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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 අංශය 

(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

 
MC/RND/FP/2020/05 

 
ශ්රී ලංකායේ, රන්ටැයේ  විදුලි 

බලාගාරයේ  ස්විච්යාඩ් සඳහා 132kV 
පරිපථ කඩනයන් 04ක් සැපයීම 

(Supply and Delivery of 04 132kV 
Circuit Breakers for Rantembe 
Power Station Switchyard, Sri 

Lanka) 
 

 
07/04/2021

10.00  පැය 

 
මහවැලි 
සංකීර්යය 
ප්රසම්පාoන 
කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 

(මහයේලි සංකීර්යය), 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය 

තැ යප. 42, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර 

දු.ක. 0812224568 

 
රු 2000.00 
මහජන 
බැංකුව 
මුලස්ථාන 
ශාඛායේ  
ලං.වි.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්යයේ
රැස්කිරීයම්ගි
ණුම් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට 
බැර කර 
ලදුපත 
ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. 

 

 

රු 120,000.00 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 

(මහයේලි සංකීර්යය), 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

තැ යප. 42, අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර 

දු.ක. 0812224568 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 

(මහයේලි 

සංකීර්යය), ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය 

තැ යප. 42, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර 

දු.ක. 0812224568 

 

- 

 

ICB 

 

 

 

 

Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/7ri9sfmf807sgts/ENG-GEN-MC-2021-02-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ri9sfmf807sgts/ENG-GEN-MC-2021-02-25.pdf?dl=0
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සම්යප්රේෂය 

 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය හා තත්ව 
අධීක්ෂය) 

 
 
 

 
TR/AM&CM/NCB/2020/44/D 

 
සම්යප්රේෂය  අංශයට අයත් භාවිතයට 
ගනු යනොලබන අබලි ද්රවය මිලදී යගන 
ඉවත් කර යගන යාම සඳහා මිල 

ගයන් කැඳවීම - යකොටුයගොඩ ගබඩාව 
 

 
2021/03/24 
පැය 10.00 

 
ප්ර සම්පාදන 
කමිටුව 

(සම්යප්රේෂය) 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු , 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි - 

වත්කම් කළමනාකරය 
හා තත්ව අධීක්ෂය 

(සම්යප්රේෂය) 
කාර්යාලය 
,ලං.වි.ම., 

යකන්ට් පාර, යකොළඹ 
09. 
දු.ක: 

011- 2663723 
011- 2669738 

ෆැක්ස්: 
011-2669738 

 
රු. 3,500/= 
පමණි. 
(ආපසු 

යනොයගවන
) 

 
යලොට් අංක 1: 

35,000.00 
යලොට් අංක 2: 

45,000.00 
යලොට් අංක 3: 

40,000.00 
යලොට් අංක 4: 

24,000.00 
යලොට් අංක 5: 

23,000.00 
යලොට් අංක 6: 

35,000.00 
යලොට් අංක 7: 

40,000.00 
යලොට් අංක 8: 

30,000.00 
යලොට් අංක 9: 

25,000.00 
යලොට් අංක 10: 

43,000.00 
යලොට් අංක 11: 

54,000.00 
යලොට් අංක 12: 

28,000.00 
 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි  
වත්කම් කළමනාකරය 
හා තත්ව අධීක්ෂය 

(සම්යප්රේෂය) කාර්යාලය 
,ලං.වි.ම., 

යකන්ට් පාර, යකොළඹ 09 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි  
වත්කම් 

කළමනාකරය හා 
තත්ව අධීක්ෂය 
(සම්යප්රේෂය) 
කාර්යාලය 
,ලං.වි.ම., 

යකන්ට් පාර, 
යකොළඹ 09 

 
- 

 
NCB 

 
Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ngcufai9nuat58g/TR-AM-2020-44-NCB-D%20-%20Tender%20Document.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ngcufai9nuat58g/TR-AM-2020-44-NCB-D%20-%20Tender%20Document.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020/13
0 
 
Supply & Delivery of  
i) End Termination Kit for GIS 
Panels 
 (400Sqmm/1C/11kV) – Plugin 
Type - 45 Nos. 
 
ii) Jointing Kit Transition Outdoor 
-11kV/ 
    240Sqmm /3C/ Cu/ XLPE/SWA 
-11kV/   
    400Sqmm/1C/Cu/XLPE/SWA 
(With 
     Ferrules) – 15 Nos. 

2021 
මාර්තු 
17 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03මගින් 

2021- 03-16 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
     011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

15,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය,        
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

**යබදාහැරීම් අංශය - 4 (බපද - 1) ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයොමු අංකය, ඔයේ ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

**යබදාහැරී
ම් අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/24 
කණු - යකොන්ක්රීට් යප රැඳි මීටර් 10 
කි.ග්රෑ. 225 (Poles Concrete Pre-
Stressed 10m 225kg) සාදා, සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම 
100 එකු 

2021.03.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
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 

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(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/n8mq2rn1wz6l4vw/ENG-DD1-CC-2020-130.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n8mq2rn1wz6l4vw/ENG-DD1-CC-2020-130.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1j2mu1lbg14hun4/PPC_T_2021_24%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1j2mu1lbg14hun4/PPC_T_2021_24%20-%20watermark.pdf?dl=0
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**යබදාහැරී
ම් අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/25 
කණු - යකොන්ක්රීට් යප රැඳි මීටර් 11 
කි.ග්රෑ. 1200 (Poles Concrete Pre-
Stressed 11m 1200kg) සාදා, සපයා, 
යගනවිත් භාරදීම  
50 එකු 

2021.03.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
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 

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

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

 NCB Click 
here 
 

ඉදිකිරීම් 

ජනන 
(යේ. ආ. පා. 
හා සි.වු.න) 

ඩීජීඑම්(ඩී.එස්.ඊ. ඇන්ඩ්  
සී.එස්.එම් .)/2020/07 
 
ජනන මූලස්ථාන යගොඩනැගිල් ල 
නවීකරයය කිරීම. 

