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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

MC/UKPS/2020/026 
 

ඉහළ ක ොත්මකේ බලාස්ථානය සඳහා 

අතිධ්වනි  ගැලීම් මානයක් සැපයීම 

සහ ප්රවාහනය කිරීම 

2021.02.03 
වන දින පැය 

14:30 
දක්වා. 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රුඉඉහළ 
යකොත්මයේ විදුලි 

බලාගාරයඉ 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලයඉ 
නියම්ගම්යදොරඉ 
යකොත්මයේ. 

 
දුරකථන 

0512233211 
ෆැක්ස් : 

0512233168 
 

1,000.00 
සියලුම 
යගවීම් 
මහවැලි 

සංකීර්යයේ 
මහජන 

බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 

ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 

ගිණුමට 
බැර කර 

අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන් 

2021.02.03 
දින දක්වා  

සතියේ වැඩ 
කරන 

දිනයකදී 
9:00 පැය 
සිට 15:00 
පැය ලබා 
ගත හැක. 

40,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රුඉ 
ඉහළ යකොත්මයේ විදුලි 

බලාගාරයඉ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

නියම්ගම්යදොරඉ 
යකොත්මයේ 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රුඉ 
ඉහළ යකොත්මයේ 
විදුලි බලාගාරයඉ 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලයඉ 
නියම්ගම්යදොරඉ 

යකොත්මයේ 
 

2021.02.03 දින 
පැය 14:30 

අදාල නැත. යේශීය 
තරඟකාරි 

ලංසු. 
(NCB) 

 
 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/temrq1otqmn0mk8/ENG-GEN-MC-UKTPS-2021-26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/temrq1otqmn0mk8/ENG-GEN-MC-UKTPS-2021-26.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

නි.සා 
(සබර) 

 
 

ලංසුපත් අංකය: 
 

SAB/CE(COM)/LP/2021/03 
මනුරු වායන් යපට්ටි යතකලා - 1000 

ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

2021-02-03 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09ඉ නව 
නගරය, රත්නපුර 

 

2,000.00 115ඉ000.00 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.,යනො.09ඉනව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 

නි.සා 
(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/CE(COM)/T/2021/04 
යකොන්ක්රීටි යපදිදි බමන ලද ටරටර් 

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

 

2021-02-03 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09ඉ නව 
නගරය, රත්නපුර 

දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්ස් : 045-2226084 

2ඉ500.00 185,000.00 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.,යනො.09ඉනව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 

නි.සා 
(සබර) 

යටන්ඩර් අංකය: 
 

SAB/CE(COM)/T/2021/05 
යකොන්ක්රීටි යපදිදි බමන ලද ටරටර් 
6/ක්රි.රෑ.50 කණු 1000 ක් සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම 

2020-12-30 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.යනො. 09ඉ නව 
නගරය, රත්නපුර 

දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්ස් : 045-2226084 

2ඉ500.00 150ඉ000.00 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම.,යනො.09ඉනව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/qlkdu2fa4v93vtk/SAB-CE%28COM%29-LP-2021-03%20NEW%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qlkdu2fa4v93vtk/SAB-CE%28COM%29-LP-2021-03%20NEW%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rx1yjdx8trq0632/SAB-CE%28COM%29-T-2021-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rx1yjdx8trq0632/SAB-CE%28COM%29-T-2021-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dnuqgs3qoh0wifq/SAB-CE%28COM%29-T-2021-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dnuqgs3qoh0wifq/SAB-CE%28COM%29-T-2021-05.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/03 
කණු -   යකොන්ක්රීට් යප දිඳි බමන ලද 

ටරටර 8.3 කි.රෑ. 100 (Poles - 
Concrete Pre-Stressed Spun Type 

8.3m 100kg ) සාදා, සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම. 
500 එකු 

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

යපර PCAIII අවශයයේ.) 
 

ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම 

සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් 
මාර්ගයයන් 0702516069 යන 

අංකයට දැනුම් යදන්න. 

