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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

බෙ.අ.01 
(බ ොළඹ 
නගරය) 

Extension of the Bid Closing Date 
CEB/DGM(CC)/CE(M)/PPC/2021/
003 
 
Supply & Delivery of Portable 
Testing Equipment for Power 
Transformers 
 
 

15/09/2021 

10.00 පැය 

පළොත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
 මිටුව 

නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  

(බ ොළඹ නගරය) 
 ොර්යොලය, 

සිව්වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
බගොඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද බමල් මොවත, 
බ ොළඹ 03මගින් 

2021-09-14 දිනට බපර 
දු . 011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

200,000.00 

නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(බ ොළඹ නගරය) 
 ොර්යොලය,        
සිව් වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
බගොඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
බමල් මොවත, බ ොළඹ 03 හි 
තෙො ඇති ලංසු බපට්ටිය 

සමුළු  ොමරය, 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  
(බ ොළඹ නගරය) 
 ොර්යොලය 

- බේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/n85jt2dv7jr55xp/ENG-DD1-CC-CE%28M%29-2021-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n85jt2dv7jr55xp/ENG-DD1-CC-CE%28M%29-2021-003.pdf?dl=0
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බෙ.අ.01 
(බ ොළඹ 
නගරය) 

 
Extension of the Bid Closing Date 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/028 
 
Supply & Delivery of  
 
Supply & Delivery of  
 i)  Ferrules Aluminum Crimp Type 
with Blind 
     Hole - LV/70Sqmm (For 
Transition Joints)  
   - 250 Nos. 
ii)  Ferrules Aluminum Crimp Type 
LV/  
    150Sqmm – 200 Nos. 
iii) Ferrules Aluminum Crimp 
Type LV/  
    240Sqmm – 500 Nos. 
iv) Ferrules Aluminum Crimp Type 
with Blind 
    Hole - LV/ 240Sqmm (For 
Transition Joints)  
   - 200 Nos. 
v)  Ferrules Cu. Crimp Type -
LV/95Sqmm 
     -200 Nos. 
vi) Ferrules Cu. Crimp Type 
HV/400Sqmm  
   – 100 Nos. 
vii) Bimetallic Ferrule Al 
25Sqmm/Cu16Sqmm 
     -200 Nos. 

15/09/2021 

10.00 පැය 

පළොත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
 මිටුව 

නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  

(බ ොළඹ නගරය) 
 ොර්යොලය, 

සිව්වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
බගොඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද බමල් මොවත, 
බ ොළඹ 03මගින් 

2021-09-14 දිනට බපර 
දු . 011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

8,000.00 

නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(බ ොළඹ නගරය) 
 ොර්යොලය,        
සිව් වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
බගොඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
බමල් මොවත, බ ොළඹ 03 හි 
තෙො ඇති ලංසු බපට්ටිය 

සමුළු  ොමරය, 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  
(බ ොළඹ නගරය) 
 ොර්යොලය 

- බේශීය Click 
Here 

බෙදොහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/RC/2K21
/ 066                                                                            
ඌව පළොත සඳහො මීටර් 8.3 / කි.ග්රෑ. 100  
සැහැල්ු වැර ැවූ බ ොන්ීට්ට    2400 
ක්ෂ මිලටගැනීම හො සැපයීම (ලං.වි.ම. 
පි විතර :44-5:2017) 
(01/09/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිබු ලංසු  ැඳවීමකි) 

 
15/09/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළොත් මිලදී 
ගැනිම්  මිටුව 

(ඌව) 

 
නිබයෝජ්ය 

සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 

ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 

ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල. 

දු.  : 0552222474 

 
3500.00 

 
408,000.00 

 

 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි 
පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
- 

බේශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

බෙදොහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/DV/50-
8809 
ඌව පළොබත් භොවිත  ල වොහන විකිනීම  
50-8809  ෘ  ැබ් රථය 
(01/09/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිබු ලංසු  ැඳවීමකි) 

 
15/09/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළොත් මිලදී 
ගැනිම්  මිටුව 

(ඌව) 

 
නිබයෝජ්ය 

සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 

ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 

ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල. 

දු.  : 0552222474 

 
500.00 

 
25,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි 
පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
- 

බේශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/0j8i9rvnpfdtemo/ENG-DD1-CC-EE%28MM%29-2021-028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0j8i9rvnpfdtemo/ENG-DD1-CC-EE%28MM%29-2021-028.pdf?dl=0
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බෙදොහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(COM)/C1/M10/2K2
1/072 
ඌව පළොත (ගණ ොධිකා ො -ආදොයම්) 
අංශය සදහො මුද්රණ යන්ත්ර 02 ක්ෂ 
මිලටගැනීම හො සැපයීම 
(01/09/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිබු ලංසු  ැඳවීමකි) 

15/09/2021 
15.00 පැය 

පළොත් මිලදී 
ගැනිම්  මිටුව 

(ඌව) 

 
නිබයෝජ්ය 

සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 

ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 

ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල. 

දු.  : 0552222474 

 
500.00 

 
- 

 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල 
 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි 
පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
- 

බේශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

බෙදොහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(COM)/C1/M07/2K2
1/071 
ඌව පළොත (පළොත් ගෙඩොව) සදහො 
මණරු වොබන් බපට්ටි බත ලො 500 ක්ෂ 
මිලට ගැනීම හො සැපයීම 
(01/09/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිබු ලංසු  ැඳවීමකි) 

15/09/2021 
15.00 පැය 

පළොත් මිලදී 
ගැනිම්  මිටුව 

(ඌව) 

 
නිබයෝජ්ය 

සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 

ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 

ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල. 

දු.  : 0552222474 

 
1000.00 

 
56,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි 
පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
- 

බේශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

බෙදොහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/ 
2K21/068 
ඌව පළොත සඳහො  විදුලි ඉංජිබන්රු 
(ෙදුල්ල) බඩස්ප්ක්ෂ බටොප් ප ගණ  05 ක්ෂ 
මිලටගැනීම හො සැපයීම 
(08/09/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිබු ලංසු  ැඳවීමකි) 
 

 
15/09/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළොත් මිලදී 
ගැනිම්  මිටුව 

(ඌව) 

 
නිබයෝජ්ය 

සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 

ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 

ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල. 

දු.  : 0552222474 

 
500.00 

 
11,250.00 

 

 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි 
පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
- 

බේශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 
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බෙදොහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/ 
2K21/073 
ඌව පළොත සඳහො ෙබයෝබමට්ට ක්ෂ බව්ලො 
සටහන් යන්ත්ර 02 ක්ෂ මිලටගැනීම හො 
සැපයීම 
(08/09/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිබු ලංසු  ැඳවීමකි) 

 
15/09/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළොත් මිලදී 
ගැනිම්  මිටුව 

(ඌව) 

 
නිබයෝජ්ය 

සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 

ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 

ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල. 

