49 
විදුලි ඉංිනයන්රු (යවන්නප්පුව) කාර්යාලය 
හා එයට අයත් යවන්නප්පුව‚ යබෝලවත්ත‚ 

නාත්තන්ඩිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථාන පිරිසිදු කිරීම හා නඩත්තු යසේවා 

පවත්වායගන යාම 
 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/71 
 

කීරියන්කල්ලිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය  සදහා කීරියන්කල්ලිය නගර 

සීමාව තුළින්  ජලය, විදුලිය, දුරකථන, 
මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 3,000 

යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත පර්චස් 80 
කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/65 
විදුලි ඉංිනයන්රු (කුලියාපිටිය) සඳහා කුලී 
පදනම මත යමොටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/79 
ගයකාධිකාරි (ආදායම්) සඳහා කුලී පදනම 

මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/82 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු(යබදාහැරීම් 

නඩත්තු) ඒකකයට අයත් කුලියාපිටිය 
නඩත්තු වැඩබිම් II සදහා කුලියාපිටිය 

නගර සීමාව තුළින්  ජලය, විදුලිය, 
දුරකථන, මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 

1,000 යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත 
පර්චස් 60 කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ 

බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/88tzqpc4wv9j71g/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88tzqpc4wv9j71g/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urcki7i6szgn08x/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urcki7i6szgn08x/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88tzqpc4wv9j71g/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88tzqpc4wv9j71g/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jl9g6f4v2w7c66r/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-71.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jl9g6f4v2w7c66r/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-71.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ul01mmx4yyq5ku/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ul01mmx4yyq5ku/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sbrzkno7oloy516/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sbrzkno7oloy516/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j6bwe1vh6puqsu2/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j6bwe1vh6puqsu2/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-82.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/04 
පඬුවස්නුවර පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත ත්රී 
යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1,000.00 15,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/74 
විදුලි අධිකාරී (පුත්තලම) පාරියභෝගික 

යසේවා මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 1000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/ඊඊපුත්)සීඑල්බීඑල්/එෆ්
එල්40 

විදුලි ඉංිනයන්රු(පුත්තලම) කාර්යාලයට 
අයත්  විදුලි අධිකාරී මහතුන් හා කාර්යාල 

යසේවක මහතුන් හට තනිකඩ නිල 
නිවාසයක් පුත්තලම නගර සීමාව තුළින්  
ජලය, විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග පහසුකම් 

සහිත වර්ග අඩි 2,000 යනොඅඩු 
යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත පර්චස් 30 කට 

යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
(පුත්තලම) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක.171/1, 
කුරුයෑගල පාර, 

පුත්තලම. 
032-2265995 

1000.00 10,000.00 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
(පුත්තලම) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක.171/1, 

කුරුයෑගල පාර, 
පුත්තලම. 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු (පුත්තලම) 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක.171/1, 

කුරුයෑගල පාර, 
පුත්තලම. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0061 
නාරම්මල ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලයේ විදුලි අධිකාරි       (වාණිජ 1)  
යවනුයවන් රාජකාරි කටයුතු සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

29/07/2021 
10.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

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 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

-  
යේශීය 

Download 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0062 
නාරම්මල විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාරි  යවනුයවන් 
රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

29/07/2021 
10.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

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 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

-  
යේශීය 

Download 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0063 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (කුරුයෑගල) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රායේශීය නඩත්තු 

ඒ්්කකය සඳහා වෑන් රථයක් කුලී පදනම 
මත ලබා ගැනීම. 

29/07/2021 
10.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

-  
යේශීය 

Download 

https://www.dropbox.com/s/0oi72ohby7ujg0q/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0oi72ohby7ujg0q/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d4xpdvmebukv4oz/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d4xpdvmebukv4oz/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3jodttbbm4x5wl7/DGM%20-%20NWP-1-EEPUTH-CLBL-FL40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3jodttbbm4x5wl7/DGM%20-%20NWP-1-EEPUTH-CLBL-FL40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o9jb9qvgwqnk6wh/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0061.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cvf3zs0it2343o1/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0062.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7zehmsocu6xfow5/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0063.pdf?dl=0
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යනො.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 

කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 

070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 070- 

6430400 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

යනො.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 

කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 

070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

 
 
 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/092 

 
කුණ්ඩසායල්   ප්රායේය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලයට   අයත්  කරල්ලිේද 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානයේ කණු 

අංගනය   පවත්වායගන යාම සඳහා 
කුළී/බඳු පදනම මත පහත සඳහන් 

පහසුකම් සහිතව වසර 02ක කාලයකට 
ඉඩමක් ලබා ගැනිම. 

