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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/2020/0442 
 
අඬු එසේම් යන්ත්රය (Fork Lift) සඳහා 48 
V 630 Ah ඊයම් අම්ල බැටරියක් (lead 
acid battery) සහ බැටරි ආයරෝපකයක් 
(battery charger) 
සැපයුම සහ සවි කිරීම   
 

10/02/2021දි
න 
ප.ව. 14.00 
 
පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම - 
27/01/2021 
11.00පැයට  
 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

 
 
යනොමියල් 

 
රුපියල් 50,000.00  

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.ce
b.lk/tenders/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

 
 
 
Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/c39h36lq9m1ku4d/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0442.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c39h36lq9m1ku4d/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0442.pdf?dl=0
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ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0446 
 
වීදුරු සහ ප්ලාස්ටික් උපකරය සහ උපාංග 
රසායනාගාරයට මිලදී ගැනීම 

10/02/2021දි
න 
ප.ව. 14.00 
 
පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම - 
03/02/2021 
10.00පැයට  
 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

රුපියල් 
1000.00 
 
අයප්ක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්
හ යමම මුදල 
සාමානයා 
ධිකාරී ලංවිම 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
2042001400
85134 යවත 
බැර කර 
රිසිට් පත 
ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

 
රුපියල් 15,000.00  

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.ce
b.lk/tenders/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

 
 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/13 
ගයකාධිකාරී (වියදම්) ඒකකය සඳහා 
වැටුප් පත්රිකා (Confidential Pay Advice) 
25,000ක් මුද්රයය කර සපයා ප්රවාහනය 
කිරීම. 

2021 
යපබරවාරී  10  
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 
 
037 - 2281892 

1,000.00 5,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 
කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/321 
වයඹ පළාත් බිල්පත් ඒකකය යවත යගවීම් 
වවු ර් පත් (Paying In Vouchers Forms) 
100,000 ක් මුද්රයය කර සපයා ප්රවාහනය 
කිරීම. 

2021 
යපබරවාරී  10  
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 
 
037 - 2281892 

1,000.00 5,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 
කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/z8ugxnti7ysjfvk/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0446.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z8ugxnti7ysjfvk/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0446.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/60ulmbr7rkcyfgr/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/60ulmbr7rkcyfgr/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oibun0e2u3wso81/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2020-321.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oibun0e2u3wso81/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2020-321.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
2K21/008 
 
ඌව පළාත් යසේවා සැපයුම් සඳහා ගැ.ය. 
පයිප්ප (මී 5.8 / මි.මි. 76.1) 1300ක් මිලදී 
ගැනීම සහ සැපයීම 

 
 
10/02/2021 
 
ප.ව. 03.00 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 
 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
200,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
2K21/009 
 
ඌව පළාත සඳහා අඳු යවනරු කට්ටල 
(36kV) 600ක් මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

 
10/02/2021 
 
ප.ව. 03.00 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 
 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
62,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
නි.සා (සබර) 

 
 
යටන්ඩර් අංකය:      
      
SAB/CE(CON)/C1/Building/2021/T/01 
ප්රධාන ඉංජිනේරු ඉැනීම් ඉකකකට ඉයට්ඉ

කුු වි ඉයජකඉVඉවනඩඉකණ්ඩනටේ් ඉභනණ්ඩඉ

ගබඩනඉකිරීමඉසඳහනඉේගොඩ නගිල්ලක්ඉසහිැඉ

ංඩමක්ඉවසරඉ02කඉකනලටක ඉකුලීඉපද මඉ

මැඉලබනඉගනීමම. 

1.ඉජලට,ඉවිදුලිට,ඉඇතුලුවඉසීමපනරක්ෂකඉ

පහසුක් ඉතිබිටඉයුතුයි. 
 

2.ඉකුු වි ඉ-ඉඇහනලිටේගොඩඉ ගරට ඉ

ආසර ව,ඉවර්ගඉයඩිඉ1000ඉකඉ

ේගොඩ නගිල්ලඉතුළඉයවමඉවශේටරඉකනමරඉ

03ඉක්ඉතිබිටඉයුතුඉයැර,ඉවනහ ඉ02ඉක්ඉ

(ේලොරිඉරථටක්,ඉේරේරඉරථටක්නඉ වැනඉ

ැනබිටඉහනකිඉවිටඉයුතුට.  