දු.  : 0552222474 

 
500.00 

- 

 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි 
පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
- 

බේශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

බෙදොහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(Uva)/CE(COM)/C1/ICB/2K21
/002 
ඌව පළොත (මහියංගණ විදුලි ඉංජිබන්රු 
 ොර්යොලය) සදහො ත්රී බරෝද රථ 01 ක්ෂ 
මිලට ගැනීම හො සැපයීම 22/09/2021 

15.00 පැය 

පළොත් මිලදී 
ගැනිම්  මිටුව 

(ඌව) 

 
නිබයෝජ්ය 

සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 

ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 

ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල. 

දු.  : 0552222474 

 
500.00 

15,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි 
පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
- 

විබේශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

ඉදිකිරීම් 

ජ්නන 
(ලක්ෂවිජ්ය 

විදුලි 
ෙලොගොරය) 

LV/T/2021/0228 
 

ප්රධාන බලානාන බොානන ගිල්ෝබිලිබ
ආ ක්ෂකබො න ටුබසවිකිරීම. 

 
 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 
පූවය ලංසු 

රැස්වීම 
08/09/2021 
දින 10.00 

පැයට 
 
 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්පොදන 
අංශය, 4වන මහල, 

ෙලස්ප්ථොන  ළමණො රු 
(ලක්ෂවිජ්ය විදුලි 

ෙලොගොරය) ලං ො 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

නොරක්ෂ ල්ලිය, 
බනොබරොචබචෝබල් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

3,000.00 92,000.00 

ප්රසම්පොදන අංශය, 4 වන 
මහල, ප පොලන 

බගොඩනැගිල්ල, ලක්ෂවිජ්ය 
විදුලි ෙලොගොරය, ලං ො 

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
නොරක්ෂ ල්ලිය, 

බනොබරොචචබලයි 61342, ශ්රී 
ලං ොව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පොදන අංශය, 4 
වන මහල, ප පොලන 
බගොඩනැගිල්ල, 
ලක්ෂවිජ්ය විදුලි 
ෙලොගොරය, ලං ො 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
නොරක්ෂ ල්ලිය, 
බනොබරොචචබලයි 
61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
බවතින් 

බනොමිබල් 
ෙොගත  රගත 

හැ  
 

NCB 

 
 

Click 
Here 

 

ජ්නන 
(ලක්ෂවිජ්ය 

විදුලි 
ෙලොගොරය) 

LV/T/2021/0249 
 

ඉාන්තිඅඩියබ ජොේබසිංහාබවිදුහෝබ
20’x80’බප්රමනයොේබනන්තිකනම බ

ොානන ගිල්ෝබඉහළබමනායබඉදිකිරීම 
 

(ICTAD – C7 ොහෝබඉහළ) 
 

15/09/2021 
14.00 පැය 

 
පූවය ලංසු 

රැස්වීම 
01/09/2021 
දින 10.00 

පැයට 
 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්පොදන 
අංශය, 4වන මහල, 

ෙලස්ප්ථොන  ළමණො රු 
(ලක්ෂවිජ්ය විදුලි 

ෙලොගොරය) ලං ො 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

නොරක්ෂ ල්ලිය, 
බනොබරොචබචෝබල් 

TP : 032 226 8964 

2,500.00 115,000.00 

ප්රසම්පොදන අංශය, 4 වන 
මහල, ප පොලන 

බගොඩනැගිල්ල, ලක්ෂවිජ්ය 
විදුලි ෙලොගොරය, ලං ො 

විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
නොරක්ෂ ල්ලිය, 

බනොබරොචචබලයි 61342, ශ්රී 
ලං ොව. 

 

ප්රසම්පොදන අංශය, 4 
වන මහල, ප පොලන 
බගොඩනැගිල්ල, 
ලක්ෂවිජ්ය විදුලි 
ෙලොගොරය, ලං ො 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
නොරක්ෂ ල්ලිය, 
බනොබරොචචබලයි 
61342. 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
බවතින් 

බනොමිබල් 
ෙොගත  රගත 

හැ  
 

NCB 

 
 

Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/4puxtfkt9r5luix/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0228.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4puxtfkt9r5luix/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0228.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/qo2g5tqxzvzd8g5/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0249.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qo2g5tqxzvzd8g5/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0249.pdf?dl=0
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 Fax: 032 226 8966 
 

Mob 0715777171 

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

 

බෙදොහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/2K21/064 
බෙදොහැරීම් නඩත්ු (ඌව) ඒ  යට 

අයත් ෙණ්ඩොරබවල උප ඒ  බේ 
වැසිකිළි පේධාතිය නවී රණය කිරීම. 

(08/09/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිබු ලංසු  ැඳවීමකි) 

 
15/09/2021 
15.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නිබයෝජ්ය 

සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 

ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 

ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල. 

දු.  : 0552222474 

 
1000.00 

30,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  

(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) ඒ  ය 

ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 

හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි 
පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
- වියේශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

 
වත් ම් 

 ළමනො ර
ණ 

(සිවිල්වැඩ හො 
බගොඩනැගිලි) 

 
ලංසු භාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 

විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම 
CW&B/DGM/SM/04/2021 

 
බ ොබළොන්නොව ආරක්ෂෂ  අංශබේ සිට 
ඡොති  ඡලසම්පොදන හො ඡලොප්රවොහන 

මණ්ඩලබේ මගීන් නඩත්ු වන 
මලඅපවහන බපොම්පොගොරය බවත බයෝඡිත 

මලඅපවහන නලමොර්ගය ඉදිකිරීම. 
 

 
(නව දිනය 

සහ වේලාව) 
23/09/2021 
14.00 පැය 

 
2021-09-22 
දින 12.00 
පැය දක්වවා 
ප්රසම්පාදන 
පත් නිකුත් 

කරනු 
ලැයේ. 

 
ප්රායේයය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

 
නිබයෝජ්ය 

සොමොනයොධිකා ො  
(සිවිල්වැඩ හො 
බගොඩනැගිලි) 

 ොර්යොලය, 
ලං ො විදුලිෙල 

මණ්ඩලය, 
4 වන මහල, 

රජ්බේ ලිපි රු බස්ප්වො 
සංගම් බගොඩනැගිල්ල, 

අං :90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගොඩ්නර් මොවත, බ ොළඹ 
02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 
 

 
2,000.00 

 
29,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  

(සිවිල්වැඩ හො 
බගොඩනැගිලි)  ොර්යොලය, 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජ්බේ ලිපි රු බස්ප්වො 
සංගම් බගොඩනැගිල්ල, 

අං :90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගොඩ්නර් 

මොවත, බ ොළඹ 02. 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  
(සිවිල්වැඩ හො 
බගොඩනැගිලි) 
 ොර්යොලය, 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
4 වන මහල, 
රජ්බේ ලිපි රු බස්ප්වො 
සංගම් බගොඩනැගිල්ල, 
අං :90,  
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගොඩ්නර් මොවත, 
බ ොළඹ 02. 
 
