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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/2019/0139 
 

චිමිනි #02 වැසි ජල නල පද්ධතිය 
ගල්වනයිස් පයිප්ප යයොදා අලුත්වැඩියා 

කිරීම 

2020 

ජනවාරි මස  08 

වන බදාදා දින 
14.00 
පැයට. 

 
 
 

 
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 

 
 

3,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 
රු.100,000.00 

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 

 
 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

CE(P&HM)DD1/T/PM/2019/01 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති 
හා බැර නඩත්තු)යබ.අ.1 කාර්යාලයේ, 
උපයපොළ ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු අංශය 

සඳහා, Hand Operated 12 T 
Hydraulic Crimping Tool (With 
Dies) සැපයීම හා යගනවිත් භාරදීම 

සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2020 
ජනවාරි මස 
09 වන දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

500.00 8,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(වයාපෘති හා බැර 
නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත යද්ශීය 
Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/a89phkihzisyvnd/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0139.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a89phkihzisyvnd/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2019-0139.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dc4pbdrok4wzspo/Eng-DD1-PHM-T-PM-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dc4pbdrok4wzspo/Eng-DD1-PHM-T-PM-2019-01.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 1 

යයෝජිත කුලියාපිටිය ලබුයාය 
ගැන්ට්රියේ ඳවඳම්ම් බැම්ම හා කාණු 

පද්ධතිය ඉදිකිරීම 
 

යටන්ඩර් අංකය : 
CE(P&HM)DD1/T/SC/2019/06 

 
(CIDA / ICTAD ලියාපදිංචි යරේණියේයේ 

C6 යහෝ ඊට වැඩි, යගොඩනැඟිලි 
ඉදිකිරීම්, මාර්ග ඉදිකිරීම් යහෝ පාලම් 

ඉදිකිරීම් කටයුතු) 
 

2020 
ජනවාරි 16 
වැනිදා 

ප.ව.02.00 
ට 

යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 1 කාර්යාලය,               
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.288, 
නුවර පාර,         
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.:-037- 2229151,  
2230483                    

ෆැක්ස් 037-2229151 

4,000.00 200,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති 

හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 1 

කාර්යාලය,                      
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල.                   
දු.ක.:-037- 2229151,  

2230483                      
ෆැක්ස් 037-2229151 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 1 කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.288, 
නුවර පාර,         
කුරුයෑගල.                   

දු.ක.-037- 2229151,  
2230483                

ෆැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත NCB 

Click 
here 

 
 

යසේවා 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

CE(P&HM)DD1/T/SV/2019/06 
විදුලි අධිකාරි (ඳවහැන් මාර්ග ඉදිකිරීම් 
හා නඩත්තු)යබ.අ.1 යේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා වසර යදකක කාලයකට 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය                                         

2020 
ජනවාරි මස 
09 වන දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

500.00 40,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති 
හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01,       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත යද්ශීය 
Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

CE(P&HM)DD1/T/SV/2019/05 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති 
හා බැර නඩත්තු)යබ.අ.1 කාර්යාලයේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර යදකක 
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

සඳහා වූ යටන්ඩරය                                         

2020 
ජනවාරි මස 
09 වන දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

500.00 30,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති 
හා බැර නඩත්තු) 

යබදාහැරීම් අංශය 01,       
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල, 
දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

අදාල නැත යද්ශීය 
Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

CE(P&HM)DD1/T/SSE/2019/01 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු)යබ.අ.1 
කාර්යාලය,යහයියන්තුඩුව ගබඩාව, 
හබරන ගබඩාව හා අයනකුත් සියළුම 
වැඩබිම් කාර්යාල සඳහා යපෞද්ගලික 
ආරක්ෂක යසේවාව සැපයීම සඳහා වූ 

2020 
ජනවාරි මස 
09 වන දින 
ප.ව. 2.00 
දක්වා 

කලාපීය 
සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබදාහැරීම් 
අංශය 01) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල,                   

1,000.00 120,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති 

හා බැර නඩත්තු) 
යබදාහැරීම් අංශය 01,       

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල,                   
දු.ක.: 037- 2229151, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) යබදාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.288, නුවර පාර,         

කුරුයෑගල,                   

අදාල නැත යද්ශීය 
Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/et4qr4b2pxtojqb/Eng-DD1-PHM-T-SC-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/et4qr4b2pxtojqb/Eng-DD1-PHM-T-SC-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gyuplcrcof1smqy/Eng-DD1-PHM-T-SV-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gyuplcrcof1smqy/Eng-DD1-PHM-T-SV-2019-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/etn4htzxkiqucxk/Eng-DD1-PHM-T-SV-2019-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/etn4htzxkiqucxk/Eng-DD1-PHM-T-SV-2019-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mlfwzli392ly7ny/Sin-DD1-PHM-T-SSE-2019-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mlfwzli392ly7ny/Sin-DD1-PHM-T-SSE-2019-01.pdf?dl=0
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යටන්ඩරය 
 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2223190, 2230483                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