1) ඉඩම පර්චස් 20ක් යහෝ ඊට වැඩි 
තැනිතලා භූමියක් විය යුතුය. 

2) ඉඩම කරල්ලිේද  පා.යසේ.ම. යේ 
සිට කි.මී. 3ක් ඇතුළත පිහිටා 

තිබිය යුතු වීම. 
3) කරල්ලියේද - මහියංගය ප්රධාාන 

මාර්ගයට මුහුයලා පිහිටිය 
යුතුය. 

4) කණු අංගනය වටා ආරක්ෂිත 
වැටක් තිබිය යුතුය. 

5) පහසුයවන් විදුලිකණු ගබඩා 
කිරීමට හැකි වන පරිදි භුමිය 

පිහිටා තිබිය යුතුය. 
. 
 

 

 
28/07/2021 
14.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ ඉඩයම්  
සියලු විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.ය.  081-2234324 

081-4949181 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 

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 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/203 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (සැළසුම්) නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී  කාර්යාලය ත්රීකුයාමලය 
යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා ඩබල් කැේ  
රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා 

ගැනීම. 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැයගන

හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/204 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (නැයගනහිර) 
කාර්යාලය  ත්රීකුයාමලය යේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක්   වසර 02 ක් 
සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැයගන

හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/205 

 
විදුලි අධිකාකාීම (සංවර්ධාන) නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී කාර්යාලය ත්රීකුයාමලය 
යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක්   

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැයගන

හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/1g91wbget1ugia1/Eng-DD2-EP-203%20Hiring%20of%20van%20%20for%20EE%20%28planning%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1g91wbget1ugia1/Eng-DD2-EP-203%20Hiring%20of%20van%20%20for%20EE%20%28planning%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lc7byh39ld2ngj5/Eng-DD2-EP-204%20Hiring%20of%20van%20%20for%20DGM%28East%29%20-HRO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lc7byh39ld2ngj5/Eng-DD2-EP-204%20Hiring%20of%20van%20%20for%20DGM%28East%29%20-HRO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jcw4bqw7esoe60c/Eng-DD2-EP-205%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Dev%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jcw4bqw7esoe60c/Eng-DD2-EP-205%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Dev%29.pdf?dl=0
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වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 026-2221030 ත්රිකුයාමලය 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/206 

 
විදුලි අධිකාකාීම (බලශක්තී කළමයාකරන) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාර කාර්යාලය 
ත්රීකුයාමලය යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක්   වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැයගන

හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/207 

 
විදුලි අධිකාරී (කලුවාන් අකුඩි) 

පාරියභෝගික මධායස්ථානය   මඩකලපුව  
යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් 
වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

28/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායේශීය ප්රධාාන  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී(නැයගන
හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය - NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V86/2021/22 
කුලී පදනම මත  කෲ කැේ  රථයක් ලබා 

ගැනීම. ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය -  විදුලි 
ඉංිනයන්රු (දිවුලපිටිය) 

27/07/2021 
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-V32/2021/92 
කුලී පදනම මත  කෲ කැේ  රථයක් ලබා 

ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය - 
යදොම්යප් 

27/07/2021 
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 ඉංිනයන්රු (තැනීම්) කාර්යාලය 

27/07/2021 
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-V75/2021/195 
කුලී පදනම මත  වෑන්  රථයක් ලබා 

ගැනීම.  පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
- ජා-ඇල 

27/07/2021 
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-V105/2021/196 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා සංවර්ධාන) 

කාර්යාලය 

27/07/2021 
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/SEC-GAM/2021/197 
යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවය සපයා 