2021.02.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලයඉ 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානයඉ 3වන 

මහලඉ ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක: 25ඉ 
නගරසභා පටුමඟඉ 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 62,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානයඉ 3වන මහලඉ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

අංක: 25ඉ නගරසභා 
පටුමඟඉ යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානයඉ 3වන 

මහලඉ ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක: 25ඉ 
නගරසභා පටුමඟඉ 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/සිවිේ/ටී/2020/10 
යබොරුපන යසේවක නිළ නිවාසය  
අළුත්වැඩියා කිරීම හා වැටක් ( Chain 
Link Fence) ඉදිකිරීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය 
 
ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම 
සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් 
මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට 
දැනුම් යදන්න. 

2021.02.0
3 

යප.ව. 
10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලයඉ 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානයඉ 3වන 
මහලඉ ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක: 25ඉ 
නගරසභා පටුමඟඉ 
යදහිවල. 
011-2638852 

1,000.00 11,500.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානයඉ 3වන මහලඉ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 
අංක: 25ඉ නගරසභා 
පටුමඟඉ යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානයඉ 3වන 
මහලඉ ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක: 25ඉ 
නගරසභා පටුමඟඉ 
යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 
 

යසේවා 

ජනක අංශය 
(තාපබල 

සංකීර්යය) 

TC/ KPS/ME(FS)/T/2020/10/ 
811/4110 

කැළණිතිස්ස බලාගාරය සඳහා 
අවුදිේදක කාලසීමාවකට  

සනීපාරක්ෂක  හා  උදයාන අලංකරන 
යසේවා  සැපයීම 

2021.02.03 

දින 

14:00 පැයට 

තාපබල 
සංකීර්යය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය (තාපබල 
සංකීර්යය), 

ලංවිමඉ 
ජනක මූලස්ථානයඉ 
නව කැළණි පාලම 

පාර, 10600ඉ 
යකොයළොන්නාව. 

දු.ක.: 
011-2437426, 
011-2423897 

රු. 1,000.00 රු. 150,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලය (තාපබල 
සංකීර්යය), 

ලංවිමඉ 
ජනක මූලස්ථානයඉ නව 

කැළණි පාලම පාර, 
10600ඉ යකොයළොන්නාව. 

 

ලංසු 
භාර ගන්නා යේලාව 

අවසාන් වු වහාම 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය (තාපබල 

සංකිර්යය) දී 
 

යනොමියේ NCB 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ne908niwcenex9c/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ne908niwcenex9c/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e96cea6vwb33d5k/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e96cea6vwb33d5k/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_CIVIL_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ih1kvwhxu5pal2i/Eng-Gen-TC-TC%20KPSME%28FS%29T2020108114110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ih1kvwhxu5pal2i/Eng-Gen-TC-TC%20KPSME%28FS%29T2020108114110.pdf?dl=0
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නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2021
/001 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු(කැකිරාව) යටයත් 

විදුලි අධිකාකාරී (ගේනරෑව) යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වසර 02ක කාල 

සීමාවකට  කුලී පදනම මත කෘ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
 
 
 

2021/01/28 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලයඉ 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලයඉ 

මමත්රීපාල 

යසේනානායක මාවතඉ 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10ඉ000.00 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලයඉ 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවතඉ අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලයඉ 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලයඉ 

මමත්රීපාල 

යසේනානායක මාවතඉ 

අනුරාධාපුර. 

 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

 
 
 
 

නි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2021
/002 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු(කැකිරාව) යේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත කාර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 
 
 
 
 

2021/01/28 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලයඉ 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලයඉ 

මමත්රීපාල 

යසේනානායක මාවතඉ 

අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10ඉ000.00 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලයඉ 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවතඉ අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලයඉ 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලයඉ 

මමත්රීපාල 

යසේනානායක මාවතඉ 

අනුරාධාපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

නි.සා. (උ.මැ) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඊ(යකොම්)සී8/2021/ 

02/ආර්බී/යනොච්චියාගම 
 

යනොච්චියාගම පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි යේ  නිල 
නිවාසය සඳහා වසරක කාලසීමාවක් 
සඳහා නිවසක් කුලියට/බේදට ලබා 

ගැනීම. 
 