2021-02-10 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය,  
ලං.වි.ම.  යනො. 09,  
නව නගරය, රත්නපුර 
 

1,000.00 - 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව,  
ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය,  
ලං.වි.ම.යනො. 09,  
නව නගරය, රත්නපුර 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) ඒකකය,  
ලං.වි.ම.යනො. 09,  
නව නගරය, රත්නපුර 
 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/jp14snhzll39745/2021%2008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jp14snhzll39745/2021%2008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/52g7o3mj89cfq85/2021%2009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/52g7o3mj89cfq85/2021%2009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v8n2rjug2r2bm64/Tender%20Book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v8n2rjug2r2bm64/Tender%20Book.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/04 
නියදඬු ගැබ ( Bus Bar Chamber LV / 
60A )  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, 
වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය 
යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 
0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

2021.02.11 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය සාමානයාධිකාරි 
( බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 
3වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 1,500.00 50,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/07 
කණු - යකොන්ක්රීට් යප රැඳි මීටර් 10 කි.ග්රෑ. 
225 (Poles Concrete Pre-Stressed 10m 
225kg) සාදා, සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
100 එකු 
 
ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම, 
වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය 
යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 
0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

2021.02.11 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය සාමානයාධිකාරි 
( බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 
3වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 25,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/08 
කණු - යකොන්ක්රීට් යප රැඳි මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 
1200 (Poles Concrete Pre-Stressed 11m 
1200kg) සාදා, සපයා, යගනවිත් භාරදීම  
50 එකු 
 
ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම, 
වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය 
යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 
0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

2021.02.11 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය සාමානයාධිකාරි 
( බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 
3වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 39,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

https://www.dropbox.com/s/jgggvsosu6stuvl/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ehewqrvcy4r7t9k/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b24pp4btbt5irlv/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_08.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/09 
තඹ බහන් ( Cable Cu. PVC Insulated - 
Single (7/1.70) 16sqmm ) සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම. 
3,500 එකු 
 
ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයොමු අංකය, ඔයබ් ආයතනයේ නම, 
වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය 
යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 
0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

2021.02.11 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය සාමානයාධිකාරි 
( බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය, යබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 
3වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 10,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-1) 
කාර්යාලය,  යබදාහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click here 
 

ංදිකිරී්  

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0506 
 

ලක්විජය බලාගාරයය ආරක්ෂක 
යගොඩනැගිල්ල සදහා වැසි ආවරයයක් 
ඉදිකිරීම සහ ගමන්මලු තබායෑයම 

කවුන්ටරයක් සමග කාමරයක් ඉදිකිරීම 
 

 

 

10/02/2021
දින 

ප.ව. 14.00 
 

පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම - 

03/02/2021 
10.00පැයට 

 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

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

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

රුපියල් 
2000.00 

 
අයප්ක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්
හ යමම මුදල 
සාමානයා 

ධිකාරී ලංවිම 
නමින් මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
2042001400
85134 යවත 
බැර කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

 
රුපියල් 50,000.00 

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.ce
b.lk/tenders/ 
යවතින් 
යනොමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

NCB 

 
 
 

Click 
Here 

 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

 
MC/RND/PT/2020/12 

 
රන්ටැයේ විදුලිබලස්ථානයට අයත්  CECB 
නිවාස යපයදස වටා කම්බි මයිම් වැට 

ඉදිකිරිම. 
 
 

 
2021/02/10

10.00  පැය 

 
මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාoන 
කමිටුව 

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 

දුරකථන : 055-4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 

 
රු 1000.00 
මහජන 
බැංකුව 
මුලස්ථාන 
ශාඛායේ  
ලං.වි.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්යයේරැ
ස්කිරීයම්ගිණු
ම් අංක: 

204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

 

රු 20,000.00 

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 

 

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 

 

- 

 

NCB 

 

 

 

Click here 

https://www.dropbox.com/s/m422i09l0m1se2q/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2021_09.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/e99yrg6cf4fluw4/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0506.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e99yrg6cf4fluw4/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0506.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/ic435myjr89rk51/ENG-GEN-MC-RND-PT-2020-12.pdf?dl=0
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වත්කම් 

කළමනාකර
ය 

(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

 
CW&B/DGM/HO/18/2019 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ප්රධාන කාර්යාල 
යගොඩනැගිල්යලහි තිරස් නියදඬු මාමග 
පද්ධතිය, සැපයුම් රැහැන් සහ අවශය 
උපාංග සැපයීම, ස්ථාපනය සහ පරීක්ෂා 

කිරීම 
 
 

සුදුසුකම් 
 

යටන්ඩර්පයතහි යකොන්යද්සිවල සඳහන් 
කර ඇති පරිදි 

 
2021-02-18 

දින 
පැය. 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයබ්. 