දු.අ. 011 244 7567 
බබබබබබබ011 244 7568 

 
අදොල බනොබව්. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

here 

යස්වා 
ජ්නන 

(මහවැලි 
සංකීර්ණය) 

MC/UKTPS/TEN/MEC/2021/108 
ඉහළ බ ොත්මබල් විදුලි ෙලොගොර බේ 
ධාොවනය සඳහො, කුලී පදනම මත,  යදුරු 
සහ ඉන්ධාන සහිතව, පිටුපස ආවරණය 
සහිත සිංගල්  ැබ් රථයක්ෂ සැපයීම 

22/09/2021 
14.00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්ණ 

ප්රසම්පොදන 
 මිටුව 

ප්රධාොන ඉංජිබන්රු, ඉහළ 
බ ොත්මබල් විදුලි 
ෙලොගොරය, 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
ඉංජිබන්රු ශවින්ද්රනොත් 
ප්රනොන්දු මොවත,  
නියම්ගම්බදොර, 

1000.00 
සියුම 
බගවීම් 
මහවැලි 

සංකීර්ණබේ 
රැස්ප්කිරීබම් 

ගි ම් 
අංශබේ 

5,000.00 
 
 
 
 
 

ප්රධාොන ඉංජිබන්රු, ඉහළ 
බ ොත්මබල් විදුලි 
ෙලොගොරය, 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
ඉංජිබන්රු ශවින්ද්රනොත් 
ප්රනොන්දු මොවත,  
නියම්ගම්බදොර, බ ොත්මබල්. 

ප්රධාොන ඉංජිබන්රු, 
ඉහළ බ ොත්මබල් විදුලි 
ෙලොගොරය, 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
ඉංජිබන්රු ශවින්ද්රනොත් 
ප්රනොන්දු මොවත,  
නියම්ගම්බදොර, 

අදොළ නැත ජ්ොති  
තරඟ ො  

ලංසු. 

 
 
 
 
 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/9r1b9p5ne7fn7ep/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-SM-04-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9r1b9p5ne7fn7ep/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-SM-04-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u244b0ohu1fvgmb/SIN-GEN-MC-UKTPS-TEN-MEC-2021-108.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u244b0ohu1fvgmb/SIN-GEN-MC-UKTPS-TEN-MEC-2021-108.pdf?dl=0
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බ ොත්මබල්. 
දුර ථන 
0512233211 
0777253096 
0777253098 
ෆැක්ෂස්ප් :  
0512233168 

මහජ්න 
ෙැංකුබව් 

මූලස්ප්ථොන 
ශොඛොබව් 

ගි ම් අං   
204-2002-
30085-134 
ගි මට ෙැර 

 ර අදොල 
 සිට්ටපත 
ඉදි පත් 

කිරීබමන් 
2021-09-21 

දින දක්ෂවො  
සතිබේ වැඩ 

 රන 
දිනය දී 

0900 පැය 
සිට15:00 

පැය දක්ෂවො 
ලෙො ගත 

හැ . 

බ ොත්මබල්. 
 
2021-09-22 
දින පැය 14.00. 

ජ්නන 
(මන්නොරම 
සුළං විදුලි 

ෙලොගොරය) 
 

MC/DGM/PROC/2021/003 
 
මන්නොරම සුළං විදුලි ෙලොගොරබේ 
ධාොවනය සඳහො  යදුරු සහ ඉන්ධාන 
සහිතව වෑන් රථයක්ෂ සැපයීම සඳහො ලංසු 
 ැඳවීම 

16/09/2021 
10.00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්ණය 

සපයොගැනීම් 
 මිටුව 

නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ොරී 
 ොර්යොලය (මහවැලි 
සංකීර්ණය), ලං ො 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, අං  
40/20, අම්පිිය පොර, 
මහනුවර, ශ්රී ලං ොව. 
දුර ථන: 081-2224568 

1,000.00 
සෑම 

බගවීමක්ෂම 
ඕනෑම 

මහජ්න ෙැංකු 
ශොඛොවක්ෂ 

මගින් මහජ්න 
ෙැංකුබව් 

(මුලස්ප්ථොන 
ශොඛොබව්) 

ගි ම් අං  
204-2002-
30085-134 

ෙැරබවන බස්ප් 
බගවො ෙැංකු 

ලදුපත 
ඉදි පත්  ල 

යුුය. 

5,000.00 
 

නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ොරී 
 ොර්යොලය (මහවැලි 
සංකීර්ණය), ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, අං  40/20, 
අම්පිිය පොර, මහනුවර, ශ්රී 
ලං ොව. 

නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ොරී 
 ොර්යොලය (මහවැලි 
සංකීර්ණය), ලං ො 
විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අං  40/20, අම්පිිය 
පොර, මහනුවර, ශ්රී 
ලං ොව. 
(2021/09/16 
10.00 පැයට) 
 

- 
 
 
 
 

NCB Click 
here 

ජ්නන 
(ලක්ෂෂපොන 
සංකීර්ණය) 

LC/CEM/VEHI HIRE/2021/01 
ලක්ෂපොන සංකීර්ණය සඳහො ඉන්ධාන සහ 
 යදුරු සහිතව බමෝටර්  ොර් රථ 01 ක්ෂ 
සැපයීම (Wet Leased). 

09/09/2021 
14.00 පැය 

 නි්ඨ 
 ප්රසම්පොදන 

 මිටුව 
(ලක්ෂෂපොන 

 
 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  

2,000.00  
මුදල 

සොමොනයොධිකා
 ො  ලං ො 

10,000.00 

නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
 ොර්යොලය, 
ලක්ෂෂපොන සංකීර්ණය, 
ලං ො විදුලි ෙල මණ්ඩලය, 

නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  
 ොර්යොලය, 
ලක්ෂෂපොන සංකීර්ණය, 

ලංවිම බවබ් 
අඩවිබයන් 

ලෙොගත හැ . 

