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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2021/0259 
FGD 6KV DC පද්ධතිය සඳහා 220 

V, 100AH බැටරි පද්ධතිය මිලදී 
ගැනීම. (PROCUREMENT OF 220 
V, 100AH BATTERY BANK FOR 

FGD 6KV  DC SYSTEM) 
 
 
 

25/08/2021 
14.00 පැය  

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

1,000.00 30,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

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

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

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

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB 

 
Click 
Here 

 
සම්යප්රේෂය 

 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය හා තත්ව 
අධීක්ෂය) 

 
 
 

 
TR/AM&CM/NCB/2020/28/D 
සම්යප්රේෂය  අංශයට අයත් භාවිතයට 
ගනු යනොලබන අබලි ද්රවය මිලදී යගන 
ඉවත් කර යගන යාම සඳහා මිල 
ගයන් කැඳවීම -   යමොයරාගල 

උපයපොල සහ හලාවත නව උපයපොල 
 

 
නව දිනය හා 
යේලාව 

04/08/2021 
10.00 පැය 

 
ප්ර සම්පාදන 
කමිටුව 

(සම්යප්රේෂය) 

 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු , 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි - 

වත්කම් කළමනාකරය 
හා තත්ව අධීක්ෂය 

(සම්යප්රේෂය) 
කාර්යාලය 
,ලං.වි.ම., 

යකන්ට් පාර, යකොළඹ 
09. 
දු.ක: 

011- 2663723 
011- 2669738 

ෆැක්ස්: 
011-2669738 

3,500.00 
පමණි. 
(ආපසු 

යනොයගවන
) 

 
යලොට් අංක 1: 
200,000.00 
යලොට් අංක 2: 
200,000.00 

 

 
වත්කම් කළමනාකරය 
හා තත්ව අධීක්ෂය 

(සම්යප්රේෂය) කාර්යාලය 
,ලං.වි.ම., 

යකන්ට් පාර, යකොළඹ 09 

 
වත්කම් 

කළමනාකරය හා 
තත්ව අධීක්ෂය 
(සම්යප්රේෂය) 
කාර්යාලය 
,ලං.වි.ම., 

යකන්ට් පාර, 
යකොළඹ 09 

 
- 

 
NCB 

Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/zvo64aiibqsbn3y/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0259.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zvo64aiibqsbn3y/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0259.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pg7m78429b5u4m0/Eng-TRA-AM-%28TR-AM%26CM-NCB-2020-28-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pg7m78429b5u4m0/Eng-TRA-AM-%28TR-AM%26CM-NCB-2020-28-D%29.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/21/0066 
මීටර් 6 කි.ග්රෑ 50 වැරකැවූ යකොන්ක්රීට් 
කණු 1000 ක් සැපයීම සහ ප්රවාහනය 

19/08/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

4,000.00 100,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
/ 070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 
2065497 

- යද්ශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/21/0067 
මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ 100 වැරකැවූ 

යකොන්ක්රීට් කණු 1000 ක් සැපයීම සහ 
ප්රවාහනය 

19/08/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

5,000.00 125,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
/ 070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 
2065497 

- යද්ශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/21/0068 
මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ 500 වැරකැවූ 

යකොන්ක්රීට් කණු 500 ක් සැපයීම සහ 
ප්රවාහනය 

19/08/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

5,000.00 150,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 
/ 070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 
2065497 

- යද්ශීය Downloa
d 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

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

2K21/063 
ඌව පළාත සඳහා ලැප්යටොප් 
පරිගයක 04ක් මිලදී ගැනීම හා 

සැපයීම 

 
18/08/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 
1000.00 

 
13,000.00 

 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/qj84alanmal0m7t/CEB-NWP2-NCB-M-21-0066.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qj84alanmal0m7t/CEB-NWP2-NCB-M-21-0066.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ynmokz6wb0clqk8/CEB-NWP2-NCB-M-21-0067.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ynmokz6wb0clqk8/CEB-NWP2-NCB-M-21-0067.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/toax4poa2474ui8/CEB-NWP2-NCB-M-21-0068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/toax4poa2474ui8/CEB-NWP2-NCB-M-21-0068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qgbb7oe67n8ov8q/2k21%20063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qgbb7oe67n8ov8q/2k21%20063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qgbb7oe67n8ov8q/2k21%20063.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/37 
ආරක්ෂිත නිළ ඇඳුම් (Safety 

Uniforms)  සාදා, සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම 

1,000 එකු 

19/08/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
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 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/38 
ආරක්ෂිත පාවහන් සපයා, යගනවිත් 