 
CIDA යරේණිය : C - 6  යහෝ  
ඉහල (යගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම් 
 කටයුතු) 
 
 

2021.03.2

5 ප.ව. 
02.00 

ජනන 
අංශයේ 
ප රසංපාදන 
කමිටුව 

 

නි.සා. (යේ. ආ. පා. හා 
සි.වු.න) ශාඛාව, 

ජනන  මූලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නව 

කැලණි පාලම පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

දු.ක. :  
011 2440016,    
011 2392245,  
011 2147260, 61, 67 
සහ 68 
ෆැක්ස් :  
011 2458781, 
 

2021.03.16 දින 
දක්වා නිකුත් කරනු 
ලැයේ. 

 

6,000/= 280,000/= 

නි.සා. (යේ. ආ. පා. හා 

සි.වු.න) ශාඛාව, ජනන  

මූලස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, නව 

කැලණි පාලම පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 

නි.සා. (යේ. ආ. පා. 
හා සි.වු.න) ශාඛාව, 

ජනන  මූලස්ථානය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, නව 

කැලණි පාලම පාර, 
යකොයළොන්නාව. 

 

 NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/pu4f9jdr3rc0con/PPC_T_2021_25%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pu4f9jdr3rc0con/PPC_T_2021_25%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i9clczvfwb84phy/Eng-GEN-DS%2CE%26CSM-2021-02-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i9clczvfwb84phy/Eng-GEN-DS%2CE%26CSM-2021-02-25.pdf?dl=0
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ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0240 

 
F.G.D.ඒකක 01 හි අේයසෝබර් 
කුලුයහි පිටත ේත්තිය අලුත් වැඩියා 
කිරිම. 
 

 

 
17/03/202

1 
බදාදා පැය 
14.00. 
 
යපර ලංසු 
හමුව - 
03/03/202
1 පැය 
10.00 

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 

රු 3,750.00 
(නැවත 
යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 
 

 

රු 170,000.00 

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.c
eb.lk/tenders
/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

 
 

Click 
Here 

 

යසේවා 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2020/0440 

 
ඉදිරිපස මායිම් තාප්පය කපරාරු සහ 

පින්තාරු කිරීම. 
 

 
 
17/03/2021  
14.00 පැයට 

 
යපර ලංසු 
හමුව       

03/03/2021   
 10.00 
පැයට 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

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

රුපියල් 
1,200.00 
 
අයප්ක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්
හ යමම මුදල 
සාමානයා 
ධිකාකාරී ලංවිම 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140
085134 
යවත බැර 
කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

 
රුපියල් 
25,000.00  

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 
61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende
rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 
කරගත හැක 
 

NCB 

 
 
Click 
Here 
 
 
 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2021/0033 
 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ   
ජැටි යකොන්ක්රීට් ේයුහය අලුත්වැඩියා 
කිරීම 

2021/03/17, 
පැය 14.00. 

 

යපර ලංසු 
රැස්වීම 

ලක්විජය 
විදුලි 
බලාගාරය-
කනිෂ්ඨ 
සපයා ගැනීම් 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය , ලංකා 

රු. 4,000.00 
 
අයප්ක්ෂිත 
ලංසුකරුවන්
හ යමම මුදල 

රු. 200,000.00 ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය  , ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

https://www
.ceb.lk/tende
r-notice/en 
යවතින් 
යනොමියල් 

NCB  
 
Click 
Here 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/rhn1odi4y9v0v83/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-240.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhn1odi4y9v0v83/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-240.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/cocqbzwgbq7s9c8/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0440.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cocqbzwgbq7s9c8/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0440.pdf?dl=0
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.ceb.lk/tender-notice/en
https://www.dropbox.com/s/tzlul1po77i4hlt/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0033.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tzlul1po77i4hlt/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0033.pdf?dl=0
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09/03/2021 
වන දින 
යප.ව 10.00 
ට, ලක්විජය 
විදුලි 

කමිටුව විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 
61342. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

සාමානයා 
ධිකාකාරී ලංවිම 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140
085134 
යවත බැර 
කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 
61342. 
 

