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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන 
(මහවැලි 

සංකීයයය) 

MC/UKTPS/2020/028 
 
ඉහළ යකාත්මයේ බලාස්ථානය සඳහා 
දුරස්ථ වැඩබිම් අතර සන්ියේදන 
සම්බන්ධතා පිහිටුවා ගැනීම සඳහා 
උපකරය සැපයීම 

2021.02.24 
වන දින පැය 

14:30 
දක්වා. 

මහවැලි 
සංකීයය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංිනයන්රුඉඉහළ 
යකාත්මයේ විදුලි 
බලාගාරයඉ 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ 
ියම්ගම්යදාරඉ 
යකාත්මයේ. 
 
දුරකථන 
0512233211 
ෆැක්ස් : 
0512233168 
 

1,000.00 
සියලුම 
යගවීම් 
මහවැලි 
සංකීයයයේ 
මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට 
බැර කර 
අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන් 
2021.xx.xx 
දින දක්වා  
සතියේ වැඩ 
කරන 
දිනයකදී 
9:00 පැය 
සිට 15:00 
පැය ලබා 
ගත හැක. 

50,000.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රුඉ 
ඉහළ යකාත්මයේ විදුලි 
බලාගාරයඉ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 
ියම්ගම්යදාරඉ 
යකාත්මයේ 

ප්රධාන ඉංිනයන්රුඉ 
ඉහළ යකාත්මයේ 
විදුලි බලාගාරයඉ 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ 

ියම්ගම්යදාරඉ 
යකාත්මයේ 

 
2021.02.24 දින 
පැය 14:30 

අදාල නැත. යේශීය 
තරඟකාරි 
ලංසු. 

(NCB) 

 
 
 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/tm3cw64madhcq2y/ENG-GEN-MC-UKTPS-2021-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tm3cw64madhcq2y/ENG-GEN-MC-UKTPS-2021-28.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/10 
කණු - යකාන්ීට් යප රැඳි මීටය 11 
කි.ග්රෑ. 500 (Poles Concrete Pre 
Stressed 11m 500kg) සාදා, සපයා 
යගනවිත් භාරදීම 
200 එකු 
 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
යපර PCAIII අවශයයේ.) 
 
ලංසු යපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයාමු අංකය, ඔයබ්ප ආයතනයේ නම, 
වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ 
ලිපිනය යකටි පිවිඩයක් මාගයයයන් 
0702516069 යන අංකයට දැනුම් 
යදන්න. 

2021.02.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

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

1,500.00 79,000.00 

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

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), ියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

මහලඉ ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක: 25ඉ 
නගරසභා පටුමඟඉ 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/12 
යවනරු පිරික්ූ  ( Insulation Tester 
5kV)  උපකරය සපයා, යගනවිත් 
භාරදීම 
01 එකු 
 
ලංසු යපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයාමු අංකය, ඔයබ්ප ආයතනයේ නම, 
වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ 
ලිපිනය යකටි පිවිඩයක් මාගයයයන් 
0702516069 යන අංකයට දැනුම් 
යදන්න. 

2021.02.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

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

1,500.00 17,000.00 

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

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), ියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

මහලඉ ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක: 25ඉ 
නගරසභා පටුමඟඉ 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

 
DD2 

 
BID NO: PHM 
DD2/DGM/CE(LCM)/DPC/2020/3
9 
වවුනාතිේ ග්රිඩ් උ උපයපාල සිට ඌරි   
ගැන්ිය දක්වා යදසැරි කුළුණු රැහැන් 
මාගයයේ කුළුණු අංක 15,16 හා 17 
කුළුණු පාදම් ඉදිකිරීම (pile) හා කුළුණු 
ඉදිකිරීම    
 

24/02/202
1 
 
14.00 පැය 

 
ියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා
රි(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් 
අංශය 2 
 

ියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.
හා 
අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 
අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ   
තැ.යප.18ඉ 
ළමාගාරය පාරඉ 
මහනුවර 

 
7500.00 

 
450,000.00 

ියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි  
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2ඉ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 
තැ.යප.18ඉ 
ළමාගාරය පාරඉ 
මහනුවර 
 
081-2222286 

 
ියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි  
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2ඉ 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ තැ.යප.18ඉ 
ළමාගාරය පාරඉ 
මහනුවර 
081-2222286 

 
NA 

NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/uf3bq9a6ums6ush/PPC_T_2021_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uf3bq9a6ums6ush/PPC_T_2021_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3p1j2du8x3291jo/PPC_T_2021_12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3p1j2du8x3291jo/PPC_T_2021_12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fg5zzcb3zd00hra/BID_NO_PHM_DD2_DGM_CE%20%28LCM%29_DPC_2020_39.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fg5zzcb3zd00hra/BID_NO_PHM_DD2_DGM_CE%20%28LCM%29_DPC_2020_39.TextMark.pdf?dl=0
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යකාන්රාත්කරුවන් ඉක්ටාඩ් උ C4 
යර්ණිය යහෝ  ට වැ ශ යර්ණියක විය 
යුතුයි.   