2223190, 2230483                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2223190, 2230483                    
ෆැක්ස් 037-2229151 

 
යබ.අ. 2 

PRO&HM/DD2/DPC/DGM/2019/5
6 
 

නි.සා වයා. හා අධිසැර නඩත්තු 

කාර්යාලයේ වහලය අලුත්වැඩියා 

කිරීම. 

 
 

 
2020.01.01.  
ප.ව.2.00 

 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව -
යබදාහැරීම් 
අංශ 02 

 
නියයෝජය 

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

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298 

 
රු.1,000/- 

 
 
 

 
රු. 20,000/- 

 

 
නියයෝජය 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298 

 
නියයෝජය 

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

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298 

 
අදාල නැත 

 

 
NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/488 
කෑගල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
ඒකකයට අයත් වාණියේජ උප ඒකකය 
සඳහා කුලී පදනම මත වසරක 

කාලයකට ත්රියරෝද  රථ  02ක්  ලබා 
ගැනීම. 

 

 
2020-01-08  

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

500/= 
එක් ත්රියරෝද  
රථයක් 
සඳහා 

5,000/= 
එක් ත්රියරෝද  
රථයක් සඳහා 

ප්ර.ඉ. (වාණියේජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණියේජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/489 

පේරාපෙණිය ප්රායද්ය ය විදුලි ඒකකයට 
අයත් අම්පිටිය පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
4WD ඩබල් කැබ් රථයක්  ලබා 

ගැනීම. 
 

 
2020-01-08  

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 20,000/= ප්ර.ඉ. (වාණියේජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණියේජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 

Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/490 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරිම් 
නඩත්තු) ඒකකය - ම.ප. සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 
 

 
2020-01-08  

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණියේජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණියේජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2019/491 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරිම් 
නඩත්තු) ඒකකය - ම.ප. සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
4WD වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

 
2020-01-08  

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

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

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාණියේජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණියේජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/l81r7hzbqwkyu7q/PRO%26HM_DD2_DPC_DGM_2019_56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l81r7hzbqwkyu7q/PRO%26HM_DD2_DPC_DGM_2019_56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k5upby9rpgpokd9/Sin-DD2-CP-PPC-2019-488.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k5upby9rpgpokd9/Sin-DD2-CP-PPC-2019-488.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/agulrhl6k6we6mb/Sin-DD2-CP-PPC-2019-489.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/agulrhl6k6we6mb/Sin-DD2-CP-PPC-2019-489.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/38zq6ofluc8r69x/Sin-DD2-CP-PPC-2019-490.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/38zq6ofluc8r69x/Sin-DD2-CP-PPC-2019-490.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d7lhsezeom7yb42/Sin-DD2-CP-PPC-2019-491.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d7lhsezeom7yb42/Sin-DD2-CP-PPC-2019-491.pdf?dl=0
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081-4472724 මහනුවර. 

 
 

නිසා(වා.හා 
ආ.) යබ.අංශ 

2 

 
 

DD2/DGM(C&C)/OR/T89 
අතියර්ක සාමානයධිකාරී( යබදාහැරීම 
අංශ 02) නව කාර්යාල සංකීර්යය 
පිරිසිදු කිරීම හා නඩත්තු යසේවා 
පවත්වායගන යාම සදහා. 

 

2020/01/08 
යප.ව.10.00 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වා.හා ආ.) 

යබදාහැරීම් අංශ 02,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
2 වන මහල, 
තැ.යප.205/3,                             
නුවර පාර, පහල 
බියන්විල, කඩවත . 

0112 399 679, 0112 
329 934 

500.00 30,000.00 

කඩවත පිහිටි  ලං.වි.ම 
පළමු  මහයල්  අ. සා. 

(යබ. අංශ 02) 
කාර්යාලයේ  තබා ඇති  
යටන්ඩර් යපට්ටියට 
බහාලිය  යුතුයි. 

ලං.වි.ම, 
තැ.යප.205/3,                             
නුවර පාර ,පහල 
බියන්විල, කඩවත 
යදවන මහයල් 

අ. සා. (යබ. අංශ 02) 
කාර්යාලය. 