තිබිය යුතු අවශයතා : 

 
 යනොච්චියාගම නගරයේ 

පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය  ආසන්නයේ 

පිහිටීම. 
 නිවස ඇතුළත අවම 

2021/01/28 
ප.ව. 3.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් කර 

ගන්නා ලද 

අයදුම්පතක 

අයිතිකරුයේ 

නමඉදුරකථන අංකයඉ 

යගොඩනැගිේල පිහිටා 

ඇති ස්ථානයයහි 

ලිපිනයඉ බදු කුලියඉ 

යගොඩනැගිේයේ 

අයිතිය තහවරු කරන 

අදාළ නැත අදාළ නැත 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලයඉ 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

මමත්රීපාල යසේනානායක 

මාවතඉ අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කාර්යාලයඉ 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලයඉ 

මමත්රීපාල 

යසේනානායක මාවතඉ 

අනුරාධාපුර. 

 
 

අදාළ නැත NCB  

file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20Add%2014.01.2021/Paper%20add%2014-01-2021/Sin-DD1-NCP--HV-2021-001.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20Add%2014.01.2021/Paper%20add%2014-01-2021/Sin-DD1-NCP--HV-2021-001.pdf
../Sin-DD1-NCP--HV-2021-002.pdf
../Sin-DD1-NCP--HV-2021-002.pdf
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වශයයන් ආලින්දයඉනිදන 
කාමර 02ඉ මුළුතැන්යගය හා 

නිවසට සම්බන්ධා නාන 
කාමරයක් තිබිය යුතුය. 

 
 වර්ග අඩි 1500 යනොඅඩු නල 

ජළයඉවිදුලියඉදුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

සහිත වීම. 
 

පැහැදිළි පිවිසුම් ප්රධාාන යේට්ටුව හා 
වාහන නවතා තැබීයම් පහසුකම් සහිත 

වීම 

ඔප්පුයේ පිටපත හා 

පිවිසුම් මාර්ගය පිළිබඳ 

විස්තර සඳහන් කර 

ලියා පදිංචි තැපරෑයලන් 

යහෝ අතින් යගනවිත් 

යටන්ඩර් යපට්ටියට 

දැමිය යුතුය. මිල 

ගයන් ඉදිරිපත් කරන 

කවරයේ 

“යනොච්චියාගම 

පාරියභෝගික යසේවා  

මධායස්ථානයේ විදුලි 

අධිකාකාරියේ නිල නිවස 

සඳහා වසරක 

කාලසීමාවකට 

යගොඩනැගිේලක් 

කුලියට/බේදට ලබා 

ගැනීම යනුයවන් 

සඳහන් කල යුතුය. 

යබදාහැරීම් 
අංශය 01 

SESRIP කළමයාකරය ඒකක 
කාර්යාලය සඳහා කුරුයරෑගල අවටින් 

යගොඩනැඟිේලක් බේදට ගැනීම 
 
 

යටන්ඩර් අංකය : 
PD(SESRIP)DD1/T/LB/2020/03 

2021 
යපබරවාරි 
03 වැනිදා 
ප.ව.2.00 

යබදාහැරිම් 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව) 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 

ඒකකයඉ 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලයඉ යනො.218ඉ 
අලුත් මේකඩුවාවඉ 

බමුයාවලඉ 
කුරුයරෑගල 

 
දු.ක.: 037- 2227595                 
ෆැක්ස් 037- 2227595 

500.00 
රු.50ඉ000.00 

 

 
SESRIP  වයාපෘති 

කළමයාකරය ඒකකයඉ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

යනො.218ඉ 
අලුත් මේකඩුවාවඉ 

බමුයාවලඉ කුරුයරෑගල 
 

දු.ක.: 037- 2227595                 
ෆැක්ස් 037- 2227595 

SESRIP  වයාපෘති 
කළමයාකරය 

ඒකකයඉ 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලයඉ යනො.218ඉ 
අලුත් මේකඩුවාවඉ 

බමුයාවලඉ 
කුරුයරෑගල 

 
දු.ක.: 037- 2227595                 

ෆැක්ස් 037- 
2227595 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DM - V19/2021/07 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු සහිතව) 
වැඩබිම් ඉංිනයන්රු II – යබදාහැරිම් හා 

නඩත්තු (බපඋ) 