බාගත 
කරගත හැක 
 

ජනන 
(තාපබල 
සංකීරයය) 

එස්පීඑස්/සීඊ/කිේයූඒ 
/01/2021/01/4100 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය සඳහා 
තනිකඩ නිල නිවසක් වසරක කාලයක් 

සඳහා බේදට ගැනීම 

2021.03.10 
වන දින 

14:00 පැයට  

 සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව-
තාපබල 
සංකීරයය 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 
බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

යනොමියල්  අදාල නැත 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 
බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 
බලස්ථානය-ලං.වි.ම., 
යහයියන්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්ස් 2400584 

අදාල නැත යේශීය  
Click 
Here 

සම්යප්රේෂය 
(සංයේශ) 

TR/CMN/DISPOSAL/2020/001/D 

Bid for Sales of Unserviceable 
Items at Communications Branch 

 
2021 මාර්තු 
මස 25 
දින 

14.00 පැයට 

සම්යප්රේෂය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නිසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධායස්ථානය 

කැළණිතිස්ස බලාගාර 
පරිරය 

නව කැළණිපාලම පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 
(සතියේ වැඩ කරන 
දිනවල උයේ 9.00 සිට 
සවස 3.00 දක්වා) 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
011-2 424582 
011-2 441935 

යනොමියල් 10,000.00 

නිසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධායස්ථානය 

කැළණිතිස්ස බලාගාර 
පරිරය 

නව කැළණිපාලම පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 

නිසා(සංයේශ) 
සංයේශ පාලන 
මධායස්ථානය 
කැළණිතිස්ස 
බලාගාර පරිරය 
නව කැළණිපාලම 

පාර 
වැල්ලම්පිටිය 

 

- NCB 
Click 
Here 

 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

උමැප/අ/අ/සී3/උ.පා.යසේ.ම.කැබිතියගො
ල්ලෑව - 2021 

 
කැබිතියගොල්ලෑව උප පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය පවත්වායගන 
යාම සඳහා කැබැතියගොල්ලෑව නගර 
සීමාව තුළ කුලී පදනම මත වසර 01 

2021/03/10 
ප.ව.03.00 

 
 
 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 

ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(අනුරාධාපුර), 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 
- 

 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය (අනුරාධාපුර), 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

බණ්ඩාරනායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 

 

ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(අනුරාධාපුර), 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

 
 

 
 

 
අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/y6csy3qd2z1qzs6/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y6csy3qd2z1qzs6/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q4vcvv6ynkji6j2/Eng-TRA-CMN-%28TR-CMN-DISPOSAL-2020-001-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q4vcvv6ynkji6j2/Eng-TRA-CMN-%28TR-CMN-DISPOSAL-2020-001-D%29.pdf?dl=0
Sin-DD1-NCP-2021-02-25.doc
Sin-DD1-NCP-2021-02-25.doc
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කාලයක් සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් ලබා 
ගැනීම සඳහා මිල ගයන් කැඳවීම. 

බණ්ඩාරනායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222165 

දු:අ: 025-2222165 බණ්ඩාරනායක 

මාවත, අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222165 

 
 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඊ(යකොම්)සී8/2021/ 

012/ආර්බී/පදවිය 
 

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

ගැනීම. 
 
තිබිය යුතු අවශයතා : 

 
 පදවිය නගරය  ආසන්නයේ 

පිහිටීම. 
 නිවස ඇතුළත අවම 

වශයයන් ආලින්දය,නිදන 
කාමර 02, මුළුතැන්යගය හා 
නිවසට සම්බන්ධා නාන 
කාමරයක් තිබිය යුතුය.  

 
 වර්ග අඩි 1500 යනොඅඩු නල 

ජළය,විදුලිය,දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
සහිත වීම. 

 
 පැහැදිළි පිවිසුම් ප්රධාාන යේට්ටුව හා 
වාහන නවතා තැබීයම් පහසුකම් සහිත 
වීම 

2021/03/10 
ප.ව.03.00 

 
 
 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (උමැ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 
යසේනානායක මාවත, 

අනුරාධාපුර. 
 

දු.ක. 025-2222552 

තමා විසින් 
සකස් කර 
ගන්නා ලද 
අයදුම්පතක 
අයිතිකරුයේ 
නම,දුරකථ
න අංකය, 
යගොඩනැගිල්
ල පිහිටා 
ඇති 

ස්ථානයයහි 
ලිපිනය, බදු 
කුලිය, 

යගොඩනැගිල්
යල් අයිතිය 
තහවරු 
කරන 
ඔප්පුයේ 
පිටපත හා 
පිවිසුම් 
මාර්ගය 
පිළිබඳ 
විස්තර 

සඳහන් කර 
ලියා පදිං අ 
තැපෑයලන් 
යහෝ අතින් 
යගනවිත් 
යටන්ඩර් 
යපට්ටියට 
දැමිය යුතුය. 
මිල ගයන් 
ඉදිරිපත් 
කරන 
කවරයේ 
“පදවිය 

පාරියභෝගික  
මධායස්ථාන
යේ විදුලි 
අධිකාකාරියේ 
නිල නිවස 

- නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (උමැ) 
කාර්යාලය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධාපුර. 

 
දු.ක. 025-2222552 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(උමැ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
මමත්රීපාල 

යසේනානායක මාවත, 
අනුරාධාපුර. 