 
NCB 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/jarm4s5duiy05m2/ENG-GEN-MC-DGM-PROC-2021-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jarm4s5duiy05m2/ENG-GEN-MC-DGM-PROC-2021-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/in1s63orb6paztl/Eng-Gen-LC-CME-VEHI-%20HIRE-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/in1s63orb6paztl/Eng-Gen-LC-CME-VEHI-%20HIRE-2021-01.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
https://www.dropbox.com/s/oiz3f7pvcv8wh0f/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2020-06.pdf?dl=0
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ොකනවිඩ්බ19බවසිංාතයබොේතුොවන්තබාිංසුබ
කගඳවීමබදීර්ඝබකිරීම 
 

සංකීර්ණය)  ොර්යොලය, 
ලක්ෂෂපොන සංකීර්ණය, 
ලං ො විදුලි ෙල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂෂපොන. 
දු. . :    051-2232085 
               051-2232084 
ෆැක්ෂස්ප් : 051-2232211 
 
2021/09/01 දින ප.ව. 
0400 දක්ෂවො බටන්ඩර් 
පත් මල දී ගත හැ  
 

විදුලිෙල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
සොමොනයොධිකා
 ොරී නමට 

මහජ්න 
ෙැංකුව - 

මූලස්ප්ථොන 
ශොඛොබව් 

ගි ම් අං  
204200320
085134 ට 

ෙැරවන බස්ප් 
බගවො (ෙැංකු 
ලදුපබත් ලංසු 

අං ය 
පැහැදිලිව 

සදහන්  ළ 
යුුය ) බහෝ 
ලක්ෂෂපොන 
සංකීර්ණ 
 ොර්යොල 

ලංවීම මුදල් 
 වුන්ටරය 

ට බගවො 
ලදුපත 

ඉදි පත්  ළ 
යුුය.. 

ලක්ෂෂපොන. ලං ො විදුලි ෙල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂෂපොන. 

ජ්නන 
(ලක්ෂෂපොන 
සංකීර්ණය) 

 
LC/CEM/VEHI HIRE/2021/02 
ලක්ෂපොන සංකීර්ණය සඳහො ඉන්ධාන සහ 
 යදුරු සහිතව බමෝටර්  ොර් රථ 03 ක්ෂ 
සැපයීම (Wet Leased).එක්ෂ  ොර් රථයක්ෂ 
සඳහො එක්ෂ බටන්ඩර් පත්රයක්ෂ ෙැගින් 
ඉදි පත්  ළ යුු ය.( ොර් රථ 02ක්ෂ බහෝ 
03 ඉදි පත්  රන්බන් නම් බටන්ඩර් පත් 
02ක්ෂ බහෝ 03ක්ෂ ඉදි පත්  ළ යුුය.) 
 
ොකනවිඩ්බ19බවසිංාතයබොේතුොවන්තබාිංසුබ
කගඳවීමබදීර්ඝබකිරීම 
 

09/09/2021 
14.00 පැය 

 නි්ඨ 
 ප්රසම්පොදන 

 මිටුව 
(ලක්ෂෂපොන 
සංකීර්ණය) 

නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ොරී 
 ොර්යොලය, 
ලක්ෂෂපොන සංකීර්ණය, 
ලං ො විදුලි ෙල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂෂපොන. 
දු. . :    051-2232085 
                051-2232084 
ෆැක්ෂස්ප් : 051-2232211 
 
2021/09/01 දින ප.ව. 
0400 දක්ෂවො බටන්ඩර් 
පත් මල දී ගත හැ  
 

රු.2,000.00
  මුදල 

සොමොනයොධිකා
 ො  ලං ො 

විදුලිෙල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
සොමොනයොධිකා
 ොරී නමට 

මහජ්න 
ෙැංකුව - 

මූලස්ප්ථොන 
ශොඛොබව් 

ගි ම් අං  
204200320
085134 ට 

10,000.00 

නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
 ොර්යොලය, 
ලක්ෂෂපොන සංකීර්ණය, 
ලං ො විදුලි ෙල මණ්ඩලය, 
ලක්ෂෂපොන. 

නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  
 ොර්යොලය, 
ලක්ෂෂපොන සංකීර්ණය, 
ලං ො විදුලි ෙල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂෂපොන. 

ලංවිම බවබ් 
අඩවිබයන් 

ලෙොගත හැ . 

 
NCB 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/sgc6gqmte0t4jyi/Eng-Gen-LC-CME-VEHI-%20HIRE-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sgc6gqmte0t4jyi/Eng-Gen-LC-CME-VEHI-%20HIRE-2021-02.pdf?dl=0
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ෙැරවන බස්ප් 
බගවො (ෙැංකු 
ලදුපබත් ලංසු 

අං ය 
පැහැදිලිව 

සදහන්  ළ 
යුුය ) බහෝ 
ලක්ෂෂපොන 
සංකීර්ණ 
 ොර්යොල 

ලංවීම මුදල් 
 වුන්ටරය 

ට බගවො 
ලදුපත 

ඉදි පත්  ළ 
යුුය.. 

බෙ.අ. 01 
(බ ොළඹ 
නගරය) 

Extension of the Bid Closing Date 
DGM(CC)/CE(P&D)/PPC/2021/00
6 
 
බ ොළඹ නගර  ොර්යොලබේ තැනීම් 
ඒ  ය සදහො ABC හො ගල්කුඩු ලෙො 
ගැනිම (වසර 02 ක්ෂ සදහො) 

15/09/2021 

10.00 පැය 

පළොත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
 මිටුව 

නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  
(බ ොළඹ නගරය) 
 ොර්යොලය, 
සිව්වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
බගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද බමල් මොවත, 
බ ොළඹ 03මගින් 
2021-09-14 දිනට බපර 
දු . 011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 150,000.00 

නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(බ ොළඹ නගරය) 
 ොර්යොලය,        
සිව් වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
බගොඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
ද බමල් මොවත, බ ොළඹ 03 
හි තෙො ඇති ලංසු බපට්ටිය 

සමුළු  ොමරය, 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  
(බ ොළඹ නගරය) 
 ොර්යොලය 

- බේශීය Click 
Here 

බෙ.අ. 01 
(බ ොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/CE(CE)/PPC/2021/003 
 
Execution of Disconnection and 
Reconnection Orders in Colombo  
East Area 
 

15/09/2021 

10.00 පැය 

පළොත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
 මිටුව 

නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  
(බ ොළඹ නගරය) 
 ොර්යොලය, 
සිව්වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
බගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද බමල් මොවත, 
බ ොළඹ 03මගින් 
2021-09-14 දිනට බපර 
දු . 011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 30,000.00 

නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(බ ොළඹ නගරය) 
 ොර්යොලය, 
සිව් වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
බගොඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
ද බමල් මොවත, බ ොළඹ 03 
හි තෙො ඇති ලංසු බපට්ටිය 

සමුළු  ොමරය, 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  
(බ ොළඹ නගරය) 
 ොර්යොලය 

- බේශීය Click 
Here 

 
බෙ. අ. 03 
(ෙපද II ) 

 

 
WPSII/T/2021/059 
කුලී වොහන සපයො ගැනීම වසර 02 ක්ෂ 
සඳහො වෑන් රථ 01ක්ෂ විදුලි ඉංජිබන්රු  
(බහොරණ) සඳහො 

 
08/09/2021 

10.00 පැය 
 

 
පළොත් සපයො 

ගැනීම්  මිටුව 
(ෙපද 11) 

 
නි. සො. (ෙපද II ) 
 ොර්යොලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
බනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර මොවත, 
ඇුල්බ ෝට්ටබට්ට. 
 