2021-01-27      
ප.ව. 02.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

500.00 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-

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/nloajmvj8n3b5qg/PD%20%28ESRIP%29DD1-T-LB-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nloajmvj8n3b5qg/PD%20%28ESRIP%29DD1-T-LB-2020-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ektcfav25tt7siu/DD2-WPN-NCB-DM-%20V19-2021-07Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ektcfav25tt7siu/DD2-WPN-NCB-DM-%20V19-2021-07Car.pdf?dl=0
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2911071/72 2911071/72 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V –V122/2021/08 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 

රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු සහිතව) 
විදුලි ඉංිනයන්රු (නඩත්තු ) – 

යේයන්යගොඩ 

2021-01-27      
ප.ව. 02.00 

 

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.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM – V106/2021/09 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වරෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
- බලශක්ති කළමනාකරය 

2021-01-27      
ප.ව. 02.00 

 

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.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V185/2020/142 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘ කැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම. විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය- කිරිඳියවල 

2021-01-27      
ප.ව. 02.00 

 

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.                
දු.ක. 011-2911071/72 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/2020/51 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (බස්නාහිර 
පළාත - උතුර) යේයන්යගොඩ 33kV 
වහරු අංගනය සඳහා පර්චස් 12-20 
ඉඩමක් මිලදී ගැනීම(යේයන්යගොඩ 

වටේදරට ආසන්නව) 
 

2021-01-27      
ප.ව. 02.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
36,000.00 

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 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/2020/52 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (බස්නාහිර 
පළාත - උතුර) වදුරව 33kV වහරු 

අංගනය සඳහා පර්චස් 12-20 ඉඩමක් 
මිලදී ගැනීම(වදුරව දුම්රියපළට 

ආසන්නව) 
 

2021-01-27      
ප.ව. 02.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
25,000.00 

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 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/2020/54 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (බස්නාහිර 
පළාත - උතුර) කිරිඳිවිට 33kV වහරු 
අංගනය සඳහා පර්චස් 20-30 ඉඩමක් 

මිලදී ගැනීම(කිරිඳිවිට ගයන්මුේල 

2021-01-27      
ප.ව. 02.00 

 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
30,000.00 

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 

- යේශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/capssaok801z3iy/DD2-WPN-NCB-V-%20V122-2021-08Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/capssaok801z3iy/DD2-WPN-NCB-V-%20V122-2021-08Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hqfegydt62tc93c/WPN-NCB-DGM-V106-2021-09%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hqfegydt62tc93c/WPN-NCB-DGM-V106-2021-09%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xxyeasr8pzhf1d9/WPN-NCB-KR-V185-2020-142-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xxyeasr8pzhf1d9/WPN-NCB-KR-V185-2020-142-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z6otqxlzou6ecw9/Sin-DD2-WPN-%20NCB-%202020%20-51-%20Veyangoda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z6otqxlzou6ecw9/Sin-DD2-WPN-%20NCB-%202020%20-51-%20Veyangoda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nusvumwb06ezin4/Sin-DD2-WPN%20-NCB-%202020-52-Waduraw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nusvumwb06ezin4/Sin-DD2-WPN%20-NCB-%202020-52-Waduraw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9zt7obqurmivoqc/Sin-DD2-WPN-NCB-%202020-54-Kiridiwita%20Gantry%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9zt7obqurmivoqc/Sin-DD2-WPN-NCB-%202020-54-Kiridiwita%20Gantry%20Land.pdf?dl=0
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මාර්ගයට මුහුයලා) 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

නි.සා 
(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 
සබර/ප්රඉ-වාණිජ/ 

ලි20/යගොඩනැගිලි/යබලිහුේඔය/2021/
01 

යබලිහුේඔය විදුලි පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා 

වසර  තුනක  කාලයකට 
යගොඩනැගිේලක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම 
 
 

2021-02-03 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

ප්රධාාන ඉංින යන්රු 
(වාණිජ) ඒකකයඉ 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක 09ඉ 

නව නගරයඉ රත්නපුර 
 

045-222  5891-5 

1,000.00 10,000.00 

ප්රධාාන ඉංින යන්රු 
(වාණිජ) ඒකකයඉ ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ අංක 
09ඉ නව නගරයඉ රත්නපුර 

 

ප්රධාාන ඉංින යන්රු 
(වාණිජ) ඒකකයඉ 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක 09ඉ 

නව නගරයඉ රත්නපුර 
 

-- යේශීය 

 
 