 

 
0812222286 

081-2204298 
 

081-2204298 

යස්වා 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0466 

 
ලක්විජය බලාගාරයේ ගේ අඟුරු 

යගාඩබෑයම් අංශය සඳහා යමයහයුම් 
හා නඩත්තු උපකාරක යස්වාවන්සඳහා 

උපකාරක යස්වාවන් ලබාගැනීම 

2021 
යපබරවාරි  
මස 24 වන  
බදාදා දින 

14.00 
පැයට. 

 
 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශයඉ 4වන මහලඉ 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 
නාරක්කේලියඉ 

යනායරාචයචෝයේ 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

රුපියේ 
3500.00 

 
අයේක්ිත 
ලංසුකරුව
න්හ යමම 
මුදල 

සාමානයා 
ධිකාකාරී ලංවිම 

නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140
085134 
යවත බැර 
කර රිසිට් 

පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

 
රුපියේ 

250,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිේල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිේල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනාමියේ 
බාගත 

කරගත හැක 
 

NCB 
Click 
Here 

ලක්විජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2021/0008 
 

ලක්විජය විදුලි බලාගාරයට අයත් 
කරඹ හා දළුව ිවාස සංකීරයවල සුළු 

පරිමායයේ මුලික විදුලි නඩත්තු 
කටයුතු සිදුකිරීම සදහා යටන්ඩය 

කැදේම 
 

2021 
යපබරවාරි  
මස 17 වන  
බදාදා දින 

14.00 
පැයට. 

 
 ලක්විජය 

විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශයඉ 4වන මහලඉ 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 
නාරක්කේලියඉ 

යනායරාචයචෝයේ 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

රුපියේ 
1000.00 

 
අයේක්ිත 
ලංසුකරුව
න්හ යමම 
මුදල 

සාමානයා 
ධිකාකාරී ලංවිම 

නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140
085134 
යවත බැර 
කර රිසිට් 

පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 

 
රුපියේ 

35,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිේල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිේල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කේලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනාමියේ 
බාගත 

කරගත හැක 
 

 
Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/6b9ysi4mxbhpcwg/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6b9ysi4mxbhpcwg/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0008.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/a9zcgu6rl3ttljt/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0466.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a9zcgu6rl3ttljt/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0466.pdf?dl=0
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කාරුණිකව 
දන්වමු 

ජනන 
(මහවැලි 

සංකීයයය) 

MC/UKTPS/TEN/CVL/2021-005 
 

ඉහළ යකාත්මයේ බලාගාරය, 

බලාගාර පිවිසුම් මාගයය, අරුස්සැේල 
ිල ිවාස සංකීයයය හා බලාගාරයට 

අයත් යසසු ප්රයේශයන් උදයාන 
නඩත්තු යස්වා ලබා ගැනීම 
ස දහා  යටන්ඩය කැඳවීම 

2021 .02.24 
වන දින පැය 

14:30 
දක්වා. 

මහවැලි 
සංකීයය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකාත්මයේ 
විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ඉංිනයන්රු 

ශවීන්ද්රනාත්  ප්රනාන්දු 
මාවත, 

ියම්ගම්යදාර, 
යකාත්මයේ. 

 
දුරකථන 

0512233211 
0777253216 
0777253098 
ෆැක්ස් : 

0512233168 
 

1,000.00 
සියලුම 
යගවීම් 
මහවැලි 
සංකීයයය 
රැස්කිරීයම් 
ගිණුම - 
මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 

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

2021 .02.23  
දින දක්වා  
සතියේ වැඩ 

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

60,000.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකාත්මයේ විදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 

ඉංිනයන්රු ශවීන්ද්රනාත්  
ප්රනාන්දු මාවත, 
ියම්ගම්යදාර, 
යකාත්මයේ. 

 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
ඉහළ යකාත්මයේ 
විදුලි බලාගාරය, 
ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ඉංිනයන්රු 

ශවීන්ද්රනාත්  ප්රනාන්දු 
මාවත, 

ියම්ගම්යදාර, 
යකාත්මයේ. 

 
2021 .02.24 දින 

පැය 14:30 

අදාල නැත. යේශීය 
තරඟකාරි 
ලංසු. 