 
500.00 

 
5000.00 

 
නි. සො. (ෙපද II )  ොර්යොලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
බනො. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 
මොවත, ඇුල්බ ෝට්ටබට්ට. 
 

 
නි. සො. (ෙපද II ) 
 ොර්යොලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
බනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර මොවත, 
ඇුල්බ ෝට්ටබට්ට. 
 

 
අදොල බනොබව් 

 
NCB 

Click 
Here 

 
 

https://www.dropbox.com/s/kt7qic95x6e198h/ENG-DD1-CC-CE%28P%26D%29-2021-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kt7qic95x6e198h/ENG-DD1-CC-CE%28P%26D%29-2021-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/trieo3o4bl9i39w/ENG-DD1-CC-CE%28CE%29-2021-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/trieo3o4bl9i39w/ENG-DD1-CC-CE%28CE%29-2021-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2p1j4cot2dt0wac/WPSII.T.2021.059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2p1j4cot2dt0wac/WPSII.T.2021.059.pdf?dl=0
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බෙ. අ. 03 
(ෙපද II ) 

 

 
WPSII/T/2021/084 
කුලී වොහන සපයො ගැනීම වසර 02 ක්ෂ 
සඳහො වෑන් රථ 01ක්ෂ 
විදුලි ඉංජිබන්රු (අවිස්ප්සොබව්ල්ල) සඳහො 

 
08/09/2021 

10.00 පැය 
 

 
පළොත් සපයො 

ගැනීම්  මිටුව 
(ෙපද 11) 

 
නි. සො. (ෙපද II ) 
 ොර්යොලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
බනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර මොවත, 
ඇුල්බ ෝට්ටබට්ට. 
 

 
500.00 

 
5000.00 

 
නි. සො. (ෙපද II )  ොර්යොලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
බනො. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 
මොවත, ඇුල්බ ෝට්ටබට්ට. 
 

 
නි. සො. (ෙපද II ) 
 ොර්යොලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
බනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර මොවත, 
ඇුල්බ ෝට්ටබට්ට. 
 

 
අදොල බනොබව් 

 
NCB 

Click 
Here 

 

 
බෙ. අ. 03 
(ෙපද II ) 

 

 
WPSII/T/2021/092 
කුලී වොහන සපයො ගැනීම වසර 02 ක්ෂ 
සඳහො වෑන් රථ 01ක්ෂ විදුලි ඉංජිබන්රු  
(බහොරණ) - බමොරගහබේන පො බභෝගි  
බස්ප්වො මධායස්ප්ථොනය සඳහො 

 
08/09/2021 

10.00 පැය 

 
පළොත් සපයො 

ගැනීම්  මිටුව 
(ෙපද 11) 

 
නි. සො. (ෙපද II ) 
 ොර්යොලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
බනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර මොවත, 
ඇුල්බ ෝට්ටබට්ට. 
 

 
500.00 

 
5000.00 

 
නි. සො. (ෙපද II )  ොර්යොලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
බනො. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 
මොවත, ඇුල්බ ෝට්ටබට්ට. 
 

 
නි. සො. (ෙපද II ) 
 ොර්යොලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
බනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර මොවත, 
ඇුල්බ ෝට්ටබට්ට. 
 

 
අදොල බනොබව් 

 
NCB 

Click 
Here 

 

 
බෙ. අ. 03 
(ෙපද II ) 

 

 
WPSII/T/2021/093 
කුලී වොහන සපයො ගැනීම වසර 02 ක්ෂ 
සඳහො වෑන් රථ 01ක්ෂ 
විදුලි ඉංජිබන්රු (බහෝමොගම) - 
බහෝ න්දර පො බභෝගි  බස්ප්වො 
මධායස්ප්ථොනය සඳහො 

08/09/2021 

10.00 පැය 
 

 
පළොත් සපයො 

ගැනීම්  මිටුව 
(ෙපද 11) 

 
නි. සො. (ෙපද II ) 
 ොර්යොලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
බනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර මොවත, 
ඇුල්බ ෝට්ටබට්ට. 
 

 
500.00 

 
5000.00 

 
නි. සො. (ෙපද II )  ොර්යොලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
බනො. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 
මොවත, ඇුල්බ ෝට්ටබට්ට. 
 

 
නි. සො. (ෙපද II ) 
 ොර්යොලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
බනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර මොවත, 
ඇුල්බ ෝට්ටබට්ට. 
 

 
අදොල බනොබව් 

 
NCB 

Click 
Here 

 

 
බෙ. අ. 03 
(ෙපද II ) 

 

 
WPSII/T/2021/123 
බහොරණ තැනීම් වැඩබිම පවත්වොබගන 
යොම සඳහො සුදුසු බගොඩනැගිල්ලක්ෂ 
කුලියට බහෝ ෙේදට ලෙො ගැනීම 
(බගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 750 ට 
බනොඅඩු විය යුු අතර ෙර වොහන 
සැහැල්ු වොහන සහ බ ොන්ීට්ට    ආදී 
භොණ්ඩ ගෙඩො  ර තැබිය හැකි ජ්ලය, 
විදුලිය හො දුර ථන සහිත ප්රධාොන 
මොර්ගයට ආසන්නව පිහිටො තිබිය යුුය.) 
 

08/09/2021 

10.00 පැය 

 
පළොත් සපයො 

ගැනීම්  මිටුව 
(ෙපද 11) 

 
නි. සො. (ෙපද II ) 
 ොර්යොලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
බනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර මොවත, 
ඇුල්බ ෝට්ටබට්ට. 
 

 
- 

 
- 

 
නි. සො. (ෙපද II )  ොර්යොලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
බනො. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර 
මොවත, ඇුල්බ ෝට්ටබට්ට. 
 

 
නි. සො. (ෙපද II ) 
 ොර්යොලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
බනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර මොවත, 
ඇුල්බ ෝට්ටබට්ට. 
 