 
2021-02-17 
දින 12.00 
පැය දක්වා 
ප්රසම්පාදන 
පත් නිකුත් 
කරනු 
ලැයබ්. 

 
 

 
ප්රායද්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකරය
) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර්  අත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, යකොළඹ 
02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 
 

 
5,000.00 

 
200,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර්  අත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් 

මාවත, යකොළඹ 02. 

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර්  අත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02. 

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 

 
අදාල යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

here 

යසේවා 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0393 
 
ලක්විජය බලාගාරයේ ගල් අඟුරු 
යමයහයුම් සඳහා උපකාරක යසේවාවන් 
ලබාගැනීම 

2021 
යපබරවාරි  
මස 03 වන  
බදාදා දින 
14.00 පැයට.  
 
පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම - 

29/01/2021 
14.00පැයට  

 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

රුපියල් 
3500.00 
 
අයප්ක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්
හ යමම මුදල 
සාමානයා 
ධිකාරී ලංවිම 
නමින් මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
2042001400
85134 යවත 
බැර කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

 
රුපියල් 
400,000.00  

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.ce
b.lk/tenders/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 
Click 
Here 

ජනන 
(මහවැලි 
සංකීර්යය) 

MC/UKTPS/TEN/CVL/2021-002 
ඉහළ යකොත්මයල් බලාගාර යේල්ල 

ආශ්රිත ප්රයද්ශ  
උද්යාන නඩත්තු යසේවා ලබා ගැනීම  

2021/02/10 
වන දින පැය 
14:30 දක්වා 

මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, ඉහළ 
යකොත්මයල් විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, ඉංජියන්රු 
ශවීන්ද්රනාත් ප්රනාන්දු 

මාවත, 
නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල්. 

 

500.00 
සියලුම 
යගවීම් 
මහවැලි 

සංකීර්යයේ 
රැස්කිරීයම් 

ගිණුම් අංශයේ 
මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 

50,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු  
කාර්යාලය, 

ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
ඉංජියන්රු ශවීන්ද්රනාත් 

ප්රනාන්දු මාවත, 
නියම්ගම්යදොර, යකොත්මයල් 

ප්රධාන ඉංජියන්රු  
කාර්යාලය, 

ඉහළ යකොත්මයල් විදුලි 
බලාගාරය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ඉංජියන්රු 
ශවීන්ද්රනාත් ප්රනාන්දු 

මාවත, 
නියම්ගම්යදොර, 
යකොත්මයල් 
2021/02/10 

අදාළ නැත 
ජාතික 

තරඟකාරි 
ලංසු 

Click here 

https://www.dropbox.com/s/x43zp4rbzxsl480/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-HO-18-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x43zp4rbzxsl480/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-HO-18-2019.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/zjlj8ce0fa77xfl/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0393.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zjlj8ce0fa77xfl/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0393.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/40na40uh8qge0wm/SIN-GEN-MC-UKTPS-TEN-CVL-2021-002.pdf?dl=0
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දුරකථන 
0512233211 
0777253216 
0777253098 
ෆැක්ස් : 

0512233168 
 

ගිණුම් අංක  
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 
කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන් 

2021/02/10 
දින දක්වා  
සතියේ වැඩ 
කරන 
දිනයකදී 

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

දින පැය 14:30 

ජනන  
 

වික්යටෝරියා 
විදුලි 

බලාගාරය 

එම්සී/වික්/2020/406 
 

වික්යටෝරියා විදුලි බලස්ථානයේ යුධ හමුදා 
ඒකකය සදහා මගී ප්රවාහන වෑන් රථයක්, 

රියදුරු සහ ඉන්ධන සමඟ වසරක  
කාලසීමාවක් සඳහා කුලියට ලබාගැනීම. 

2021/02/11   
14.00 පැයට 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
iපයාගැනීම් 
කමිටුව  

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය 
අධිකාරිගම 

 
Tel:   081-2200465   

         081-2202305     
 
 

රු. 1,000/= 
එක 

වාහනයක් 
සඳහා සෑම 
යගවීමක්ම 

ඕනෑම මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් මහජන 
බැංකුයේ 
(මුලසථ්ාන 
ශාඛායේ) 
ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 
බැරයවන යසේ 
යගවා බැංකු 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

රු.5000/= 
එක වාහනයක් 

සදහා  

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම. 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, 
අධිකාරිගම 

- 
 
 
 
 

NCB 
 

 
Click here 

  

 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

 