(NCB) 

 
 
 

Click 
here 

 
ජනක 

 
SPS/C3/MEM(M&P)/2021-1 

 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානයේ සිට   
කුලී පදනම මත මගී ප්රවාහනය සඳහා 
ආසන 07 ක වෑන් රථ යක් (රියදුරු සහ 
ඉන්ධන සහිතව) වසරක කාලයක් 

සඳහා ලබා ගැනීම. 
 
 
 
 

 
2021-02-24 
10.00 පැයට 

 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 
තාපබල 
සංකීයයය 

 
ියයෝජය සාමානය 
අධිකාකාරී ( තාපබල 
සංකීයයය)  ලංවිම 
ජනන මූලස්ථානයඉ 
නව කැළණි පාලමඉ 

10600 
යකායලාන්නාව 
දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

 
 
 
 

Rs.500/= 

 
 
 
 

Rs. 5,000/= 

ියයෝජය සාමානය 
අධිකාකාරී ( තාපබල 
සංකීයයය)  ලංවිම 

ජනන මූලස්ථානයඉ නව 
කැළණි පාලමඉ 

10600 යකායලාන්නාව 
දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

ියයෝජය සාමානය 
අධිකාකාරී ( තාපබල 
සංකීයයය)  ලංවිම 
ජනන මූලස්ථානයඉ 
නව කැළණි පාලමඉ 

10600 
යකායලාන්නාව 
දුරකතන අංකය 
011  2423897 

අදාල නැත යේශීය 
Click 
Here 

ජනක අංශය 
(තාපබල 
සංකීයයය) 

TC/ 
KPS/ME(FS)/T/2021/1/811/4110 
කැළණිතිස්ස විදුලි බලාගාරය සඳහා 
ඉංිනයන්රු ිල ිවසක් (විවාහක) 

2021.02.24 

දින 

14:00 පැයට 

තාපබලසංකී
යයය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය (තාපබල 
සංකීයයය), 

යනාමියේ අදාල නැත 

ියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය (තාපබල 
සංකීයයය), 

ලංසු 
භාර ගන්නා යේලාව 
අවසාන් වු වහාම 

ියයෝජය 

යනාමියේ NCB 

 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/yxq21znhzs03lh3/SIN-GEN-%20MC-UKTPS-TEN-CVL-2021-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yxq21znhzs03lh3/SIN-GEN-%20MC-UKTPS-TEN-CVL-2021-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zdk0urvi3zfih0p/Eng-Gen-TC-SPSC3MEM%28M%26P%292021-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zdk0urvi3zfih0p/Eng-Gen-TC-SPSC3MEM%28M%26P%292021-1.pdf?dl=0
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අවුරුේදක කාලසීමාවකට කුලී පදනම 
මත ලබා ගැනීම. 

ලංවිමඉ 
ජනක මූලස්ථානයඉ 
නව කැළණි පාලම 

පාර, 10600ඉ 
යකායළාන්නාව. 

දු.ක.: 
011-2437426, 
011-2423897 

ලංවිමඉ 
ජනක මූලස්ථානයඉ නව 
කැළණි පාලම පාර, 

10600ඉ යකායළාන්නාව. 
 

සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය (තාපබල 

සංකියයය) දී 
 

 
 

Click 
Here 

 
 
 
 

ි.සා. (උ.මැ) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචවී/2021
/003 

 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු(මින්යන්රිය) යටයත් 
විදුලි අධිකාකාරී (යපායළාන්නරුව) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 

කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. 

 
 
 
 

2021/02/18 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

ියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලයඉ 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලයඉ 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවතඉ 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10ඉ000.00 

 

ියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලයඉ 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවතඉ අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

ියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලයඉ 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලයඉ 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවතඉ 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/2021/48 

ියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (බස්නාහිර 
පළාත - උතුර) යේයන්යගාඩ 33kV 
වහරු අංගනය සඳහා පචයස් 12-20 
ඉඩමක් මිලදී ගැනීම(යේයන්යගාඩ 

වටේදරට ආසන්නව) 
 

2021-02-17 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
36,000.00 

ි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/2021/49 

ියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (බස්නාහිර 
පළාත - උතුර) වදුරව 33kV වහරු 
අංගනය සඳහා පචයස් 12-20 ඉඩමක් 
මිලදී ගැනීම(වදුරව දුම්රියපළට 

ආසන්නව) 
 

2021-02-17 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
25,000.00 

ි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

 
WPN/NCB/2021/50 

ියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (බස්නාහිර 
පළාත - උතුර) කිරිඳිවිට 33kV වහරු 
අංගනය සඳහා පචයස් 20-30 ඉඩමක් 
මිලදී ගැනීම(කිරිඳිවිට ගයන්මුේල 