 
අදොල බනොබව් 

 
NCB 

Click 
Here 

 

බෙදොහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
58/DGM-12/2K21/045 
ෙලශක්ෂති  ළමනො රණ ඉංජිබන්රු  
සඳහො කුලී පදනම මත වසර බද ක්ෂ 
සඳහො  ොර් රථයක්ෂ ලෙොගැනීම 
(01/09/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිබු ලංසු  ැඳවීමකි) 

 
15/09/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළොත් මිලදී 
ගැනිම්  මිටුව 

(ඌව) 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

 
1000.00 

 
52,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

 
- 

බේශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/hhttkog9t11po14/WPSII.T.2021.084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hhttkog9t11po14/WPSII.T.2021.084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/spyf1bgwau8okvv/WPSII.T.2021.092.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/spyf1bgwau8okvv/WPSII.T.2021.092.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4n88du90rcjbhc9/WPSII.T.2021.093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4n88du90rcjbhc9/WPSII.T.2021.093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qx45sop6s6u5qkm/WPSII.T.2021.123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qx45sop6s6u5qkm/WPSII.T.2021.123.pdf?dl=0
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අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල. 
දු.  : 0552222474 

අං  . 04, ස්ප්රංවැලි 
පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල 

 

බෙදොහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
63//CONS-13/2K21/046 
ප්රධාොන ඉංජිබන්රු (තැනීම් - ඌව) 
ඒ  බේ විදුලි අධිකා ො  09,  සඳහො කුලී 
පදනම මත වසර බද ක්ෂ සඳහො වෑන් 
රථයක්ෂ ලෙොගැනීම 
(01/09/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිබු ලංසු  ැඳවීමකි) 

 
15/09/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළොත් මිලදී 
ගැනිම්  මිටුව 

(ඌව) 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල. 
දු.  : 0552222474 

 
1000.00 

 
50,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි 
පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල 

 

 
- 

බේශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

බෙදොහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-107/BD-20/2K21/051 
විදුලි ඉංජිබන්රු (මහියංගනය) ඒ  බේ 
 දිමොලියේද පො.බස්ප්.ම. සඳහො කුලී පදනම 
මත වසර බද ක්ෂ සඳහො වෑන් රථයක්ෂ 
ලෙොගැනීම 
(01/09/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිබු ලංසු  ැඳවීමකි) 

 
 

15/09/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළොත් මිලදී 
ගැනිම්  මිටුව 

(ඌව) 

නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල. 
දු.  : 0552222474 

 
 

1000.00 

 
 

50,000.00 

නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 
 
 

නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි 
පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
- 

බේශීය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

බෙදොහැ ම් 
අංශය 3 (ඌව 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
129/DGM-18/2K21/048 
ප්රධාොන ඉංජිබන්රු (බෙදොහැරීම් නඩත්ු - 
ඌව) තරොපැවි නඩත්ු(II)  සඳහො කුලී 
පදනම මත වසර බද ක්ෂ සඳහො  ෘ  ැබ් 
රථයක්ෂ ලෙොගැනීම 
(08/09/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිබු ලංසු  ැඳවීමකි) 

15/09/2021 
15.00 පැය 

පළොත් මිලදී 
ගැනිම්  මිටුව 

(ඌව) 

නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල. 
දු.  : 0552222474 

1000.00 
 

52,000.00 

නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල 
 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි 
පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
- 

බේශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

බෙදොහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
46//CONS-10/2K21/049 
ප්රධාොන ඉංජිබන්රු (තැනීම් - ඌව) 
ඒ  බේ විදුලි අධිකා ො  08,  සඳහො කුලී 

15/09/2021 
15.00 පැය 

පළොත් මිලදී 
ගැනිම්  මිටුව 

(ඌව) 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 

 
1000.00 

 
50,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 

 
- 

බේශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 
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පදනම මත වසර බද ක්ෂ සඳහො වෑන් 
රථයක්ෂ ලෙොගැනීම 
(08/09/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිබු ලංසු  ැඳවීමකි) 

ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල. 
දු.  : 0552222474 

අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි 
පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

බෙදොහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
73/MON-08/2K21/052 
විදුලි ඉංජිබන්රු (බමොණරොගල) ඒ  බේ 
බිබිල පො.බස්ප්.ම. සඳහො කුලී පදනම මත 
වසර බද ක්ෂ සඳහො වෑන් රථයක්ෂ 
ලෙොගැනීම 
(08/09/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිබු ලංසු  ැඳවීමකි) 

15/09/2021 
15.00 පැය 

පළොත් මිලදී 
ගැනිම්  මිටුව 

(ඌව) 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල. 
දු.  : 0552222474 

 
1000.00 

50,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි 
පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
- 

විබේශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

බෙදොහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
01/DGM-01/2K21/053 
ප්රධාොන ඉංජිබන්රු (ෙදුල්ල) ඒ  ය සඳහො 
කුලී පදනම මත වසර බද ක්ෂ සඳහො  ොර් 
රථයක්ෂ ලෙොගැනීම 
(08/09/2021 විවෘත කිරීමට නියමිතව 
තිබු ලංසු  ැඳවීමකි) 

 
15/09/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළොත් මිලදී 
ගැනිම්  මිටුව 

(ඌව) 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල. 
දු.  : 0552222474 

 
 

1000.00 

 
 

52,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි පොර, 
හිඳ බගොඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (ඌව) 
ශොඛොව, ප්රධාොන 
ඉංජිබන්රු (වොණිජ්) 
ඒ  ය 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අං  . 04, ස්ප්රංවැලි 
පොර, 
හිඳ බගොඩ, ෙදුල්ල 

 

 
- 

බේශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

බෙදොහැරී ම් 
අංශය -03 

(සෙරගමුව) 

SAB/DGM/CE(DM)/C1/Building/2
021/T/10 
ප්රධාොන ඉංජිබන්රු -බෙදොහැ ම් 
නඩත්ු(සෙරගමුව) ඒ  යට අයත් 
ඇහැලියබගොඩ වැඩ  ණ්ඩො යබම් 
 ොර්යොලය පවත්වො බගන යොම හො භොණ්ඩ 
ගෙඩො කි ම සඳහො ඇහැලියබගොඩ සහ 
කුරුවිට අතර ප්රබේශ බයන් වසර 03  
 ොලය ට, කුලි පදනම මත 
බගොඩනැගිල්ලක්ෂ  සහිත ඉඩමක්ෂ ලෙො 
ගැනිම. 
1. ජ්ලය,  විදුලිය, දුර ථන හො 
සනීපොරක්ෂෂ  පහසු ම් තිබිය  යුුය. 

15/09/2021 
14.15 පැය 

පළොත් 
ප්රසම්පොදන  

 මිටුව 
(සෙර.) 

ප්රධාොන ඉංජිබන්රු - 
බෙදොහැ ම් 
නඩත්ු(සෙරගමුව) 
 ොර්යොලය, ලං.වි.ම., 
අං  502/3බී, 02 වන 
මහල,  බ ොළඹ පොර, 
බවරළුප, රත්නපුර. 
දු. .   : 045 222 1511 
ෆැක්ෂස්ප්: 045 222  1512 

1,000.00 - 

ප්රධාොන ඉංජිබන්රු - 
බෙදොහැ ම් 
නඩත්ු(සෙරගමුව) 
 ොර්යොලය, ලං.වි.ම., අං  
502/3බී, 02 වන මහල,  
බ ොළඹ පොර, බවරළුප, 
රත්නපුර. 