MC/RND/PT/2020/11 

රන්යදනිගල විදුලි බලස්ථානයේ උදයාන 

අලංකරය කටයුතු, සනීපාරක්ෂක කටයුතු, 

බලස්ථානය ඇතුලත පිරිසිදු කිරීම සහ 

යසසු යසේවාවන් ලබා ගැනීම-2021 

 

 

2021/02/10 

දින 

14:00 පැය 

 
 
 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 

  

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
දුරකථන : 055-

4929011/2 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

 
රු.1000.00 
මහජන 
බැංකුව 
මුලස්ථාන 
ශාඛායේ  
ලං.වි.ම. 
මහවැලි 
සංකීර්යයේ 
රැස්කිරීයම් 
ගිණුම් අංක:  
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 

 

 

රු.35,000.00 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ. 

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු, 

රන්යදනිගල විදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 

 

- NCB 

 

 

 

 

Click here 

https://www.dropbox.com/s/0wb2d1wn5tz47zc/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2020-406.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/bb7yypvdl51yaw9/SIN-GEN-MC-RND-PT-2020-11.pdf?dl=0
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 කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 
 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2021/006 
මධයම පළාත-1 ප්රධාන විදුලි  
ඉංජියන්රු(යබදාහැරීම් නඩත්තු)ඒකක 
කාර්යාලය   සඳහා බදු / කුලී පදනම මත 
පහත සඳහන් පහසුකම් සහිත 
යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02ක කාලයකට 
ලබා ගැනීම.  

 මහනුවර  නගරයට ආසන්න විය 
යුතුය. 

 යගොඩනැඟිල්යල් වර්ග ප්රමායය ව.අ. 
2000කින් පමය  සමන්විත විය 
යුතුය. 

 වාහන 04ක් නවතා තැබීය හැකි 
ස්ථානයක් වීය යුතුය.  

 ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ 
සනිපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
 
 

 
2021-02-10 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ.   081-4953235  

 
- 

 
- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
යද්ශීය 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 

CP/CE(COM)/PPC/2021/015 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු(වානිජ )ම.ප.-1 
ඒකයේ කණු අංගනය සඳහා මාතයල්  
ප්රයද්ශයයන් බදු / කුලී පදනම මත පහත 
සඳහන් පහසුකම් සහිත ඉඩමක්  වසර 
02ක කාලයකට ලබා ගැනීම.  

 මාතයල්   නගරයට ආසන්න විය 
යුතුය. 

 ඉඩයම් වර්ග ප්රමායය අක්කර 1 ½ 
කින් පමය  සමන්විත විය යුතුය. 

 ස්කැමල් වර්ගයේ යලොරි රථ ප්රයේශ  
විය හැකි මාර්ග පහසුකම් සහිත 
ස්ථානයක් වීය යුතුය.  

 ජලය සහ විදුලිය, සනිපාරක්ෂක 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 ආරක්ෂිත කුටියක් සහිත ආරක්ෂිත 
වැටක්  ඉඩම වටා පිහිටිය යුතුය 
 
 

 
2021-02-10 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
දු.අ.   081-2234324  

 
- 

 
- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
යද්ශීය 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2021/016 

 
මාතයල්   ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු  බල 
ප්රයද්ශයට අයත්  යේරගම   විදුලි 
පාරියභෝගික උප ඒකකයයහි විදුලි අධිකාරි 
නිල නිවස සඳහා  පහත සඳහන් පහසුකම් 
සහිතව වසර 02ක කාලයකට 
යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනීම. 
1.  වර්ග අඩි 1500ක පමය 

2021-02-10 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

තමා විසින් සකස් කරගත් 
අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ ඉඩයම් 
සියලු විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 
 
 

- - ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. යද්ශීය  
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යගොඩනැගිල්ලක් වීම. 
 
2. ජලය , විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් 

සහිත වීම. 

3. වාහන 02කට වැඩි ප්රමායයක් ඇතුල් 
කිරීයම් හා නවතා තැබීයම් පහසුකම් 
සහිත වීම. 

දු.ය.ඉඉ066-2222745ඉ 

ඉඉඉඉඉඉඉඉ066-2222746 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/033 

 
ස ේරුවිල විදුලි පාරියභෝගික 
මධයස්ථානයේ   (ත්රීකුයාමල) රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා තනි කැබ් රථයක් වසර 02 
ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2021-02-10 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

  ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
(ත්රිකුයාමලය) 
කාර්යාලය, 

026-2222301 
026-2220060          යහෝ 
නියයෝජය සමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

Click 
Here  

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/034 

 

විදුලි අධිකාරී (යබදාහැරීම් තැනීම්  - 
අම්පාර)  යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන්  
රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා 
ගැනීම. 