 
දු.ක. 025-2222552 

 
 

 
 

 
අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 
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සඳහා 
වසරක 

කාලසීමාවක
ට 

යගොඩනැගිල්
ලක් 

කුලියට/බේද
ට ලබා 
ගැනීම 
යනුයවන් 
සඳහන් කල 
යුතුය. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/
332 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් විදුලි 
අධිකාකාරී (ඇස්තයම්න්තු සැකසීම) 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2021 මාර්තු  
17   

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ-1) 

කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(වයඹ-1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/

333 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් රැහැන් 

මාර්ග උපාංග නඩත්තු ඒකකය සඳහා 
කුලී පදනම මත කෲ කැේ රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2021 මාර්තු  
17  

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/

335 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් ගල්මුරුව 
නඩත්තු උප ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත කෲ කැේ රථයක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2021 මාර්තු  
17  

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

 
DD2 

 
PHMDD2/DGM/CE(LCM)QD/202
1/02 
 

ප්ර ධාාන ඉංිනයන්රු(රැහැන් මාර්ග තැනීම් 
හා නඩත්තු)වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු- යබ.අ. 02 කාර්යාලයේ 
නඩත්තු වැඩ කණ්ඩායම සඳහා නිවසක් 

 
2021/03/17 
 
14.00 පැය 

 
DPC-DD2 

 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 
 

 
500.00 

 
5000.00 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයාපෘති 
හා අධිකාසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 
 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 
 

 
 
- 

 
 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/cmzv9e6v1vhfx5r/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP1-CEECM-T-2020-332.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmzv9e6v1vhfx5r/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP1-CEECM-T-2020-332.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z82pd45dmmkbewb/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2020-333.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z82pd45dmmkbewb/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2020-333.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fkkq5t0dehdwgll/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2020-335.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fkkq5t0dehdwgll/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2020-335.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8gy3udejvk45oce/Microsoft%20Word%20-%20Tender%20Book.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8gy3udejvk45oce/Microsoft%20Word%20-%20Tender%20Book.pdf?dl=0
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මිනුවන්යගොඩ යහෝ යකහටුව ප්රයේශයේ 
ප්ර ධාාන මාර්ගයට ආසන්නව යහෝ සුදුසු 
ප්රයේශයකින් බේදට ලබා ගැනීම. 

 

දු.ක./ෆැක්ස් 
081-
2222286/2204298 

දු.ක./ෆැක්ස් 
081-2222286/2204298 

දු.ක./ෆැක්ස් 
081-
2222286/2204298 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2020/475 

ප්රායේශීය   විදුලි ඉංිනයන්රු 

(කුණ්ඩසායල්) සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට යමෝටර් කාර්  

රථයක්  ලබා ගැනීම .   

 

 

 

 
2021-03-17 
දින  
ප.ව. 2.00ට  

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

        081-2374283 

 
1000/= 

 
20000/- 

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. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/028 

ප්රධාාන  ඉංිනයන්රු (තැනීම් ) ම.ප.1 

ඒකකය  සඳහා කුලී පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට වෑන්  රථයක්  ලබා 

ගැනීම .   

 

 

 

 
2021-03-17 
දින  
ප.ව. 2.00ට  

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

දු.අ.  081-2234324 

        081-4949148 

 
1000/= 

 
16000/- 

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. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/037 

ප්රධාාන  ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 

කළමයාකරය)  සඳහා කුලී පදනම 

මත වසර 02ක කාලයකට යමෝටර් 

කාර්  රථයක්  ලබා ගැනීම .   

 

 

 

 
2021-03-17 
දින  
ප.ව. 2.00ට  

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

        081-4949962 

 
1000/= 

 
20000/- 

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. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/035 

ප්රධාාන  ඉංිනයන්රු (මහනුවර නගරය)  

සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට යමෝටර් කාර්  රථයක්  ලබා 

ගැනීම .   

 

 

 

 
2021-03-17 
දින  
ප.ව. 2.00ට  

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

දු.අ.  081-2234324 

        081-2232091 

 
1000/= 

 
20000/- 

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. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/a1l4jd2r8kym5zu/Sin-DD2-CP1-CE%28COM%29-PPC-2020-475.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a1l4jd2r8kym5zu/Sin-DD2-CP1-CE%28COM%29-PPC-2020-475.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5oa9svi73lh3326/Sin-DD2-CP1-CE%28COM%29-PPC-2021-028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5oa9svi73lh3326/Sin-DD2-CP1-CE%28COM%29-PPC-2021-028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3r07aqx8lgzi4bb/Sin-DD2-CP1-CE%28COM%29-PPC-2021-037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3r07aqx8lgzi4bb/Sin-DD2-CP1-CE%28COM%29-PPC-2021-037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hw36lcirho1sv3g/Sin%20-DD2-CP1-CE%28COM%29-PPC-2021-035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hw36lcirho1sv3g/Sin%20-DD2-CP1-CE%28COM%29-PPC-2021-035.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/014 

ප්රායේශීය   විදුලි ඉංිනයන්රු 

(ගිණිගත්යහේන) කාර්යාලයේ කාර්යාල 

සැලැස්ම විධිකාමත් පරිදි සකස් කිරීම. 

( යම් සඳහා අදාල ක්යෂේයෙේ 

(Partition Works) වසර 05 ක 

පලපුරුදදක් තිබිය යුතුය.) 

Pre-Bid meeting: - 2021-03-05 දින, 
යප.ව. 11.00 ට 
ස්ථානය: - යයෝිනත ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, ගිනිගත්යහේන. 