ප්රධාොන ඉංජිබන්රු - 
බෙදොහැ ම් 
නඩත්ු(සෙරගමුව) 
 ොර්යොලය, ලං.වි.ම., 
අං  502/3බී, 02 වන 
මහල,  බ ොළඹ පොර, 
බවරළුප, රත්නපුර. 

-- NCB Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/42rl9jklib8tlol/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2021_T_10.pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/42rl9jklib8tlol/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2021_T_10.pdf.pdf?dl=0
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2. අවම වශබයන් වර්ග අඩි 1,200ක්ෂ 
පමණ වන බගොඩනැගිල්ල ුල, අවම 
වශබයන්  ොමර 04ක්ෂ තිබිය යුුය. වොහන 
04ක්ෂ එ වර නවතො තැබීය හැකි වන ප දි 
සහ  බ ොන්ීට්ට විදුලි    50ක්ෂ පමණ 
ගෙඩො  ල හැකි වන ප දි ඉඩ පහසු ම් 
සහිත අවම වශබයන් පර්චස්ප් 40  පමණ 
ප්රමොණබේ ඉඩමක්ෂ විය යුුය. 
 

බෙදොහැරී ම් 
අංශය -03 

(සෙරගමුව) 

SAB/DGM/CE(DM)/C1/Building/2
021/T/09 
ප්රධාොන ඉංජිබන්රු -බෙදොහැ ම් 
නඩත්ු(සෙරගමුව) ඒ  යට අයත් 
රත්නපුර III වැඩ  ණ්ඩො යබම්  ොර්යොලය 
පවත්වො බගන යොම හො භොණ්ඩ ගෙඩො 
කි ම සඳහො නිවිතිගල නගරයට බහෝ 
ති වොනො ැිය හංදියට බහෝ 
ති වොනො ැිය - නිවිතිගල ප්රධාොන 
මොර්ගයට ආසන්න ප්රබේශ බයන් වසර 
03   ොලය ට, කුලි පදනම මත 
බගොඩනැගිල්ලක්ෂ  සහිත ඉඩමක්ෂ ලෙො 
ගැනිම. 
1..ජ්ලය,විදුලිය,දුර ථන හො සනීපොරක්ෂෂ  
පහසු ම්  
තිබිය  යුුය. 
2., වර්ග අඩි 1,200ක්ෂ පමණ වූ 
බගොඩනැගිල්ල ුල අවම වශබයන්  ොමර 
03ක්ෂ තිබිය යුු අතර, වොහන 04ක්ෂ එ වර 
නවතො තැබීය හැකිවන ප දි 
සහ  බ ොන්ීට්ටවිදුලි    50ක්ෂ පමණ 
ගෙඩො  ල හැකි වන ප දි ඉඩ පහසු ම් 
තිබිය යුුය. 

15/09/2021 
14.00 පැය 

පළොත් 
ප්රසම්පොදන  

 මිටුව 
(සෙර.) 

ප්රධාොන ඉංජිබන්රු - 
බෙදොහැ ම් 
නඩත්ු(සෙරගමුව) 
 ොර්යොලය, ලං.වි.ම., 
අං  502/3බී, 02 වන 
මහල,  බ ොළඹ පොර, 
බවරළුප, රත්නපුර. 
දු. .   : 045 222 1511 
ෆැක්ෂස්ප්: 045 222  1512 

1,000.00 - 

ප්රධාොන ඉංජිබන්රු - 
බෙදොහැ ම් 
නඩත්ු(සෙරගමුව) 
 ොර්යොලය, ලං.වි.ම., අං  
502/3බී, 02 වන මහල,  
බ ොළඹ පොර, බවරළුප, 
රත්නපුර. 

ප්රධාොන ඉංජිබන්රු - 
බෙදොහැ ම් 
නඩත්ු(සෙරගමුව) 
 ොර්යොලය, ලං.වි.ම., 
අං  502/3බී, 02 වන 
මහල,  බ ොළඹ පොර, 
බවරළුප, රත්නපුර. 

-- NCB 

 
Click 
Here. 

 

 
වත් ම් 

 ළමනො ර
ණ 

(වෘත්ීය 
බසෞඛයය හො 
සුරක්ෂිතතොව) 

 
ලංසු භාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 
විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම 
DGM/OH&S/Building/2021/003 
 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ොරී (වෘත්ීය 
බසෞඛයය හො සුරක්ෂෂිතතතොව)  ොර්යොලය 
සඳහො කුලී බහෝ ෙදු පදනම මත වසර 
02   ොලය ට බගොඩනැගිල්ලක්ෂ ලෙො 
ගැනීම.  

 

(නව දිනය 

සහ වේලාව) 
22/09/2021 
14.00 පැය 

 
 

 
ප්රබේශීය 

ප්රසම්පොදන 
 මිටුව 

(වත් ම් 
 ළමනො ර

ණ) 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ොරී 
(වෘත්ීය බසෞඛයය හො 
සුරක්ෂෂිතතතොව) 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
බනො. 297 C, 
නව නුවර පොර, 
බ ොතලොවල. 
 
දු.අ. 011  267 6307  

 
1,000.00 

 
60,000.00 

නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ොරී 
(වෘත්ීය බසෞඛයය හො 
සුරක්ෂෂිතතතොව) 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනො.297 C, 
නව නුවර පොර, 
බ ොතලොවල. 
දු.අ. 011  267 6307  
       011 253 9526 
 

නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ොරී 
(වෘත්ීය බසෞඛයය හො 
සුරක්ෂෂිතතතොව) 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
බනො.297 C, 
නව නුවර පොර, 
බ ොතලොවල. 
දු.අ. 011  267 6307  
       011 253 9526 
 

 
අදොල බනොබව්. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/z3g64pjut1zzay3/SAB_DGM_CE%28DM%29_CI_Building_2021_T_09.pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z3g64pjut1zzay3/SAB_DGM_CE%28DM%29_CI_Building_2021_T_09.pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/feacxvrkh8btl3p/Eng-AM-OHS-DGM-OH%26S-Building-2021-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/feacxvrkh8btl3p/Eng-AM-OHS-DGM-OH%26S-Building-2021-003.pdf?dl=0
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       011 253 9526 
 
 

 
වත් ම් 

 ළමනො ර
ණ 

(පුහු  කිරීම්) 
 

 
ලංසු භාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 
විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම 
DGM(Tr)/Services/T/2021-06 
 
භූමි ප ශ්ර පවිත්රතො හො නඩත්ු බස්ප්වොව 
සැපයීම. 
 
ලංවිම පුහු  
මධායස්ප්ථොනය පිළියන්දල 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය 
ශ්රී බේවොනන්ද පොර, 
පිළියන්දල. 
 