ගැනීම. ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය - ගම්පහ 

27/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                

 
1,000.00 

 
100,000.00 

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.                
- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/d0et1d7danoiqtt/Eng-DD2-EP-206%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28EM%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d0et1d7danoiqtt/Eng-DD2-EP-206%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28EM%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/723u2bi33zxo3zf/Eng-DD2-EP-207%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20office%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/723u2bi33zxo3zf/Eng-DD2-EP-207%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20office%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gv2rtumwe3sv1eu/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2021-22-%202WD%20Crew.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gv2rtumwe3sv1eu/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2021-22-%202WD%20Crew.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/78kja5sltje3991/Eng-DD2-WPN-NCB-KE-V32-2021-92-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/78kja5sltje3991/Eng-DD2-WPN-NCB-KE-V32-2021-92-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tif443ffk2thy0z/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V84-2021-156%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tif443ffk2thy0z/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V84-2021-156%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/spmcn019azplp31/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V75-2021-195%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/spmcn019azplp31/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V75-2021-195%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9dchjl68xha4mul/Eng%20-DD2-WPN-NCB-P%26D-V105-2021-196%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9dchjl68xha4mul/Eng%20-DD2-WPN-NCB-P%26D-V105-2021-196%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ftwql1n24snqlkt/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-GAM-2021-197.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ftwql1n24snqlkt/Eng-DD2-WPN-NCB-SEC-GAM-2021-197.pdf?dl=0
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දු.ක. 011-2911071/72 දු.ක. 011-2911071/72 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/GAM/CE/2021/02 
ගම්පහ ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

ඇතුළු සිේමහල් යගොඩනැගිල්ල පිරිසිදු 
කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා වසරක 

කාලයකට මිල ගයන් ලබා ගැනීම. 
(2021.06.24 දින පුවත්පයත් පල කල 
ලංසුවකි. ලංසුපත් භාරගන්නා අවසන්  

දිනය 2021.07.14 දක්වා දීර්ඝකර ඇත.) 

14/07/2021 
14.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු, 
අංක:57,යම්රිබියසෝ 

මාවත, ගම්පහ 
කාර්යාලය. 

033-2227944 
033-2222170 

500.00 2,500.00 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු, 
අංක:57,යම්රිබියසෝ මාවත, 

ගම්පහ කාර්යාලය. 
033-2227944 
033-2222170 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු, 
අංක:57,යම්රිබියසෝ 

මාවත, ගම්පහ 
කාර්යාලය. 

033-2227944 
033-2222170 

- NCB 

Click 
Here 

යබ.අ. 03 
(ඌව) 

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

106/BD-19/2K21/35 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (මහියංගනය) ඒකකයේ 
රිදිමාලියේද පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර යදකක් සඳහා ත්රී යරෝද රථයක් 

ලබාගැනීම 

 
 

28/07/2021 
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 

යමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
89/BD-14/2K21/36 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (මහියංගනය) ඒකකයේ 
කන්දකැටිය පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම 

මත වසර යදකක් සඳහා වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම 

 
 

28/07/2021 
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 

 
1000.00 

 
50,000.00 

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 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

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

46/CONS-0/2K21/37 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම් - ඌව) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි 08 සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර යදකක් සඳහා වෑන් 

රථයක් ලබාගැනීම 

 
 

28/07/2021 
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 

 
1000.00 

 
50,000.00 

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 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

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

67/DGM-16/2K21/38 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ - ඌව) 

ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි 04 සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර යදකක් සඳහා වෑන් 

රථයක් ලබාගැනීම 
 

 
 

28/07/2021 
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. 

 
1000.00 

 
50,000.00 

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, 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/c39xgh9l740lv4t/Sin-DD2-WPN-GAM-CE-2021-02%20Cleanning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c39xgh9l740lv4t/Sin-DD2-WPN-GAM-CE-2021-02%20Cleanning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/67ka9ab1u3zi4jo/35%20ridimaliyadda%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/67ka9ab1u3zi4jo/35%20ridimaliyadda%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/67ka9ab1u3zi4jo/35%20ridimaliyadda%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/co6dolpwd5hw7dz/36%20kandaketiya%20csc%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/co6dolpwd5hw7dz/36%20kandaketiya%20csc%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/co6dolpwd5hw7dz/36%20kandaketiya%20csc%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gw9ojvlcm3wzfwx/37%20construction%20es8%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gw9ojvlcm3wzfwx/37%20construction%20es8%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gw9ojvlcm3wzfwx/37%20construction%20es8%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g49htowprzvwzts/38%20com%20es%204%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g49htowprzvwzts/38%20com%20es%204%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g49htowprzvwzts/38%20com%20es%204%20van.pdf?dl=0
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දු.ක : 0552222474 බදුල්ල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

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

129/DM-18/2K21/39 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු -
 ඌව) ඒකකයේ උපයපොල නඩත්තු (ii) 

සඳහා කුලී පදනම මත වසර යදකක් සඳහා 
කෘ කැේ රථයක් (2WD) ලබාගැනීම 

 