 
 

Click              
Here 

 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

නි.සා 
(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 
සබර/ප්රඉ-වාණිජ/ 

ලි20/යගොඩනැගිලි/බලංයගොඩ/2021/0
2 

බලංයගොඩ ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකය සඳහා 

වසර  තුනක  කාලයකට 
යගොඩනැගිේලක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම 
 
 

2021-02-03 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

ප්රධාාන ඉංින යන්රු 
(වාණිජ) ඒකකයඉ 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක 09ඉ 

නව නගරයඉ රත්නපුර 
 

045-222  5891-5 

1,000.00 10,000.00 

ප්රධාාන ඉංින යන්රු 
(වාණිජ) ඒකකයඉ ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ අංක 
09ඉ නව නගරයඉ රත්නපුර 

 

ප්රධාාන ඉංින යන්රු 
(වාණිජ) ඒකකයඉ 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක 09ඉ 

නව නගරයඉ රත්නපුර 
 

-- යේශීය 

 
 
 
 

Click              
Here 

 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/HR-V03/HV/2021/01 
මානව සම්පත් නිලධාාරී සබරගමුව 
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා  

4WD ඩබේ කැබ්   රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2021-02-03 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1ඉ000.00 20ඉ000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/EMB-V95/HV/2021/02 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු(ඇඹිලිපිටිය) 
ඒකකයට අයත් ප්රායේශීය නඩත්තු 
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා  
4WD ඩබේ කැබ්   රථ   රථ 1 ක් 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

2021-02-03 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1ඉ000.00 20ඉ000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/h9jt5937rk01ha2/CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h9jt5937rk01ha2/CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7e5vl00p8ws8nvu/EE%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7e5vl00p8ws8nvu/EE%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ecos1gmjfx3h10q/2021_01-HR-V%2003-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ecos1gmjfx3h10q/2021_01-HR-V%2003-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tjmjt1r29zd2nbi/2021_02-EMB-V95-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tjmjt1r29zd2nbi/2021_02-EMB-V95-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
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යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/RAT-V48/HV/2021/03 
විදුලි ඉංින යන්රු (රත්නපුර)  ඒකකයට 

අයත් කලවාන පාරි යභෝගික යසේවා 
මධායස්ථාන යේ  රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා 2WD කෲ කැබ් රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2021-02-03 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1ඉ000.00 20ඉ000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/EHE-V71/HV/2021/04 
විදුලි  ඉංිනයන්රු(ඇහැලිය යගොඩ) 

ඒකකයට අයත් කිරිඇේල  
පාරි යභෝගික යසේවා මධායස්ථාන යේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා 4WD ඩබේ 
කැබ් රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 
 

2021-02-03 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1ඉ000.00 20ඉ000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/RAT-V79/HV/2021/05 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (රත්නපුර) ඒකකයේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා  ත්රී යරෝද  රථ 

1 ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

2021-02-03 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1ඉ000.00 20ඉ000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 

Click 
Here 

 
 
 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 

SAB/CE(EM)-V06/HV/2021/06 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) සබරගමුව ඒකකයට 
අයත් ඇහැලියයගොඩ උප ඒකකයේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා  වරෑන් (ේවිත්ව 
කාර්යය)  රථ 1 ක් කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 
 

2021-02-03 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1ඉ000.00 20ඉ000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 

045-
2226084නවනගරය, 

රත්නපුර. 

- NCB 

 
 

Click 
Here 

 
 
 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

නි.සා 
(සබර) 

ලංසු අංකය: SAB/CE(COM)/Dis 
&Re/KA/2021-01 

මුදේ යනොයගවීම මත විදුලිය විසන්ධිකා 
කිරීම හා නැවත සංධිකා කිරීම 

(කහවත්ත ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය) 

 

2021-02-03 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 

2,000.00 100,000.00 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.වි.ම., නව නගරය, 

-- යේශීය 

 
 
 
 