 
 

 

(නව දිනය 

සහ වේලාව) 
30/09/2021 
10.00 පැය 

 
 

 
ප්රබේශීය 

ප්රසම්පොදන 
 මිටුව 

(වත් ම් 
 ළමනො ර

ණ) 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (පුහු  
කිරීම්)  ොර්යොලය, 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
ශ්රී බේවොනන්ද පොර, 
පිළියන්දල. 
 
දු.අ. 011 261 4468 

 
1,000.00 

 
50,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(පුහු  කිරීම්)  ොර්යොලය, 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
ශ්රී බේවොනන්ද පොර, 
පිළියන්දල. 
 
දු.අ. 011 261 4468 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (පුහු  
කිරීම්)  ොර්යොලය, 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
ශ්රී බේවොනන්ද පොර, 
පිළියන්දල. 
 
දු.අ. 011 261 4468 

 
අදොල බනොබව්. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

here 

 
වත් ම් 

 ළමනො ර
ණ 

(වත් ම් 
 ළමනො ර

ණ හො 
ආයතනි ) 

 
ලංසු භාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 
විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම 
 
DGM(AM&C)/Valuation/32/Volum
e 2/2021/1/Western Province 
DGM(AM&C)/Valuation/32/Volum
e 2/2021/2/Sabaragamuwa 
Province 
DGM(AM&C)/Valuation/32/Volum
e 2/2021/3/Eastern Province 
DGM(AM&C)/Valuation/32/Volum
e 2/2021/4/Central Province 
DGM(AM&C)/Valuation/32/Volum
e 2/2021/5/Uva  
Province 
DGM(AM&C)/Valuation/32/Volum
e 2/2021/6/Southern Province 
DGM(AM&C)/Valuation/32/Volum
e 2/2021/7/North Western Province 
 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  (වත් ම් 
 ළමනො රණ හො ආයතනි ) ශොඛොව 
මඟින් ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලයට අයත් 
ඉඩම් සඳහො  ෙස්ප්නොහිර/ සෙරගමු/ 

 

(නව දිනය 

සහ වේලාව) 
 

16/09/2021 
14.00 පැය 

. 
 
 

 
ප්රොබේයය 

ප්රසම්පොදන 
 මිටුව 

(වත් ම් 
 ළමනො ර

ණ) 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  
(වත් ම්  ළමනො රණ 
හො ආයතනි ) 
 ොර්යොලය, 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
3 වන මහල, 
රජ්බේ ලිපි රු බස්ප්වො 
සංගම් බගොඩනැගිල්ල, 
අං :90,  
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගොඩ්නර් මොවත, බ ොළඹ 
02. 
 
දු.අ. 011 233 0108 
බබබබබබබ011 233 0107 
බබබබබබබ 

 
1,500.00 

(එක්ෂ පළොතක්ෂ 
සඳහො) 

 
5,000.00 (එක්ෂ 
ලංසුවක්ෂ සඳහො) 

 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(වත් ම්  ළමනො රණ හො 
ආයතනි )  ොර්යොලය, 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
3 වන මහල, 
රජ්බේ ලිපි රු බස්ප්වො 
සංගම් බගොඩනැගිල්ල, 
අං :90,  
සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගොඩ්නර් 
මොවත, බ ොළඹ 02. 
 
 
දු.අ. 011 233 0108 
බබබබබබබ011 233 0107 
 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  
(වත් ම්  ළමනො රණ 
හො ආයතනි ) 
 ොර්යොලය, 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
3 වන මහල, 
රජ්බේ ලිපි රු බස්ප්වො 
සංගම් බගොඩනැගිල්ල, 
අං :90,  
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගොඩ්නර් මොවත, 
බ ොළඹ 02. 
 
 
 
දු.අ. 011 233 0108 
බබබබබබබ011 233 0107 
 

 
අදොල බනොබව්. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/t3hiwbanyt978fg/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2021-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3hiwbanyt978fg/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2021-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1wrwppkpmbky99t/Eng-AM-AMC-DGM%28AM%26C%29-Valuation-32-Volume%202-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1wrwppkpmbky99t/Eng-AM-AMC-DGM%28AM%26C%29-Valuation-32-Volume%202-2021.pdf?dl=0
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නැබගනහිර/ මධායම/ ඌව/ දකු  හො 
වයඹ  පළොත් වලට අදොලව තක්ෂබස්ප්රු 
වොර්ථො ලෙො ගැනීම. 
            
 
 
 

 
වත් ම් 

 ළමනො ර
ණ 

(වැඩපල හො 
උප ොර  

බස්ප්වො) 

 
ලංසු භාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 
විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම 
DGM/WAS/T/2K21/JS/01 
පවිත්රතො හො සනීපොරක්ෂෂ  බස්ප්වොව සඳහො 
මිළ ගණන්  ැඳවීම. නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  (වැඩපල හො උප ොර  
බස්ප්වො)  ොර්යොල ප ශ්රය පි සිදු කිරීම 
2021.10.01 සිට 2022.09.30 දක්ෂවො.   

 

(නව දිනය 

සහ වේලාව) 
23/09/2021 
14.00 පැය 

 
 

 
ප්රොබේශීය  

ප්රසම්පොදන 
 මිටුව 

(වැඩපල හො 
උප ොර  

බස්ප්වො) 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  
(වැඩපල හො උප ොර  
බස්ප්වො)  ොර්යොලය, 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
මීබතොටමුල්ල පොර, 
බ ොබළොන්නොව. 
 
දු.අ. 011 242 1050 
 

 
500.00 

 
10,000.00 

 
නිබයෝජ්ය සොමොනයොධිකා ො  
(වැඩපල හො උප ොර  
බස්ප්වො)  ොර්යොලය, 
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය, 
මීබතොටමුල්ල පොර, 
බ ොබළොන්නොව. 
දු.අ. 011 242 1050 
 

 
නිබයෝජ්ය 
සොමොනයොධිකා ො  
(වැඩපල හො උප ොර  
බස්ප්වො)  ොර්යොලය, 
ලං ො විදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
මීබතොටමුල්ල පොර, 
බ ොබළොන්නොව. 
දු.අ. 011 242 1050 
 

 
අදොල බනොබව්. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

here 

 

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

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුන්න්යබ බලයලත් නියයෝතයතයන්ට පමයක්ව ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය න් විටක ුන්න් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ව විය යුතුය. 
 

 

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

 

වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක්ව ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල්ල ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුන්න්යබ නියයෝතයතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල්ල පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුන්න්යබ අනුමැතිය ලත් නියයෝතයතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතිය්්ප කරනු ලැයේ. 
 

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

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      

https://www.dropbox.com/s/cmbhi9ba7a2ks39/Sin-AM-WAS-DGM-WAS-T-2K21-JS-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmbhi9ba7a2ks39/Sin-AM-WAS-DGM-WAS-T-2K21-JS-01.pdf?dl=0
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