 
 
 
- 

යද්ශීය 
බාගැනීම

ට 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V34/2019/181 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය - මාවරමංඩිය 

2020-01-02 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
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, 

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V162/2019/187 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෘකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය - කටාන 

2020-01-02 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
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, 

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/KEL/EC2/CLEANING 
CSC/2019/01 

යදල්යගොඩ, කිරිල්ලවල, මාවරමංඩිය 
හා යදොම්යප පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානවල ෛදනික පිරිසිදු කිරීම 
හා නඩත්තු කිරීම සඳහා වසරක 

යකොන්ත්රාත් පදනම මත පිරිසිදු කිරීයම් 
යසේවාව ලබා ගැනීම 

 

2020-01-02 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 
යනො: 624, නුවරපාර, 
ඇල්යදණියේය, කඩවත. 
දු.ක.0112 925880 
ෆැක්ස්:0112925885 

 
500.00 

 
20,000.00 

ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, යනො: 624, 
නුවරපාර, ඇල්යදණියේය, 

කඩවත. 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු 

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

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

 
DD2 

PRO&HM/DD2/DPC/CE(LC&M) 
2019/66 

ප්ර.ඉ..  ැ..ාා.ැ..ාා න.  ්යා. ාා 

අ.ස..න.- පෙ.අ. 02 කාර්යාලය  

සඳාා ්සර එකට කුලි පෙනා ාැ 

  පැත් ෙදු - රියදුරු සහිැ්   ්ෑන් 

රථයක් ලොග.නීා. 

08/01/2020 
14.00 පැය 

යබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
යබ.අ.02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.

හා 
අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 

අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

500.00 18,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
- 

 
NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/d6x45c3qubbfpoa/Sin-DD2-CnC-2020-T89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d6x45c3qubbfpoa/Sin-DD2-CnC-2020-T89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/okberxx42u08862/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V34-2019-181%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/okberxx42u08862/Eng-DD2-WPN-NCB-K-%20V34-2019-181%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z94ws3ibv5ovkyn/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V162-2019-187%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z94ws3ibv5ovkyn/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V162-2019-187%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ywyp7x25f0p20t/Kelaniya%20Cleaning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ywyp7x25f0p20t/Kelaniya%20Cleaning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ex3k5475bkqkrkt/Bid%20No_PRO%26HM_DD2_DPC_CE%28LC%26M%292019_66.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ex3k5475bkqkrkt/Bid%20No_PRO%26HM_DD2_DPC_CE%28LC%26M%292019_66.TextMark.pdf?dl=0
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0812222286 

081-2204298 
 

 
DD2 

 
PHM DD2/ 

CE(LC&M)/DPC/2019/67 

 

ප්රධාන ඉ.ි පන්රු  ැ.ා.න් ාාර්ග 

ැ.නීම් ාා නඩත්තු  කාර්යාලය, 

්යාපි හ ාා අසැස.ර නඩත්තු - 

පෙ.අ.02   සඳාා ්සරක  කාලයකට 

රියදුපරකු සහිැ ඩෙල් ක.බ් රථයක් 

 4WD  කුලියට ග.නීා. 

 
08/01/2020 

 
14.00 පැය 

 
DPC-DD2 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

 
 

500.00 

 
 

23,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
 
- 

 
 

NCB 

Click 
Here 

 
 
 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 03 

 
 
 
 

DGM(P&HM)DD3/T/2019/12 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති 
හා අධිසැර නඩත්තු) යබ.අ.03 

ශාඛාවට කෘ කැබ් රථයක්(යකටි යරෝද 
පරතර) වසරක කාලයක් සඳහා කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම සඳහා මිල 

ගයන් කැඳවීම. 

2020 
ජනවාරි මස 
08 වන  දින 
යප.ව.10.00 

 
 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 03 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
යබ.අ. 3 

 
නි.සා. (වයා. හා 

අ.සැ.න. -යබ.අ. 3) 
ශාඛාව 

3 වන මහළ, යබ.අ. 3 
ප්රධාන කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

644, ශ්රී ජයවර්ධනරර 
මාවත, 

ඇතුල් යකෝට්යට්. 
 

දු.අ. 011 2880624 

 
 
 
 
 

රු.1,000.00 

 
 
 
 
 

රු.20,000.00 

 
නි.සා. (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන -යබ.අ. 3) 

ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 
ප්රධාන කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
644, ශ්රී ජයවර්ධනරර 

මාවත, 
ඇතුල් යකෝට්යට්. 

 

 
නි.සා. (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන -යබ.අ. 3) 

ශාඛාව 
3 වන මහළ, යබ.අ. 3 
ප්රධාන කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

644, ශ්රී ජයවර්ධනරර 
මාවත, 

ඇතුල් යකෝට්යට්. 
 