 

 

 
2021-03-10 
දින  
ප.ව. 2.00ට  

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

දු.අ.  081-2234324 

        081-2234000 
 

 
1000/= 

 
25,000/- 

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. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/492 

මාතයල් පළාත් ගබඩායේ  තරාපැවි 

පරීක්ෂා කිරීයම් යේදිකාව 

(Transformer Bay)  පරිදි සකස් 

කිරීම. 

ICTAD 8 යරේණිය යහෝ වැඩි 

Pre-Bid meeting: - 2021-03-12 දින, 
ප.ව. 3.00 ට 
ස්ථානය: - පළාත් ගබඩාව , ලංවිම, 

යකොයහොඹිලියවල, මාතයල්. 

 

 

 
2021-03-17 
දින  
ප.ව. 2.00ට  

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

දු.අ.  081-2234324 

        081-2234000 
 

 
1000/= 

 
23,000/- 

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. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/093 

 
විදුලි අධිකාකාරී (කාර්යාලය ) මඩකලපුව 
යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන්  
රථයක්  වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 
ලබා ගැනීම. 
 
 

17-03-2021 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

ප්රායේශීය ප්රධාාන  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

 
DD 2 

 
PHM DD2/DGM/CE(SCM)/DPC/ 
2020/53 

 
2021/03/17    
ප.ව.2.00 
 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව -

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 

 
රු. 2,000/- 

 
 

 
රු. 60,000/- 

 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයාපෘති 
හා අධිකාසැර නඩත්තු) - 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 

 
අදාල නැත 
 

 
NCB 

 

click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/lqeieqrzlz19oyw/Eng-DD2-CP1-CE%28COM%29-PPC-2021-014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lqeieqrzlz19oyw/Eng-DD2-CP1-CE%28COM%29-PPC-2021-014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mf1oz1gm6n5f64k/Eng-DD2-CP1-CE%28COM%29-PPC-2020-492.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mf1oz1gm6n5f64k/Eng-DD2-CP1-CE%28COM%29-PPC-2020-492.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5gz6ymqie3g87t5/Eng-DD2-EP-093%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20office%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5gz6ymqie3g87t5/Eng-DD2-EP-093%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20office%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rotyh4z82nu445z/PHM%20DD2-DGM-CE%28SCM%29-DPC-2020-53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rotyh4z82nu445z/PHM%20DD2-DGM-CE%28SCM%29-DPC-2020-53.pdf?dl=0
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බ ෝපිටිය ප්රාථමික  උපබපොළ 

නවී රණය කිරීම (සිවිල් කාර්යය) 

 
යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් අංශයයහි 
ICTAD යරේණිගත කිරීම අනුව  C-6 
යහෝ ඊට වැඩි යකොන්ොත් කරුවන් 
සුදුසු යේ. 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 02 

නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 
 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286        
0812222287       

 යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 
 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286    
0812222287             

නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 
 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286  
0812222287               

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/ V-V63/2021/86 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැේ 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායේශීය 
නඩත්තු ඒකකය - යේයන්යගොඩ 

2021-03-10 
 ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
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/G-V140/2021/87 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - ගම්පහ 

2021-03-10 
 ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
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/V-V64/2021/88 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායේශීය 
නඩත්තු ඒකකය -ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු(යේයන්යගොඩ) 

2021-03-10 
 ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
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-V144/2021/89 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(බලශක්ති කලමයාකරන) ඒකකය 

2021-03-10 
 ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
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/D -V90/2021/90 
යතත් බදු කුලී පදනම මත  වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායේශීය 
නඩත්තු ඒකකය -  විදුලි ඉංිනයන්රු 
(දිවුලපිටිය) 

2021-03-10 
 ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
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/J-V130/2021/91 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම.ප්රායේශීය නඩත්තු 
ඒකකය - ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (ජාඇල) 

2021-03-10 
 ප.ව 2.00 
දක්වා 

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/dv5pkabe4jd3utq/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V63-2021-86-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dv5pkabe4jd3utq/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V63-2021-86-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e2wjj5aukw8szfz/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V140-2021-87VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e2wjj5aukw8szfz/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V140-2021-87VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/25i0re5xx5s3q18/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V64-2021-88VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/25i0re5xx5s3q18/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V64-2021-88VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/znp5pr8lygbbste/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V144-2021-89%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/znp5pr8lygbbste/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V144-2021-89%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nsifysy1kb13v5m/Eng-DD2-WPN-NCB-2021-77%20Electricity%20bills%207000%20Pkts.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nsifysy1kb13v5m/Eng-DD2-WPN-NCB-2021-77%20Electricity%20bills%207000%20Pkts.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kuct4utbbp4s6d6/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V130-2021-91VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kuct4utbbp4s6d6/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V130-2021-91VAN.pdf?dl=0


 12 

2911071/72 2911071/72 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KE-V32/2021/92 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැේ 
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය - යදොම්යප් 

2021-03-10 
 ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්යගොඩ.                
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-V05/2021/93 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම.ප්රධාාන ඉංිනයන්රු( 
වාණිජ) කාර්යාලය 

2021-03-10 
 ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-
2911071/72 

 
500.00 

 
20,000.00 

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

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2021/049 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (තැනීම්) සඳහා  

 

2021.03.17 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 
රු. 500.00 

 
රු.  