2021-02-10 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

යබදාහැරීම් තැනීම්  
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

(අම්පාර ) 
063-2222440 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

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

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය - 

NCB 

Click 
Here  

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/035 

 

විදුලි අධිකාරී (මහඔය විදුලි පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය -අම්පාර) යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් වසර 02 ක් 
සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම 

2021-02-10 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(අම්පාර )කාර්යාලය 
063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

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

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/036 

 
කලුවාන්චිකුඩි පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය (මඩකලපුව) යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා යගොඩනැගිල්ලක්  වසර 02 
ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2021-01-13 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු   
(මඩකලපුව) කාර්යාලය 

065-2222639 
යහෝ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/t414roe3j5wmmba/Eng-DD2-EP-033%20Hiring%20of%20Single%20Cab%20for%20Serunuwaraa%20ECSC%20Tco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t414roe3j5wmmba/Eng-DD2-EP-033%20Hiring%20of%20Single%20Cab%20for%20Serunuwaraa%20ECSC%20Tco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q79895lsadnl665/Eng-DD2-EP-034%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Construction%29%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q79895lsadnl665/Eng-DD2-EP-034%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Construction%29%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5cgu81975id6qec/Eng-DD2-EP-035%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Mahaoya%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5cgu81975id6qec/Eng-DD2-EP-035%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Mahaoya%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xpktjo9p2h0st4v/Eng-DD2-EP-036%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Kaluwanchikudy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xpktjo9p2h0st4v/Eng-DD2-EP-036%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Kaluwanchikudy.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/SEC-KIR/2021/19 
යපෞද්ගලික ආරක්ෂක යසේවය සපයා 
ගැනීම. විදුලි ඉංජියන්රු කාර්යාලය - 
කිරිඳියවල 

2021-02-03      
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 70,000.00 

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 

- යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/SEC- DM/2021/20 
යපෞද්ගලික ආරක්ෂක යසේවය සපයා 
ගැනීම.ප්රධාන ඉංජියන්රු -යබදාහැරීම් 
නඩත්තු ඒකකය 

2021-02-03      
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 50,000.00 

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 

- යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V33/2021/16 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය- කිරිල්ලවල 
 

2021-02-03      
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 

- යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V03/2021/17 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධාන ඉංජියන්රු -වාණිජ 
 

2021-02-03      
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 

- යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/N-V26/2021/18 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධාන ඉංජියන්රු -මීගමුව 
 

2021-02-03      
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 

- යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V83/2021/21 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය- දිවුලපිටිය 

2021-02-03      
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 

- යද්ශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/fzk06xko5qsyxip/Eng-%20DD2-WPN-SEC-Kirindiwela-2021-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fzk06xko5qsyxip/Eng-%20DD2-WPN-SEC-Kirindiwela-2021-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/joa0s6dcmlzk3tk/Eng-DD2-WPN%20NCB-SEC-DM-2021-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/joa0s6dcmlzk3tk/Eng-DD2-WPN%20NCB-SEC-DM-2021-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a7ctv8bioacx3i8/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V33-2021-16%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a7ctv8bioacx3i8/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V33-2021-16%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/13dpobru3erqk7p/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V03-2021-17%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/13dpobru3erqk7p/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V03-2021-17%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6emw6t3ypzf61ci/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V26-2021-18%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6emw6t3ypzf61ci/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V26-2021-18%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gqx755ec5ky3xoy/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V83-2021-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gqx755ec5ky3xoy/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V83-2021-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V86/2021/22 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායද්යය නඩත්තු 
ඒකකය- විදුලි ඉංජියන්රු (දිවුලපිටිය) 

2021-02-03      
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 

- යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V152/2021/23 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය - පස්යාල 

2021-02-03      
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 

- යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V100/2021/24 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය - මාවරමණ්ඩිය 

2021-02-03      
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 

- යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON-V148/2021/25 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම්)- 
වැලියේරිය වැඩබිම 

2021-02-03      
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 

- යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V114/2021/26 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම.  ප්රධාන ඉංජියන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය ඒකකය) 

2021-02-03      
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 

- යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V181/2021/27 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම.විදුලි ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
යතොග සැපයුම් -  කිරිඳිවැල 

2021-02-03      
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 

- යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V182/2021/28 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම.විදුලි ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
සාමානය සැපයුම් -   කිරිඳිවැල 