භාරදීම 
650 එකු 

19/08/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 22,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/39 
වැහි කබා (Rain Coats) සපයා, 

යගනවිත් භාරදීම 
400 එකු 

19/08/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 7,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(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) ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

https://www.dropbox.com/s/wu0senpbd1bt3f7/PPC_T_2021_37%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wu0senpbd1bt3f7/PPC_T_2021_37%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4y1j2skmx04r1in/PPC_T_2021_38%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4y1j2skmx04r1in/PPC_T_2021_38%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xte4fw4eanzpiuy/PPC_T_2021_39%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xte4fw4eanzpiuy/PPC_T_2021_39%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/25 
යකොන්ක්රීට් වැරකැවූ මීටර් 

8.3/ක්රි.ග්රෑ.100 කණු 1000 ක් සපයා 
ප්රවාහනය කිරීම. 

 

18/08/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව  
(ද.ප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

2,500.00 200,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ 
හා පාරියභෝගික 
යසේවා) ඒකකය, 

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

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/26 
යකොන්ක්රීට් යපදිදි මීටර් 13/ක්රි.ග්රෑ.500 
කණු 100 ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

 

18/08/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව  
(ද.ප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

2,500.00 75,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ 
හා පාරියභෝගික 
යසේවා) ඒකකය, 

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

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/27 
යකොන්ක්රීට් යපදිදි මීටර් 09/ක්රි.ග්රෑ.500 
කණු 500 ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

 

18/08/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව  
(ද.ප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

2,500.00 200,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ 
හා පාරියභෝගික 
යසේවා) ඒකකය, 

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

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/1d7dqydript22op/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1d7dqydript22op/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hm1r12uttcz796q/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hm1r12uttcz796q/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yizbuwcdlydvw0l/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yizbuwcdlydvw0l/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-27.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/ITEQUIPMENT/2
021/02 

Line Printers 03 ක් සපයා ප්රවාහනය 
කිරීම. 

 

18/08/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව  
(ද.ප2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

2,000.00 60,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යසේවා) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ 
හා පාරියභෝගික 
යසේවා) ඒකකය, 

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

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

ජනන 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

DGM/LC/Civil/Ten 2020- 06 
නව ලක්ෂපාන නළ මාර්ගය යදපස 
ගල්/යකොන්ක්රීට් ඇතිරීම, කාණු 
පද්ධතිය පිළිසකර කිරීම සහ 
යකොන්ක්රීට් පඩියපල ඉදිකිරීයම් 

යකොන්ත්රාත්තුව 
 

යකොන්ත්රාත්කරු CIDA ලියාපදිං අ 
කිරීයම්දී C 6 කාණ්ඩයේ යහෝ ඊට 
ඉහළින් ලියාපදිං අ වී තිබිය යුතුය. 

12/08/2021 
14:00 පැය 

කනිෂ්ඨ 

 ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

දු.ක. :    051-
2232085 

051-2232084 
ෆැක්ස් : 051-2232211 

 
2021/08/11 දින ප.ව. 
0400 දක්වා යටන්ඩර් 
පත් මල දී ගත හැක 

 

2,000ක 
මුදල 

සාමානයාධිකා
කාරි ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 

සාමානයාධිකා
කාරී නමට 
මහජන 
බැංකුව - 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 
204200320
085134 ට 
බැරවන යසේ 
යගවා 
(බැංකු 
ලදුපයත් 
ලංසු අංකය 
පැහැදිලිව 
සදහන් කළ 
යුතුය ) යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 
කාර්යාල 
ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරය
කට යගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 

රු.250,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය, 

ලක්ෂපාන සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපාන. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

ලංවිම යවබ් 
අඩවියයන් 

ලබාගත හැක. 

 
NCB 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/7iqici4r31n0p7t/SP2-CE%28C%26CS%29-ITEQUIPMENT-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7iqici4r31n0p7t/SP2-CE%28C%26CS%29-ITEQUIPMENT-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oiz3f7pvcv8wh0f/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2020-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oiz3f7pvcv8wh0f/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2020-06.pdf?dl=0
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යුතුය. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

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

/062 
 

යමොයරාගල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානයයහි තාප්පය නැවත 
ඉදිකිරීම සහ ගබඩා කාමරය 

අළුත්වැඩියා කිරීම 

 
18/08/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

 
1000.00 

 
30,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යද්ශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යසේවා 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2021/0209 
 

ලක්විජය බලාගාරයේ  හුමාල නියැදි 
සිසිලන යන්ත්රාගාරය සඳහා යසේවා සහ 

නඩත්තුව ලබා ගැනීම 
 
 