මාගයයට මුහුයලා) 

2021-02-17 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

 
500.00 

 
30,000.00 

ි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- යේශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/zmvk0fmdwxz5k75/Eng-Gen-TC-TC%20KPS%20ME%28FS%29T202118114110.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zmvk0fmdwxz5k75/Eng-Gen-TC-TC%20KPS%20ME%28FS%29T202118114110.pdf?dl=0
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2004-02-2021/Sin-DD1-NCP--HV-2021-003.pdf
file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2004-02-2021/Sin-DD1-NCP--HV-2021-003.pdf
https://www.dropbox.com/s/7y6n2eu9n55lmwr/Sin-DD2-WPN-%20NCB-2021-48-%20Veyangoda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7y6n2eu9n55lmwr/Sin-DD2-WPN-%20NCB-2021-48-%20Veyangoda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zy0k5xepibb6gcd/Sin-DD2-WPN%20-NCB-%202021-49%20-%20Waduraw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zy0k5xepibb6gcd/Sin-DD2-WPN%20-NCB-%202021-49%20-%20Waduraw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blq6ngav28fhthw/Sin-DD2-WPN-NCB-2021-50-Kiridiwita%20Gantry%20Land.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blq6ngav28fhthw/Sin-DD2-WPN-NCB-2021-50-Kiridiwita%20Gantry%20Land.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V23/2021/01 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටය 

රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු සහිතව) 
විදුලි ඉංිනයන්රු (සැලසුම්) 

2021-02-17 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 

ි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V185/2021/42 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  කෘකැබ්ප  
රථයක් ලබා ගැනීම. විදුලි ඉංිනයන්රු 

කායයාලය- කිරිඳියවල 

2021-02-17 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 

ි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

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

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
- බලශක්ති කළමනාකරය 

2021-02-17 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 

ි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V135/2021/43 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කායයාලය - කැලණිය 

2021-02-17 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 

ි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V160/2021/44 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායේශීය 

නඩත්තු ඒකකය -ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(මීගමුව) 

2021-02-17 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 

ි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON- V175/2021/45 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
කායයාලය (තැනීම්) 

2021-02-17 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 

ි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- යේශීය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON- V20/2021/46 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. මිනුවන්යගාඩ 
වැඩබිම - ප්රධාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 

2021-02-17 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 

ි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 
යනා. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 

WPN/NCB/CON- V21/2021/47 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 

2021-02-17 
ප.ව 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., 

500.00 20,000.00 
ි.සා. (බපඋ) කායයාලය, 
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර 

ි.සා. (බපඋ) 
කායයාලය, ලං.වි.ම., - යේශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/u5xm26xkjvamsh4/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D%20V%2023-2021-01Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u5xm26xkjvamsh4/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D%20V%2023-2021-01Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fryrphhyjdpmy5d/Eng-WPN-NCB-KR-V185-2020-142-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fryrphhyjdpmy5d/Eng-WPN-NCB-KR-V185-2020-142-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rgxukg3yfx5yvix/Eng-WPN-NCB-DGM-V106-2021-09%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rgxukg3yfx5yvix/Eng-WPN-NCB-DGM-V106-2021-09%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d0thh7jyqflnvce/Eng-WPN-NCB-K-V135-2021-43%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d0thh7jyqflnvce/Eng-WPN-NCB-K-V135-2021-43%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vsic102lw9l4cjp/Eng-WPN-NCB-N-V160-2021-44%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vsic102lw9l4cjp/Eng-WPN-NCB-N-V160-2021-44%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3mcefz7fgn7r3r7/Eng-WPN-NCB-CON-V175-2021-45VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3mcefz7fgn7r3r7/Eng-WPN-NCB-CON-V175-2021-45VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xexrcfn8ls5ouxt/Eng-WPN-NCB-CON-V20-2021-46VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xexrcfn8ls5ouxt/Eng-WPN-NCB-CON-V20-2021-46VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ar4ghq9bh5aya4p/Eng-WPN-NCB-CON-V21-2021-47VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ar4ghq9bh5aya4p/Eng-WPN-NCB-CON-V21-2021-47VAN.pdf?dl=0
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(බපඋ) රථයක් ලබා ගැනීම. ිට්ටඹුව වැඩබිම 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 

දක්වා කමිටුව යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩය අංකය: 
SAB/CON-V13/HV/2021/16 
 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) ඒකකයට 
අයත් වැඩ කණ්ඩායම්  III  රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වෑන් (ේවිත්ව කායයය) 
රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 
 