2021-02-03      
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 

- යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V183/2021/29 

යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම.   ප්රායද්යය නඩත්තු ඒකකය -
(කිරිඳිවැල  ) 

2021-02-03      
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 

- යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V184/2021/30 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘකැබ්  
රථයක් ලබා ගැනීම.   විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය -   කිරිඳිවැල 

2021-02-03      
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 

- යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

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

122/DI-08/2K21/02 
 

 
 

10/02/2021 
 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 

 
500.00 

 
51,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 

 
- 

යද්ශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/oswq4b0l3myvyrs/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2021-22-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oswq4b0l3myvyrs/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2021-22-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b9d1l5w8zwg2kac/Eng-DD2-WPN-NCB-V152-2021-23%20VAN%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b9d1l5w8zwg2kac/Eng-DD2-WPN-NCB-V152-2021-23%20VAN%20-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lcjhxaf50jlb6ls/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V100-2021-24-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lcjhxaf50jlb6ls/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V100-2021-24-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e224j2443oh4f1x/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V148-2021-25%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e224j2443oh4f1x/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V148-2021-25%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bu5cg12n0javrh3/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V114-2021-26%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bu5cg12n0javrh3/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V114-2021-26%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/njs2n4ju3kkpydb/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V181-2021-27%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/njs2n4ju3kkpydb/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V181-2021-27%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j4pw8931utyyj4x/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V182-2021-28%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j4pw8931utyyj4x/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V182-2021-28%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i9vh6qpkvffe8er/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V183-2021-29%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i9vh6qpkvffe8er/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V183-2021-29%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o5by7sezdlgppma/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V184-2021-30-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o5by7sezdlgppma/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V184-2021-30-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k7yyau9vvfu4xfh/2%20ella%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k7yyau9vvfu4xfh/2%20ella%20crew%20cab.pdf?dl=0
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විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
ඇල්ල පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර යදකක් සඳහා 

කෘ කැබ් රථයක් ලබාගැනීම   
 

ප.ව. 03.00 (ඌව) (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

 
දු.ක : 0552222474 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

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

124/DI-10/2K21/03 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
ඇල්ල පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර යදකක් සඳහා 

යලොරි රථයක් ලබාගැනීම   
 
 

 
 

10/02/2021 
 

ප.ව. 03.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, වැල්ලවාය 
පාර, 

යමොයරාගල 
 

දු.ක : 0552277350 

 
500.00 

 
51,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

 
- 

යද්ශීය 

 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

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

105/BD-18/2K21/04 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (මහියංගනය) ඒකකයේ 
රිදිමාලියද්ද පාරියභෝගික යසේවා 

මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 
යදකක් සඳහා කෘ කැබ් රථයක් ලබාගැනීම   

 

 
 

10/02/2021 
 

ප.ව. 03.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, වැල්ලවාය 
පාර, 

යමොයරාගල 
 

දු.ක : 0552277350 

 
500.00 

 
51,000.00 

 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

 
- 

යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

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

115/DM-12/2K21/05 
 

ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් නඩත්තු - 
ඌව) ඒකකයේ විදුලි ඉංජියන්රු (වැඩබිම්) 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර යදකක් සඳහා 

යමෝටර් රථයක් ලබාගැනීම   
 

 
 

10/02/2021 
 

ප.ව. 03.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, වැල්ලවාය 
පාර, 

යමොයරාගල 
 

දු.ක : 0552277350 

 
500.00 

 
50,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

 
- 

යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

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

123/DI-09/2K21/06 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
ඇල්ල පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර යදකක් සඳහා 

ඩබල් කැබ් රථයක් ලබාගැනීම   
 

 
 

10/02/2021 
 

ප.ව. 03.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, වැල්ලවාය 
පාර, 

යමොයරාගල 
 

දු.ක : 0552277350 

 
500.00 

 
63,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, 

 
- 

යද්ශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/gxtylc89ismaphx/3ella%20lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gxtylc89ismaphx/3ella%20lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gye4f702fwx1t8b/4%20ridimaliyadda%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gye4f702fwx1t8b/4%20ridimaliyadda%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6idz1i9h1lduedq/5%20dm%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6idz1i9h1lduedq/5%20dm%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4wvfjiip90cn822/6%20double%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4wvfjiip90cn822/6%20double%20cab.pdf?dl=0
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බදුල්ල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

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

39/DI-04/2K21/07 
 

විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
දියතලාව ප්රායද්ශීය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර යදකක් සඳහා වෑන් 

රථයක් ලබාගැනීම   
 

 
 