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

 

Click 

Here 

 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද 11) 

 

WPSII/T/2021/050 
බටහිර පළාත දකුය II ට අයත් බල 

ප්රයේශයයහි පාවිච් අයයන් ඉවත් කරන 

ලද වාහන විකිණීම සඳහා 

මිළ ගයන් කැඳවිම. 

 
2021.03.17 

යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 
(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 
රු. 2000.00 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං.වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 
අදාල 

යනොයේ 

 
ජාතික 

ලංසු 

 

Click 

Here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2021/051 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංිනයන්රු  

(යහොරය) - යහොරය 

පා.යසේ.මධායස්ථානය සඳහා 

 

2021.03.17 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු.  

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

 

Click 

Here 

 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

 

WPSII/T/2021/053 

පාදුක්ක නඩත්තු වැඩබිම 

 

2021.03.17 

යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

 

- 

 

- 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

 

Click 

https://www.dropbox.com/s/cj24243be0h88ks/Eng-DD2-WPN-NCB-KE-V32-2021-92-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cj24243be0h88ks/Eng-DD2-WPN-NCB-KE-V32-2021-92-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/126ltpy75fab75d/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V05-2021-93.%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/126ltpy75fab75d/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V05-2021-93.%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k369x2oknoku3mj/WPSII.T.2021.049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k369x2oknoku3mj/WPSII.T.2021.049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qp1eo56dsdefa2u/WPSII.T.2021.050.pdf?dl=0/
https://www.dropbox.com/s/qp1eo56dsdefa2u/WPSII.T.2021.050.pdf?dl=0/
https://www.dropbox.com/s/c8t51vmml6sh39r/WPSII.T.2021.051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c8t51vmml6sh39r/WPSII.T.2021.051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ill8tqp84ogyczf/WPSII.T.2021.053.pdf?dl=0
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(බපද 11) 

 

 

 

 

 

 

 

පවත්වායගන යාම සඳහා සුදුසු 
යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට යහෝ බේදට 
සපයා ගැනිම (වර්ග අඩි 750 ට 

යනොඅඩු, ජලය, විදුලිය හා දුරකථන 
සහිතව, බර වාහන ඇතුළු වාහන 05ක් 
පමය ගාල් කිරීමට ඉඩකඩ ඇති, 
යකොන්ක්රිට් කණු ආදි භාණ්ඩ ගබඩා 
කර තැබිය හැකි පාදුක්ක නගර 
ආසන්නයේ ප්රධාාන මාර්ගයකට 
යාබදව පිහිටා තිබිය යුතුය) 

 

 කමිටුව 

(බපද 11) 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

Here 

 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2021/054 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු  

(සැලසුම් හා සංවර්ධාන) සඳහා  

 

2021.03.17 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු.  

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

 

Click 

Here 

 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2021/055 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා කෲ කැේ රථ 01ක් විදුලි 

ඉංිනයන්රු  

(අවිස්සායේල්ල) සඳහා 

 

2021.03.17 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු.  

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

 

Click 

Here 

 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2021/056 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංිනයන්රු  

(යහෝමාගම) සඳහා 

 

2021.03.17 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු.  

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

 

Click 

Here 

 

 

https://www.dropbox.com/s/ill8tqp84ogyczf/WPSII.T.2021.053.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bx5ofz4im64duv/WPSII.T.2021.054.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bx5ofz4im64duv/WPSII.T.2021.054.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bkgknigsd4hqp96/WPSII.T.2021.055.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bkgknigsd4hqp96/WPSII.T.2021.055.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3rqoabzmnykm0sd/WPSII.T.2021.056.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3rqoabzmnykm0sd/WPSII.T.2021.056.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2021/057 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා කාර් රථ 01ක් විදුලි ඉංිනයන්රු  

(යහෝමාගම) සඳහා 

 

2021.03.17 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු.  

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

 

Click 

Here 

 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2021/058 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංිනයන්රු  

(බණ්ඩාරගම) - බණ්ඩාරගම 

පා.යසේ.මධායස්ථානය සඳහා 

 

2021.03.17 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු.  

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

 

Click 

Here 

 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2021/059 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංිනයන්රු  

(යහොරය) සඳහා 

 

2021.03.17 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

රු. 500.00 

 

රු.  

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

 

Click 

Here 

 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/26 
පළාත් ගබඩා සංකීර්යය යතලවල ( 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1)  හි පිරිසිදු 
කිරීයම් කටයුතු සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2021.03.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 

500.00 10,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

 NCB Click 
here 
 

https://www.dropbox.com/s/smb9cgb67oilrcy/WPSII.T.2021.057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/smb9cgb67oilrcy/WPSII.T.2021.057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/22h87lh65z1dnoj/WPSII.T.2021.058.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/22h87lh65z1dnoj/WPSII.T.2021.058.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rbcdl2f7gky3yjo/WPSII.T.2021.059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rbcdl2f7gky3yjo/WPSII.T.2021.059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sttmjkyd4jwd4yt/PPC_T_2021_26%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sttmjkyd4jwd4yt/PPC_T_2021_26%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/27 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 
යබොරලැස්ගමුව පා.යසේ.ම.  හි අබලි 
භාන්ඩ විකිණීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 
යලොට් 01යි 