12/08/2021 
14:00 පැය  

 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
Mob 0715777171 

යනොමියල් අවශය යනොයේ. 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

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

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

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

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

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB 

 
Click 
Here 

ජනන 
 

උකුයවල 
විදුලි 

බලස්ථානය 
 
 
 
 
 
 

MU/UKU/BIDS/2021/007 
උකුයවල විදුලි බලස්ථානයට 

අනුයුක්ත යුධ හමුදා අනු ඛණ්ඩයේ 
ප්රවාහන කටයුතු සඳහා ආසන 12ක 
මගී වෑන් රථයක්  අවුරුද්දක කාල 
සීමාවක් සඳහා කුලියට ලබාගැනීම 
(රියදුරු හා ඉන්ධන යකොන්ත්රාත්කරු 

විසින් සැපයිය යුතුයි.) 

25/08/2021 
14.00 පැය  

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය, ලං.වි.ම., 

උකුයවල. 
 

T.P. 
066 224 3054 
066 224 4229 

 
Fax 

066 224 4351 
 

1000.00 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
මුලස්ථාන 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්යයේ 
ගිණුම් 

10,000.00 උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලං.වි.ම. , උකුයවල. 
 

උකුයවල විදුලි 
බලස්ථානය, 

ලං.වි.ම. , උකුයවල. 
 

අදාළ 
යනොයේ. 

යද්ශීය  
 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/ekhn58lny7z2fct/C1%202K21%20062.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ekhn58lny7z2fct/C1%202K21%20062.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ekhn58lny7z2fct/C1%202K21%20062.docx.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/b0j1dpm31djqvq0/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0209.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b0j1dpm31djqvq0/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0209.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wftgkst0dwdtiut/SIN-GEN-MC-UKU-2021-07-29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wftgkst0dwdtiut/SIN-GEN-MC-UKU-2021-07-29.pdf?dl=0
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අංක.204 – 
2002 – 

30085 - 134 
ට බැර වන 
යසේ යගවා 
බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM/(CC)/CE(CE)/PPC/2021/

005 

 

නි.ස (යකො.න) අනියුක්ත ප්ර.ඉ 
(යකොළඔ නැයගනහිර) ඒකකය සදහා 
වසර 02ක කාලයකට කුළි වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනිම (වාහන අංක 

IV/IV) 
 
 

 

18/08/2021 

10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2021-08-17 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

එක් වෑන් 
රථයකට 

15,000.00 
බැගින් 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0065 
බලශක්ති කළමනාකරය ඒකකයේ 

වැඩබිම් කාර්යාලය සඳහා 
යගොඩනැගිල්ලක් බදු කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම 

19/08/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්ස්: 037- 
2065497 

-  
යද්ශීය 

Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0069 

නිකවැරටිය විදුලි පාරිභ ෝගික භසේවා 

මධ්යස්ාායභ  කු  ංගනයය සහා ා 

ඉඩමක් බදු පදයම මත ලබා නැනීම 

19/08/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

1,000.00 15,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

-  
යද්ශීය 

Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/dtvdx16lurf0kpv/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dtvdx16lurf0kpv/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fpxu19nhuj91du9/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0069.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fpxu19nhuj91du9/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0069.pdf?dl=0
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ෆැක්ස්: 037- 2065497 ෆැක්ස්: 037- 
2065497 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 
 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/158 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කුණ්ඩසායල්   බල ප්රයද්ශයට අයත් 
හසලක විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානය  සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට වෑන්  රථයක්  

ලබා ගැනීම . 

 
 

 
18/08/2021 

14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

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

දු.ං.  081-2234324 
 

 
1000.00 

 
16,000.00 

 
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. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 
 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/159 
ප්රායද්ශීය  විදුලි ඉංිනයන්රු මාතයල්  
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට යමෝටර් කාර් රථයක්  ලබා 
ගැනීම . 

 
 

 
18/08/2021 

14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

-එම- 
 

 
 
 

1000.00 

 
 
 

20,000.00 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යද්ශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V61/2021/200 
කුලී පදනම මත  කෲ කැබ්  රථයක් 
ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානය- දිවුලපිටිය 

11/08/2021 
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/D-V91/2021/201 
කුලී පදනම මත   වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම.  පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය- දූනගහ 

11/08/2021 
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/D-V85/2021/202 
කුලී පදනම මත  වෑන්  රථයක් ලබා 

ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය- මීරිගම 

11/08/2021 
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/D-V68/2021/203 
කුලී පදනම මත  වෑන්  රථයක් ලබා 
ගැනීම. විදුලි ඉංිනයන්රු (දිවුලපිටිය) 

11/08/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්යගොඩ.                