10/02/2021 
 

ප.ව. 03.00 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, වැල්ලවාය 
පාර, 

යමොයරාගල 
 

දු.ක : 0552277350 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

 
- 

යද්ශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/RUW-V43/HV/2021/07  
                                  
විදුලි ඉංජියන්රු (රුවන්වැල්ල) ඒකකයට 
අයත් දැරණියගල පා.යසේ.මධයස්ථානයේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා  4WD ඩබල් 
කැබ්  රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 

2021-02-10 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-5 
ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(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-V80/HV/2021/08  
 
විදුලි ඉංජියන්රු (රත්නපුර) ඒකකයේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා  ත්රී යරෝද  රථ 1 ක් 
කුලී  පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2021-02-10 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-5 
ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/RUW-V41/HV/2021/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
විදුලි ඉංජි යන්රු (රුවන්වැල්ල)  ඒකකයට 
අයත් බුලත්යකොහුපිටිය පාරි යභෝගික 
යසේවා මධයස්ථාන යේ  රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා වෑන්(ද්විත්ව කාර්යය) රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2021-02-10 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-5 
ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/RUW-V85/HV/2021/10ඉ   
 
විදුලි  ඉංජියන්රු (රුවන්වැල්ල) ඒකකයේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා ත්රී යරෝද රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2021-02-10 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-5 
ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 

- NCB 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/wnkk1x8g3lfu2k5/7%20diyatalawa%20amu%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wnkk1x8g3lfu2k5/7%20diyatalawa%20amu%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8h0ijwfiac0fcqk/2021_07-RUW-V43-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8h0ijwfiac0fcqk/2021_07-RUW-V43-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufnuy60xrt4hvro/2021_08-RAT_-V80_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufnuy60xrt4hvro/2021_08-RAT_-V80_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bcgznkdzowjuwiy/2021_09-RUW-V41-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bcgznkdzowjuwiy/2021_09-RUW-V41-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t5y1f51glxa4fhd/2021_10-RAT_-V85_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t5y1f51glxa4fhd/2021_10-RAT_-V85_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
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045-2226084 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/EHE-V51/HV/2021/11 
 
විදුලි ඉංජියන්රු (ඇහැලියයගොඩ) 
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා  2WD 
කෲ කැබ්  රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 
 

2021-02-10 
 

ප.ව.2.00 
 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-5 
ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- 
 

NCB 

 
 
Click 
Here 
 
 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/RUW-V42/HV/2021/12 
 
විදුලි ඉංජියන්රු (රුවන්වැල්ල) ඒකකයේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා 4WD ඩබල් කැබ්  
රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම 

2021-02-10 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-5 
ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-
2226084නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

 
 
Click 
Here 
 
 
 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/RUW-V84/HV/2021/13 
 
විදුලි ඉංජියන්රු (රුවන්වැල්ල) ඒකකයට 
අයත් දැරණියගල පා.යසේ.මධයස්ථානයේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා  4WD ඩබල් 
කැබ්  රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 

2021-02-10 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-5 
ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-
2226084නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

 
 
Click 
Here 
 
 
 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/RAT-V67/HV/2021/14 
 
විදුලි ඉංජියන්රු (රත්නපුර) ඒකකයේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා 4WD ඩබල් කැබ්  
රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2021-02-10 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-5 
ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-
2226084නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

 
 
Click 
Here 
 
 
 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 
(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය: 
SAB/RAT-V34/HV/2021/15 
 
විදුලි ඉංජියන්රු (රත්නපුර) ඒකකයට 
අයත් රත්නපුර නගර 
පා.යසේ.මධයස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා  4WD ඩබල් කැබ්  රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2021-02-10 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-5 
ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-
2226084නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

 
 
Click 
Here 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/oqcqp9y1rfjpvp8/2021_11-EHE-V51%20-CREW%20CAB%202%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oqcqp9y1rfjpvp8/2021_11-EHE-V51%20-CREW%20CAB%202%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qbjts809r3a894c/2021_12-RUW-V42-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qbjts809r3a894c/2021_12-RUW-V42-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eh14mcyhr2qindc/2021_13-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eh14mcyhr2qindc/2021_13-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aynjzl0ewynkofg/2021_14-EHE-V67-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aynjzl0ewynkofg/2021_14-EHE-V67-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aynjzl0ewynkofg/2021_14-EHE-V67-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/we7qnkz94eebt7h/2021_15-RAT-V34-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/we7qnkz94eebt7h/2021_15-RAT-V34-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 
 (සබරගමුව) 