Click              
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/x5gpzt70e00r0i7/2021_03-RAT-V48%20-CREW%20CAB%202%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x5gpzt70e00r0i7/2021_03-RAT-V48%20-CREW%20CAB%202%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r5le5v1hiv2jyx4/2021_04-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r5le5v1hiv2jyx4/2021_04-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iekzjapglqznr51/2021_05-RAT_-V79_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iekzjapglqznr51/2021_05-RAT_-V79_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0gft906cojpz0gl/2021_06-CE%28EM%29-V06-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0gft906cojpz0gl/2021_06-CE%28EM%29-V06-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hgw3gskkqk26qs3/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-KA-2021-01%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hgw3gskkqk26qs3/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-KA-2021-01%20%282%29.pdf?dl=0
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රත්නපුර රත්නපුර 

 

045-222 5891-5 

රත්නපුර 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/01 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි කළුතර 

ප්රායේකයකය සඳහා යප්ේගලික 
ආරක්ෂක යසේවා සැපයීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 
 

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

යපර PCAIII අවශයයේ.) 
 

ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම 

සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් 
මාර්ගයයන් 0702516069 යන 

අංකයට දැනුම් යදන්න. 

2021.02.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලයඉ 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානයඉ 3වන 

මහලඉ ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක: 25ඉ 
නගරසභා පටුමඟඉ 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 152,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානයඉ 3වන මහලඉ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

අංක: 25ඉ නගරසභා 
පටුමඟඉ යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානයඉ 3වන 

මහලඉ ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක: 25ඉ 
නගරසභා පටුමඟඉ 

යදහිවල. 

 

NCB 

 
Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/02 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  මතුගම 

ප්රායේශීකය සඳහා විදුලිය විසන්ධිකා 
කිරීම් සහ නැවත ඇමිණීම් ක්රියාත්මක 
කිරීම සඳහා ලංසු කැඳවීම  සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 
 

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

යපර PCAIII අවශයයේ.) 
 

ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම 

සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් 
මාර්ගයයන් 0702516069 යන 

අංකයට දැනුම් යදන්න. 

2021.02.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලයඉ 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානයඉ 3වන 

මහලඉ ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක: 25ඉ 
නගරසභා පටුමඟඉ 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 87,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානයඉ 3වන මහලඉ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

අංක: 25ඉ නගරසභා 
පටුමඟඉ යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානයඉ 3වන 

මහලඉ ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක: 25ඉ 
නගරසභා පටුමඟඉ 

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

 
ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/58 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු යදහිවල කාර්යාලය සඳහා 

කුලී පදනම මත ර්ත්ර යරෝද රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 
 

ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම 

සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් 

 
2021.02.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලයඉ 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානයඉ 3වන 

මහලඉ ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක: 25ඉ 
නගරසභා පටුමඟඉ 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 2,500.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානයඉ 3වන මහලඉ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

අංක: 25ඉ නගරසභා 
පටුමඟඉ යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානයඉ 3වන 

මහලඉ ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක: 25ඉ 
නගරසභා පටුමඟඉ 

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/a97gdlfbabojoc0/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a97gdlfbabojoc0/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5e21ccobg6dkzt4/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5e21ccobg6dkzt4/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4vb5nvkr05cz5mu/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4vb5nvkr05cz5mu/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_58.pdf?dl=0
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මාර්ගයයන් 0702516069 යන 
අංකයට දැනුම් යදන්න. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

 
ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2020/60 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  
ටරගහතැන්න පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 
වරෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය. 
 

ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම 

සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් 
මාර්ගයයන් 0702516069 යන 

අංකයට දැනුම් යදන්න. 

 
2021.02.03 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලයඉ 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානයඉ 3වන 

මහලඉ ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක: 25ඉ 
නගරසභා පටුමඟඉ 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානයඉ 3වන මහලඉ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

අංක: 25ඉ නගරසභා 
පටුමඟඉ යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානයඉ 3වන 

මහලඉ ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක: 25ඉ 
නගරසභා පටුමඟඉ 

යදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්ඉ ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතරඉ 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 ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සරෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලීමක් 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 මුදේ ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලටඉ ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියේ ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියේ පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීමඉ එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතිය්ේප කරනු ලැයබ්. 
 

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

 

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

 

        සාමානයාධිකා ාරී                      

https://www.dropbox.com/s/lozoqlfrs2qqk6p/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lozoqlfrs2qqk6p/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_60.pdf?dl=0
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