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

- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/dz4ytbxdf3ku53c/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-158.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dz4ytbxdf3ku53c/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-158.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9nti6dx3r7scbrm/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-159.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9nti6dx3r7scbrm/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-159.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wndtevql89jnhlw/Eng-DD2%20WPN-NCB-D-V61-2021-200%20-%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wndtevql89jnhlw/Eng-DD2%20WPN-NCB-D-V61-2021-200%20-%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ytvoluumeje4514/Eng-DD2%20WPN-NCB-D-V91-2021-201-%20VAn.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ytvoluumeje4514/Eng-DD2%20WPN-NCB-D-V91-2021-201-%20VAn.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jnpl8wmq2psxp71/Eng-DD2%20-WPN-NCB-D-V85-2021-202%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jnpl8wmq2psxp71/Eng-DD2%20-WPN-NCB-D-V85-2021-202%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ef038djxmvey7ho/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V68-2021-203%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ef038djxmvey7ho/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V68-2021-203%20VAN.pdf?dl=0
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කාර්යාලය කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

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

2911071/72 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/KEL/Cleaning Service 
CSC’s/2021/01 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (කැලණිය) 
කාර්යාලයට අයත් යදල්යගොඩ, 
කිරිල්ලවල හා මාවරමංඩිය 

පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානවල 
දදනික පිරිසිදු කිරීම හා නඩත්තු 
කිරීම සඳහා වසරක යකොන්ත්රාත් 
පදනම මත පිරිසිදු කිරීයම් යසේවාව 

ලබා ගැනීම. 
 

11/08/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාන  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
යනො: 624, නුවරපාර, 

ඇල්යදණිය, 
කඩවත. 

දු.ක.  0112 925880 
ෆැක්ස්: 0112925885 

 
1,000.00 

 
10,000.00 

ප්රධාන  විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, යනො: 624, 
නුවරපාර, ඇල්යදණිය, 

කඩවත. 
දු.ක.  0112 925880 
ෆැක්ස්: 0112925885 

ප්රධාන  විදුලි 
ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, යනො: 
624, නුවරපාර, 
ඇල්යදණිය, 
කඩවත. 

දු.ක.  0112 925880 
ෆැක්ස්: 0112925885 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/KEL/EC2/Cleaning Service 
Office 2021/02 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු( කැලණිය) 
කාර්යාලයේ දදනික පිරිසිදු කිරීම හා 

නඩත්තු කිරීම සඳහා වසරක  
යකොන්ත්රාත්  පදනම මත පිරිසිදු 
කිරීයම් යසේවාව ලබා ගැනීම 

 

11/08/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාන  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
යනො: 624, නුවරපාර, 

ඇල්යදණිය, 
කඩවත. 

දු.ක.  0112 925880 
ෆැක්ස්: 0112925885 

 
1,000.00 

 
10,000.00 

ප්රධාන  විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, යනො: 624, 
නුවරපාර, ඇල්යදණිය, 

කඩවත. 
දු.ක.  0112 925880 
ෆැක්ස්: 0112925885 

ප්රධාන  විදුලි 
ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, යනො: 
624, නුවරපාර, 
ඇල්යදණිය, 
කඩවත. 

දු.ක.  0112 925880 
ෆැක්ස්: 0112925885 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ප්රඉ/අකු/ලි6/කුලී 
යගොඩනැගිලි/2021/03 

පස්යගොඩ උප පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් 

කුලියට ලබා ගැනීම . 
අකුදිස්ස ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලයට අයත් පස්යගොඩ උප 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 

සඳහා පස්යගොඩ නගර සීමායේ කි.මී. 
01 ක් ඇතුළත ව.අ. 1500 ක් යහෝ ඊට 
වැඩි, අවම වශයයන් වාහන 02 ක් 
යහෝ ඊට වැඩි ප්රමායයක් නවතා 

තැබිය හැකි, ජලය, විදුලිය, දුරකතන 
සහ මාර්ග පහසුකම් වලින් යුතු ඉඩම 
වටා යේට්ටුවක් සහිත තාප්පයක්/ 

වැටකින් සමන්විත යගොඩනැගිල්ලක් 
යහෝ නිවසක් විය යුතුය. 

. 

12/08/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 

ප්රායද්ශීය ප්රධාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක.08, යාකබැද්ද 
පාර, 

අකුදිස්ස. 
 