ඉඉඉඉඉඉඉ

SAB/DGM/CE(DM)/C1/Building/

2021/T/01 
ප්රධාන ඉංජියන්රු -යබදාහැරිම් 
නඩත්තු(සබරගමුව) ඒකකයට අයත් 
ඇඹිලිපිටිය වැඩ කණ්ඩා යයම් කාර්යාලය 
පවත්වා යගන යාම හා භාණ්ඩ ගබඩා 
කිරිම සඳහා යගොඩකයවල යහෝ උඩවලව 
ආසන්න ප්රයද්ශ යයන් වසර 02ක 
කාලයකට, කුලි පදනම මත 
යගොඩනැගිල්ලක්  සහිත ඉඩමක් ලබා 
ගැනිම. 
1..ජලය,විදුලිය,දුරකථන හා සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම්  
තිබිය  යුතුය. 
2., වර්ග අඩි 1,000ක් පමය වූ 
යගොඩනැගිල්ල තුල අවම වශයයන් කාමර 
03ක් තිබිය යුතු අතර, වාහන 03ක් එකවර 
නවතා තැබීය හැකිවන පරිදි සහ 
යකොන්ක්රීට්විදුලි කණු 50ක් පමය ගබඩා 
කල හැකි වන පරිදි ඉඩ පහසුකම් තිබිය 
යුතුය. 

2021 
යපබරවාරි 10 
ප.ව. 2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන  
කමිටුව 
(සබර.) 

ප්රධාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරිම් 
නඩත්තු(සබරගමුව) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 
දු.ක.   : 045 222 1511 
ෆැක්ස:් 045 222  1512 

රු.1000.00 - 

ප්රධාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරිම් 
නඩත්තු(සබරගමුව) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., අංක 
502/3බී, 02 වන මහල,  
යකොළඹ පාර, යවරළුප, 
රත්නපුර. 

ප්රධාන ඉංජියන්රු - 
යබදාහැරිම් 
නඩත්තු(සබරගමුව) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක 502/3බී, 02 වන 
මහල,  යකොළඹ පාර, 
යවරළුප, රත්නපුර. 

-- NCB 
Click 
Here 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

 
දප/ගා/ලි3/තවලම වි.අ.නි.නි./2021/02 

 
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු ගාල්ල 
කාර්යාලයට අයත් තවලම පා.යසේ.ම.හි 
විදුලි අධිකාරි නිල නිවස සඳහා වසර 02 ක 
කාලයක් සදහා අවම වශයයන් ව.අ.2000ට 
යනොඅඩු විදුලිය, ජලය හා 
වාහනනැවැත්වීයම් පහසුකම් සහිත 
නිවසක් තවලම යහෝ යනළුව ප්රායද්ශීය 
සභා සීමාව තුළින් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 

 
 
 

 
 
2021.02.03 
ප.ව.2.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො. 187/3, 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

 
දු.ක - 09122-34344 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
රු.500/- 

 

 
 

- 

 
 

ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො. 187/3, 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො. 187/3, 
බණ්ඩාරනායක 

යපයදස, 
ගාල්ල 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

අදාලයනොයේ. 

 
 
 
 

NCB 
 

 
 
 

ේැොරතුු ඉ 

පි පැ 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2021/08 
 
ප්රධාන ඉංජියන්රු(තැනීම්) ඒකකයට  - 
වෑන් 03 
(ලියාපදිං අ කර වසර 10ක් ඇතුලත වාහන 
විය යුතුය) 

 
2021.02.10 
ප.ව.2.00 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ද.ප.) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

දු.අං. 091-2232095 
         091-2232058 

 
500.00 

 
       - 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(දප) කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ල 
 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී (දප) 
කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

 
 

 
 
 
 

අදාලයනොයේ. 

 
 
 
 

NCB 
 

 
 
 

ේැොරතුු ඉ 

පි පැ 

 

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. 

https://www.dropbox.com/s/evtahyv76g5ae2r/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2021_T_01.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/evtahyv76g5ae2r/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2021_T_01.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/emsemmw10nqykrx/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%B8%20%E0%B7%80%E0%B7%92.%E0%B6%85.%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B6%B1%E0%B7%92.-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/emsemmw10nqykrx/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%B8%20%E0%B7%80%E0%B7%92.%E0%B6%85.%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B6%B1%E0%B7%92.-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dt4ld5mrhh8rmtr/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2021-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dt4ld5mrhh8rmtr/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2021-08.pdf?dl=0
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අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං අ විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය 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 ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ 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 රතියක්ෂේප 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 

 

       ඉසනමන යනධිකාකනරීඉඉඉ                   
                                     