 
 

28/07/2021 
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 

 
1000.00 

 
52,000.00 

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 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

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

127/BD-21/2K21/40 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ විදුලි 
අධිකාරි - හාලිඇල පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී 

පදනම මත වසර යදකක් සඳහා ඩබල් කැේ 
රථයක් (4WD) ලබාගැනීම 

 

 
 

28/07/2021 
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 

 
1000.00 

 
64,000.00 

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 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/නිල 

නිවාස/සි6/2යක්21/09 
රිදිමාලියේද නගරය අවටින් පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය (රිදිමාලියේද) සඳහා 
යගොඩනැගිල්ලක් වසර යදකක කාලයකට 

බේදට ලබාගැනීම 

 
 

28/07/2021 
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 

 
9,600.00 

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 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/නිල 

නිවාස/සි6/2යක්21/10 
මහියංගනය නගරය අවටින් විදුලි 

ඉංිනයන්රු (මහියංගනය) කාර්යාලය සඳහා 
යගොඩනැගිල්ලක් වසර යදකක කාලයකට 

බදු පදනම මත ලබාගැනීම 

 
 

28/07/2021 
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 

 
1000.00 

 
36,000.00 

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 

යමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/නිල 

නිවාස/සි6/2යක්21/11 
තයමල්විල නගරය අවටින් පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය (තයමල්විල) සඳහා 
යගොඩනැගිල්ලක් වසර යදකක කාලයකට 

බදු පදනම මත ලබාගැනීම 

 
 

28/07/2021 
15.00 පැය 

 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

 
500.00 

 
12,000.00 

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 

යමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/51cl6h31eenx3o2/39%20CE%20DM%20Sub%20Maintanance%20_ii_%20crew%20cab%202WD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/51cl6h31eenx3o2/39%20CE%20DM%20Sub%20Maintanance%20_ii_%20crew%20cab%202WD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/51cl6h31eenx3o2/39%20CE%20DM%20Sub%20Maintanance%20_ii_%20crew%20cab%202WD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16kd4t1ysmah4nz/40%204WD%20haliela%20double%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16kd4t1ysmah4nz/40%204WD%20haliela%20double%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16kd4t1ysmah4nz/40%204WD%20haliela%20double%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0mt7j3t66ik78hi/2K21-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0mt7j3t66ik78hi/2K21-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0mt7j3t66ik78hi/2K21-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x2tut6ipguh9n9l/2K21-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x2tut6ipguh9n9l/2K21-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x2tut6ipguh9n9l/2K21-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ohwllha3s9ksw6u/2k21-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ohwllha3s9ksw6u/2k21-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ohwllha3s9ksw6u/2k21-11.pdf?dl=0
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අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 
 

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

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V85/HV/2021/52 

ප්රයේශීය විදුලි  ඉංින යන්රු (රුවන්වැල්ල) 
ඒකක යේ  රාජකාරී කටයුතු සඳහා ත්රී 
යරෝදරථ  1ක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 
 
 

28/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර. 045-2225891-5 
ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EHE-V71/HV/2021/53 

කිරිඇල්ල පා.යසේ.ම.හි රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා 4WD ඩබල් කැේ රථ  1ක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 
 

28/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර. 045-2225891-5 
ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V84/HV/2021/54 
දැරණියගල පාරි යභෝගික යසේවා 

මධායස්ථාන යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
4WD ඩබල්කැේ රථ  1ක් කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

28/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර. 045-2225891-5 
ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V43/HV/2021/55 
දැරණියගල පාරි යභෝගික යසේවා 

මධායස්ථාන යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
4WD ඩබල් කැේ රථ  1ක් කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 
. 
 

28/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර. 045-2225891-5 
ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/DM-V76/HV/2021/56 

රත්නපුර වැඩ කණ්ඩායම III හි රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා 4WD ඩබල් කැේ රථ  1ක් 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

28/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර. 045-2225891-5 
ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/srtuitek4uw292e/2021_52-RAT_-V85_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/srtuitek4uw292e/2021_52-RAT_-V85_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oaag5rn32jwwu54/2021_53-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oaag5rn32jwwu54/2021_53-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vzw9ysrr4py0jps/2021_54-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vzw9ysrr4py0jps/2021_54-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qffqwhaeybauz49/2021_55-RUW-V43-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qffqwhaeybauz49/2021_55-RUW-V43-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kellj56znxefkea/2021_56-DM-V76-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kellj56znxefkea/2021_56-DM-V76-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
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යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V82/HV/2021/57 