24-02-2021 
 

2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

ියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1ඉ000.00 20ඉ000.00 

ියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

ියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

(සබර) 

 
යටන්ඩය අංකය: 
SAB/RUW-V74/HV/2021/17 
 
විදුලි ඉංිනයන්රු (රුවන්වැේල) 
ඒකකයට අයත් ප්රායේශීය නඩත්තු 
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා  
වෑන් (ේවිත්ව කායයය)  රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 
 

24-02-2021 
 

2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

ියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1ඉ000.00 20ඉ000.00 

ියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

ියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2021/031 

බටහිර පළාත දකුය II ට අයත් බල 

ප්රයේශයයහි පාවිච අයයන් ඉවත් කරන 

ලද අබලි භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා 

මිළ ගයන් කැඳවිම. 

 

 

2021.02.17 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

 

ි. සා. (බපද II ) 

කායයාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 

ජයවධයනපුර මාවත, 

ඇතුේයකෝට්යට්. 

 

 

රු. 2ඉ000.00 

 

- 

 

ි. සා. (බපද II ) 

කායයාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 

ජයවධයනපුර මාවත, 

ඇතුේයකෝට්යට්. 

 

 

ි. සා. (බපද II ) 

කායයාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 

ජයවධයනපුර මාවත, 

ඇතුේයකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනායේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

 

Click 

here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/11 
කළුයබෝවිල දකුණු යකාළඹ ශික්ෂය 
යරෝහයලහි විදුලි නඩත්තු කටයුතු 

වලට අදාල යටන්ඩරය 
 

ලංසු යපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු 
යයාමු අංකය, ඔයබ්ප ආයතනයේ නම, 

වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ 
ලිපිනය යකටි පිවිඩයක් මාගයයයන් 

0702516069 යන අංකයට දැනුම් 
යදන්න. 

2021.02.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

ියයාජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

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

මහලඉ ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක: 25ඉ 
නගරසභා පටුමඟඉ 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 46,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), ියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කායයාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානයඉ 3වන මහලඉ 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ 

අංක: 25ඉ නගරසභා 
පටුමඟඉ යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), ියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

මහලඉ ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයඉ අංක: 25ඉ 
නගරසභා පටුමඟඉ 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/pqpov4bi9bjn80c/2021_16-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pqpov4bi9bjn80c/2021_16-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z2u3w28jv6a0c7o/2021_17-RUW-V74-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z2u3w28jv6a0c7o/2021_17-RUW-V74-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gop9l43jkeg286v/WPSII.T.2021.031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gop9l43jkeg286v/WPSII.T.2021.031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/41cwlk82x5wx1mw/PPC_T_2021_11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/41cwlk82x5wx1mw/PPC_T_2021_11.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
දප/මා/ලි12/යටන්ඩය/2021/01 

 
ූයයය යකෝෂ පැනල සවිකිරීයම් 
වයාපෘතිය සඳහා කඹුරුපිටිය 

ප්රයේශයයන් ිරවුේ ඔේපු සහිතඉ 
මායිම් යවන්කර ඇතිඉ පචයස් 60 ක 
පමය ප්රමායයේ ූමමියක් වසර 20 ක 
කාලයක් සඳහා  බේදට ගැනීම සඳහා 

යහෝ මිලදී ගැනීම සඳහා 
 

2021-02-18 
දින 

ප.ව. 02.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(මාතර)ඉ ලං.වි.ම.ඉ 
රාහුල පාරඉ මාතර. 

 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 

5ඉ000.00 ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(මාතර)ඉ ලං.වි.ම.ඉ රාහුල 

පාරඉ මාතර. 

ප්රධාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු (මාතර)ඉ 
ලං.වි.ම.ඉ රාහුල පාරඉ 

මාතර. 

 
 
 
 

අදාලයනායේ
. 

 
 
 
 

NCB 
 

 
 
 

ත ොරතුරු 

පිටප  

 

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 යපාත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් ියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් ිකුත් කරනු ලැයබ්ප. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං අ විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපාතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල ියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව 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 කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලටඉ ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල ියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කායයාලයේ දී යනාමියේ ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ ියයෝිනතයින්ට අදාල ියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කායයාලයේ දී යනාමියේ පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් ියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීමඉ එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතිය්්ප කරනු ලැයබ්ප. 
 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් ික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල ියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාන ඉංිනයන්රු යවතිි. 
 

 

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

 

        සොමොනයොධිකාරොරී                      

https://www.dropbox.com/s/dh4b79q8tc9fuha/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9212-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dh4b79q8tc9fuha/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9212-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2021-01.pdf?dl=0
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