 
 
 
 
 
- 

NCB 
 

 
 
 
 
 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C4/2K20/00
1 
 

යමොයරාගල නගරය අවටින්  විදුලි 
කණු ගබඩා කිරීම සඳහා ඉඩමක් බදු 

පදනම මත ලබාගැනීම 

 
2020 

ජනවාරි මස 
08 

ප.ව 15.00 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණියේජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක. : 0552222474 

 
- 

 
- 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණියේජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 
Here 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/CE(DM)/T/2019/08 
නි.සා (ද.ප) කාර්යාලයේ දකුණු පළාත් 
ගබඩා සංකීර්යයේ තීන්ත ආයල්ප 

කිරීම සඳහා සුදුසු යකොන්ත්රාත් කරුවකු 
යතෝරා ගැනීම 

2020 
ජනවාරි 02 
දින ප.ව. 
02.00 

 

දකුණු පළාත් 
සපයා ගැනීම්  
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජියන්රු -
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 
කාර්යාලය, 187/3, 
යදවන මහළ, 
බණ්ඩාරයායක 

 
 

1,500.00 

 
 

10,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු -
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.) 

කාර්යාලය, 187/3, යදවන 
මහළ, බණ්ඩාරයායක 
යපයදස, ගාල්ල. 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

https://www.dropbox.com/s/k8bvrhth7ixpsqq/Bid%20No_PHM_%20DD2_CE_%20%28LC%26M%29_DPC_2019_67.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k8bvrhth7ixpsqq/Bid%20No_PHM_%20DD2_CE_%20%28LC%26M%29_DPC_2019_67.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ia4z4m6nu8v12s/Sin-DD3-Pr.%26HM-2019-12-II.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ia4z4m6nu8v12s/Sin-DD3-Pr.%26HM-2019-12-II.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymvmqm3ocv517bc/Tender%20Book%20Monaragala%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymvmqm3ocv517bc/Tender%20Book%20Monaragala%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4zk8302oxeykloo/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-2019-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4zk8302oxeykloo/Sin-DD4-SP-SP-CE%28DM%29-T-2019-08.pdf?dl=0
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පූර්ව ලංසු 
ඳවස්වීම 2019 
යදසැ. 24 
යප.ව.10.00 

යපයදස, ගාල්ල. 
දුර හා ෆැක්ස් අංකය: 

091-2230802 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්රධාන 
ඉංජියන්රු(තැනීම්)ශාඛායේ වැඩ 
කන්ඩායයමහි යන්වාසික පහසුකම් 

සඳහා 
ගාල්ල,හබරාදුව,කතළුව,අහංගම 

අවටින් ඉඩමක් සහිත නිවසක් කුලියට 
ගැනීම.යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 1700 
ට සහ ඉඩම පර් ස් 40ට යනොඅඩු විය 
යුතු අතර මිදුල ,බර වාහන කිහිපයක් 
එකවර නවතා තැබිය හැකි තැනිතලා 
භූමියක් විය යුතුය.ප්රධාන පාරට 

මුහුයලා යනොමැති නම් පළල අඩි 20 
ට යනොඅඩු, බරවාහන ගමන් කළ හැකි 

ප්රයේශ මාර්ගයක් ,ජලය,විදුලිය 
පහසුකම් ,ඉඩම වටා තාප්පයක් යහෝ 
ශක්තිමත් වැටක්,අඟුළුදා වැසිය හැකි 
යේට්ටුවක් තිබිය යුතුයි.නිවාස/යද්පල 
අයිතිකරුවන් පමයක් අයදුම් කළ 

යුතුය. 

2020 
ජනවාරි 09 
දින ප.ව. 
02.00 

 
 
 
 

දකුණු පළාත් 
සපයා ගැනීම්  
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම් - දකුණු 
පළාත),ලංකා විදුලි 
බල මණ්ඩලය, 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල. 
දුර හා ෆැක්ස් අංකය: 

091-2234933 
091-2233297 

 
 

රු.500.00 

 
 

රු.5,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම් 
- දකුණු පළාත),ලංකා 

විදුලි බල මණ්ඩලය, 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල. 

 

  
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත්ර 

 

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 ුම්න්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය ම් විටක ුම්න් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු 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. 
 

 

වියද්ශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුම්න්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුම්න්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් 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 රතිය්ේප කරනු ලැයබ්. 
 

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

 

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

 

        සාාානයාසැකාරී                      

https://www.dropbox.com/s/60ksknoy81t34oi/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%90-%E0%B6%BD%E0%B7%922-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/60ksknoy81t34oi/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%90-%E0%B6%BD%E0%B7%922-12.pdf?dl=0
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