යගෝනගල්යදණිය පා.යසේ.ම.හි රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වෑන් (ේවිත්ව කාර්යය)  රථ  

1ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

28/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

 
 
 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර. 045-2225891-5 
ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/DM-V66/HV/2021/58 

ඇඹිලිපිටිය වැඩ කණ්ඩායමහි රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වෑන් (ේවිත්ව කාර්යය) රථ  

1ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

28/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 

රත්නපුර. 045-2225891-5 
ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

නි.සා.(සබර) 
 

SAB/EH/C3/BLDG/AYAGAMA 

SUB DEPOT/2021 
අයගම උප විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 

යගොඩනැගිල්ලක් ලබාගැනීම 
 

30/07/2021 
15.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප.03, තලාවිටිය, 
ඇහැලියයගොඩ. 

 

500.00 - 

විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 
(ඇහැලියයගොඩ ), ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.03, තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප.03, තලාවිටිය, 
ඇහැලියයගොඩ. 

 

- යේශීය 

 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

 
 

SAB/RUW/EE/CLEANING 
SERVICE/2021 

රුවන්වැල්ල විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 
හා කරවනැල්ල, යකොටියාකුඹුර, 

දැරණියගල, 
බුලත්යකොහුපිටිය, යගෝනගල්යදණිය 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථාන සහ 

ගලපිටමඩ හා  කිතුල්ගල උප පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථාන    වසරක කාලයක් 

සඳහා සනීපාරක්ෂක යසේවාව පවත්වායගන 
යාම සඳහා. 

22/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (රුවන්වැල්ල

)       යනො. ඊ 184/1, 
අටුලුගම, 
යදහිඕවිට. 

 

1,000.00 10,000.00 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (රුවන්වැල්ල)       

යනො. ඊ 184/1, 
අටුලුගම, 
යදහිඕවිට. 

036-3367271 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (රුවන්වැල්
ල)      යනො. ඊ 184/1, 

අටුලුගම, 
යදහිඕවිට. 

036 - 3367271 

- යේශීය 

 
Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

නි.සා.(සබර) 
 

SAB/EH/C3/BLDG/EEQ/2021 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

(ඇහැළියයගොඩ) නිල නිවස සඳහා කුලී 
පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් ලබාගැනීම 
 

30/07/2021 
14.30 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප.03, තලාවිටිය, 
ඇහැලියයගොඩ. 

 

500.00 - 

විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 
(ඇහැලියයගොඩ ), ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.03, තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 
තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

- යේශීය 

 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

දප/ගා/ලි3/පවිත්රතා/2021/09 
පවිත්රතා යසේවාව ලබා ගැනීම 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු ශාඛාවට අයත් 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
ගාල්ල, බටදූව,  හබරාදූව, තවලම යන  

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානයන්,උප 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය සහ ඊට 

26/07/2021 
14.00 පැය 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

 
 

1000.00 
 
 
 
 

 
 

5000.00 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

  
 
- 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 

පිටපත 

https://www.dropbox.com/s/zv2w4is9ascs735/2021_57-RUW-V82-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zv2w4is9ascs735/2021_57-RUW-V82-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v93hrifrt5wbpbu/2021_58-DM-V66-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v93hrifrt5wbpbu/2021_58-DM-V66-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ztmdhls7fhmwpqy/03%20-%20Bidd%20Doc.AYAGAMA%20SUB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ztmdhls7fhmwpqy/03%20-%20Bidd%20Doc.AYAGAMA%20SUB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uyvvmezr3f32v2u/SAB-RUW-EE-CLEANING%20SERVICE-2021.xps?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uyvvmezr3f32v2u/SAB-RUW-EE-CLEANING%20SERVICE-2021.xps?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ns8yn5da27tnv2h/03%20-%20Bidd%20Doc.EE%20QUAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ns8yn5da27tnv2h/03%20-%20Bidd%20Doc.EE%20QUAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nm9my723ht77l7r/Sin-DD4-SP1-SP-G-C3-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2021-09.pdf?dl=0
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අයත් ප්රාථමික උපයපොලවල් වල පවිත්රතා 
යසේවාව පවත්වා යගන යාම 

 
 
 

 
දු.ක - 09122-34344 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං අ 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. 
 

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 සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයේ. 
 

මීට අදාල සියලු 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 

 

        සනමනනයනධිකනරී                      
                                     