දු.ක.    041 - 
2250344 

ෆැක්ස් 041 – 
2250285 

 

- 
 

- 
 

 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 

ප්රායද්ශීය ප්රධාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක.08, යාකබැද්ද පාර, 

අකුදිස්ස. 
 

දු.ක.    041 - 2250344 
ෆැක්ස් 041 – 2250285 

 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
ප්රායද්ශීය ප්රධාන විදුලි 

ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක.08, යාකබැද්ද 
පාර, 

අකුදිස්ස. 
 

දු.ක.    041 - 
2250344 

ෆැක්ස් 041 – 
2250285 

 

 
 
- 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත  

(ඉහත සියළුම වාහන ලියාපදිං අ කර වසර 10ක් ඇතුලත වාහන විය යුතු අතරම අදාල ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී කිරීමට ඔබ එකග විය යුතුය.) 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/68 
යබදාහැරීම් අංශ 4 ආයතනික 

කාර්යාල යගොඩනැගිල්ල පිරිසිදු කිරීම. 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 

 
19/08/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 

500.00 129,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ofcr1j0h9p80dxy/Sin%20DD2-WPN-CEE%28KEL%29-Cleaning%20Service-%20CSC-2021-02%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ofcr1j0h9p80dxy/Sin%20DD2-WPN-CEE%28KEL%29-Cleaning%20Service-%20CSC-2021-02%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/av4jxlyn7zfs8y1/Sin%20DD2-WPN-CEE%28KEL%29-Cleaning%20Service-%20Office-2021-02%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/av4jxlyn7zfs8y1/Sin%20DD2-WPN-CEE%28KEL%29-Cleaning%20Service-%20Office-2021-02%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lp6wvxptr7di948/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lp6wvxptr7di948/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/av0wintsg5y0uh2/PPC_T_2021_68%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/av0wintsg5y0uh2/PPC_T_2021_68%20-%20watermark.pdf?dl=0
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නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
යපර PCAIII අවශයයේ.) 

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/69 
යපොල්ගස්ඕවිට කණු අංගනයේ අබලි 
කණු විකිණීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

යලොට් 01යි 

 
19/08/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 30,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

වයාපෘති PD(NTDND&EIP)/PK4/2021/04 
 

Wet Lease පදනම මත 
(රියැදුරු හා ඉන්ධන ඇතුලුව) මිනි 
වෑන් (mini van) රථ 06ක් ජාතික 
සම්යප්රේෂය හා යබදාහැරීම් ජාල 
සංවර්ධන හා කාර්යක්ෂමතා 
වැඩිදියුණු කිරීයම් වයාපෘතිය - 

පැයක්ජය 4  (යදහිවල, ගල්කිස්ස, 
බත්තරමුල්ල) සඳහා කුලියට ගැනීම 

 
සටහන : 2021. අයගෝස්තු මස 18 වන 
දින 1200 hrs වනයතක් ලංසු යපොත් 

මිලදී ගත හැකිය. 
 

19/08/2021 
10.00 පැය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වයාපෘති) 

 

වයාපෘති අධයක්ෂක 
කාර්යාලය 

(එන්. ටී. ඩී.එන්. ඩී 
ඇන්ඩ් ඊ. අයි. පී) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

18, යකොනිස්ටන් 
යපයදස, 

යකොළඹ 07. 
011-2589814 
011-2081461 

 
 

500.00 21,000.00 
(එක් වාහනයක් 

සඳහා) 

වයාපෘති අධයක්ෂක 
කාර්යාලය 

( එන්. ටී. ඩී.එන්. ඩී 
ඇන්ඩ් ඊ. අයි. පී) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
18, යකොනිස්ටන් යපයදස, 

යකොළඹ 07. 
011-2589814, 
011-2081461 

වයාපෘති අධයක්ෂක 
කාර්යාලය 

( එන්. ටී. ඩී.එන්. ඩී 
ඇන්ඩ් ඊ. අයි. පී) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

18, යකොනිස්ටන් 
යපයදස, 

යකොළඹ 07. 
011-2589814, 
011-2081461 

- එන්.සී.බී බාගත 
කරන්න 

 

 

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

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව 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 සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන 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 සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

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

https://www.dropbox.com/s/gahesvpcunuuexu/PPC_T_2021_69%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gahesvpcunuuexu/PPC_T_2021_69%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rg3i7e0hmvknd1x/Bidding%20doc%20PD%28NTDND%26EIP%29PK4-2021-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rg3i7e0hmvknd1x/Bidding%20doc%20PD%28NTDND%26EIP%29PK4-2021-04.pdf?dl=0
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ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 

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

 

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

 

        සාමායයාධිකාකාරී                      
                                     