2021.03.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

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

500.00 10,000.00 

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(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) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2021/03 
වස්කඩුව ප්රාථමික උපයපොල  
අලුත්වැඩියාව සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2021.03.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

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

500.00 25,000.00 

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(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) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/සිවිල්/ටී/2021/04 
පයාගල ප්රාථමික උපයපොල  
අලුත්වැඩියාව සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2021.03.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

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

500.00 26,000.00 

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

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(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) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2021/01 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු වාණිජ කාර්යාලය සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන්  රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

2021.03.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

 NCB Click 
here 
 

https://www.dropbox.com/s/ozlys9ycqlrx4sy/PPC_T_2021_27%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ozlys9ycqlrx4sy/PPC_T_2021_27%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ya5xh3emm078hu/PPC_T_2021_CIVIL_03%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ya5xh3emm078hu/PPC_T_2021_CIVIL_03%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dezw14pdu7gfbji/PPC_T_2021_CIVIL_04%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dezw14pdu7gfbji/PPC_T_2021_CIVIL_04%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4a0qwjc0ikxpazl/WPS1_PPC_T_V_2021_01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4a0qwjc0ikxpazl/WPS1_PPC_T_V_2021_01.pdf?dl=0
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මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 
011-2638852 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2021/02 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (බලශක්ති කළමයාකරන) 
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය. 

2021.03.18 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

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

500.00 15,000.00 

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

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

 NCB Click 
here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය 4 
 (ද. ප. 02) 

DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2021
/01 

දකුණු පළාත 02 සඳහා 2021 වර්ෂයට 

භාණ්ඩ සැපයුම් රුවන් ලියාපදිිංචි 

කිරිම. 

2021/03/18 
ප.ව.03.00 

කලාපීය 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

500.00 - 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ 
ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

 
 
 
 

 
- 

NCB 

 
 
 
 

Click 
Here   

යබදාහැරිම් 
අංශය 4 
 (ද. ප. 02) 

DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2021

/02 

දකුණු පළාත 02 සඳහා 2021 වර්ෂයට 
යසේවා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිං අ 
කිරිම 

2021/03/18 
ප.ව.03.00 

කලාපීය 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

500.00 - 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ 
ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

 
 
 
 

 
- 

NCB 

 
 
 
 

Click 
Here   

යබදාහැරිම් 
අංශය 4 
 (ද. ප. 02) 

DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2021

/03 

දකුණු පළාත 02 සඳහා 2021 වර්ෂයට 
වරකැවු යකොන්ක්රිට් කණු 
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිං අ කිරිම 

2021/03/18 
ප.ව.03.00 

කලාපීය 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

500.00 - 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ 
ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 

 
 
 
 

 
- 

NCB 

 
 
 
 

Click 
Here   

https://www.dropbox.com/s/bz60u6llbibzplk/WPS1_PPC_T_V_2021_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bz60u6llbibzplk/WPS1_PPC_T_V_2021_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/emjeay1rzoy9fqj/DD4-SP2-25-02-2021-Material.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/emjeay1rzoy9fqj/DD4-SP2-25-02-2021-Material.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nl8psztn80sb2df/DD4-SP2-25-02-2021-Services.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nl8psztn80sb2df/DD4-SP2-25-02-2021-Services.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7js6y7vjsgp05n6/DD4-SP2-25-02-2021-RC%20Ploes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7js6y7vjsgp05n6/DD4-SP2-25-02-2021-RC%20Ploes.pdf?dl=0
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දු.ක. 047-2200288 

යබදාහැරිම් 
අංශය 4 
 (ද. ප. 02) 

DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2021

/04 

දකුණු පළාත සඳහා 2021 වර්ෂයට 
යපරදි/යපරදි ස්පන් යකොන්ක්රිට් කණු  
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිං අ කිරිම 

2021/03/18 
ප.ව.03.00 

කලාපීය 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

500.00 - 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ 
ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

 
 
 
 

 
- 

NCB 

 
 
 
 

Click 
Here   

යබදාහැරිම් 
අංශය 4 
 (ද. ප. 02) 

DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2021

/05 

දකුණු පළාත 02 සඳහා 2021 වර්ෂයට 
යසේවා සබඳතා සැපයුම්කරුවන් 
ලියාපදිං අ කිරිම 

2021/03/18 
ප.ව.03.00 

කලාපීය 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

500.00 - 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ 
ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

 
 
 
 

 
- 

NCB 

 
 
 
 

Click 
Here   

යබදාහැරිම් 
අංශය 4 
 (ද. ප. 02) 

DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2021

/06 

දකුණු පළාත 02 සඳහා 2021 වර්ෂයට 

විදුලි මාර්ග, උපයපොල තැනිම් හා 

නඩත්තු කටයුතු සඳහා  

සැපයුම්කරුවන්  

 

2021/03/18 
ප.ව.03.00 

කලාපීය 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

500.00 - 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ 
ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

 
 
 
 

 
- 

NCB 

 
 
 
 

Click 
Here   

යබදාහැරිම් 
අංශය 4 
 (ද. ප. 02) 

DGM(SP2)/CE(Com)/SupReg2021

/07 

දකුණු පළාත 02 සඳහා 2021 වර්ෂයට 

අධිකාසැර/ අඩුසැර විදුලි මාර්ග හා 

උපයපොල අවට මංවර යහලිකිරිම 

සඳහා  

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිං අ කිරිම 

2021/03/18 
ප.ව.03.00 

කලාපීය 
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

500.00 - 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

නි.සා. (ද. ප. 02),  
ප්ර. ඉං. වාණිජ 
ඒකකය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 61/1 ඒ,  
මුහුදු මාවත,  
තංගල්ල 
 
දු.ක. 047-2200288 

 
 
 
 

 
- 

NCB 

 
 
 
 

Click 
Here   

 
 

යබදාහැරීම් 

 

SP1/DGM/C06/2021/09 
 

 
 
2021.03.17 

 
 

දකුණු පළාත් 

 
 
නියයෝජය 

 
 
3500.00 

 
 

75,000.00 

 
 

නියයෝජය 

 
 

නියයෝජය 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.dropbox.com/s/x1eupti3t9ldiwx/DD4-SP2-25-02-2021-PS%20Spun.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1eupti3t9ldiwx/DD4-SP2-25-02-2021-PS%20Spun.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o7b3ve45o22thl6/DD4-SP2-25-02-2021-Service%20Connections.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o7b3ve45o22thl6/DD4-SP2-25-02-2021-Service%20Connections.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b9yuwrls80c2ceg/DD4-SP2-25-02-2021-Line%20Con.%20Main..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b9yuwrls80c2ceg/DD4-SP2-25-02-2021-Line%20Con.%20Main..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/krh5tgaa2kok6h7/DD4-SP2-25-02-2021-Way%20Leaves.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/krh5tgaa2kok6h7/DD4-SP2-25-02-2021-Way%20Leaves.pdf?dl=0
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අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(දප 1) සංකිර්යයේ ඇමතුම් 
මධායස්ථානය ඇතුලත සැලැස්ම 
(Office Partition)  සකස්කර ගැනීම. 
 

ප.ව.2.00 සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
 

සාමානයාධිකාකාරී 
(දකුණු පළාත-1) 
කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක. 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල 

  
 

සාමානයාධිකාකාරී (දකුණු 
පළාත-1) කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක. 167, මාතර පාර, 
ගාල්ල. 
 
091-2232095 
091-2232058 

සාමානයාධිකාකාරී 
(දකුණු පළාත-1) 
කාර්යාලය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක. 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල. 
 
091-2232095 
091-2232058 

 
අදාලයනොයේ

. 

 
NCB 

 

බතොරතුරු  

පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකුණු පළාත) 

 
SP/AM/T/2021/02 
අම්බලන්යගොඩ  ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු  කාර්යාලයට අයත් 
යසේවකයින් සඳහා ආරක්ෂක නිල 
ඇඳුම්  273ක්  මසා නිම කර සැපයීම. 

 
2021.03.12 
ප.ව. 2.00 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 
අංක 11, මහා විහාර 
පාර, අම්බලන්යගොඩ. 
 
දු.අං.091-2258254 

 
1,000.00 

 
10,000.00 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 
අංක 11, මහා විහාර පාර, 
අම්බලන්යගොඩ. 

 
 

 
ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම. 
අංක 11, මහා විහාර 
පාර, අම්බලන්යගොඩ. 

 
 

 
 
 
 

අදාලයනොයේ
. 

 
 
 
 

NCB 
 

 
 
 

බතොරතුරු  

පිටපත 

 
වත්කම් 
කළමනාකර
ය 
(සිවිල්වැඩ 
හා 
යගොඩනැගිලි) 

 
CW&B/DGM/JS/06/2020 

රජයේ ලිපිකරු යසේවා සංගම් 
යගොඩනැගිල්යල් ස්ථාපිත ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයේ ශාඛා සඳහා 
වසරක කාලයක් යවනුයවන් 
යගොඩනැගිල්ල තුල සනීපාරක්ෂක හා 
පවිෙතා යසේවා සැපයීම 
 
සුදුසුකම් : 
 
යටන්ඩර් පයතහි යකොන්යේසි වල 
සඳහන් කර ඇති පරිදි 
 

 
2021-03-18 
දින 
පැය. 14:00 
පැයට 
අවසන් 
කරනු  
ලැයේ. 
 
2021-03-17 
දින 12.00 
පැය දක්වා 
ප්රසම්පාදන 
පත් නිකුත් 
කරනු 
ලැයේ. 
 
 

 
ප්රායේයය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 
කළමනාකර
ය) 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(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 
        

 
500.00 

 
15,000.00 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(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 
සාමානයාධිකාකාරි 
(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 

 

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

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං අ විය යුතුය. 
 

 

https://www.dropbox.com/s/w4jjvbuqgjh1jdk/Sin-DD4-SP1-DGM-c06-2021-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w4jjvbuqgjh1jdk/Sin-DD4-SP1-DGM-c06-2021-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9p5sb8x136yck7s/Sin-DD4-SP-AM-T-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9p5sb8x136yck7s/Sin-DD4-SP-AM-T-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n9ajau61vlzl5xy/Sin-AM-CWB-CW%26B-DGM-JS-06-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n9ajau61vlzl5xy/Sin-AM-CWB-CW%26B-DGM-JS-06-2020.pdf?dl=0
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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 සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු 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 සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් 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 ලැයේ. 

මීට 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   


