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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 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

SP/CE(DM)/T/2021/08 
Supply and Delivery of 312 Nos. of 

Safety Uniforms (Overall) 

24/03/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(යබදාහැරීම් නඩත්තු) 

කාර්යාලය 
යනො:187/3, 

යදවැනි මහළ, 
බණ්ඩාරයායක යපයදස, 

ගාල්ල 
දු.ක: 091 2230802 

1,000.00 10,000.00 ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(යබදා:නඩත්තු)   

කාර්යාලය 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(යබදා:නඩත්තු) 

කාර්යාලය 
 

 NCB යතොරතුරු  
පිටපත 

 

ඉදිකිරීම් 

යසේවා 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/RCEng./202
1 

2021 වර්ෂය සඳහා වයඹ පළාත -1 සඳහා 
වරලත් විදුලි ඉංිනයන්රුවන් ලියාපදිංචි 

කිරීම. 

31/03/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 - 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ-1) 

කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ-

1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/317 

පඬුවස්නුවර පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සදහා යහට්ටියපොල නගර 
සීමාව තුළින්  ජලය, විදුලිය, දුරකථන, 
මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 2,500 

යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත පර්චස් 80 
කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

24/03/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/318 

24/03/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/uiybwt6clsx2j6o/Eng-DD4-SP-CE-DM-T-2021-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uiybwt6clsx2j6o/Eng-DD4-SP-CE-DM-T-2021-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xg2jrce1yuw6c78/DGM-NWP1-CEECM-RCEng.2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xg2jrce1yuw6c78/DGM-NWP1-CEECM-RCEng.2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/per6c46u70qgmlc/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2020-317.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/per6c46u70qgmlc/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2020-317.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ku6rllvjmpt08z5/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2020-318.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ku6rllvjmpt08z5/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2020-318.pdf?dl=0
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(වයඹ-1) විදුලි ඉංිනයන්රු (කුලියාපිටිය) ට අයත් 
ප්රායද්ය ය නඩත්තු කකකය සදහා 

කුලියාපිටිය නගර සීමාව තුළින්  ජලය, 
විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග පහසුකම් සහිත 

වර්ග අඩි 2,500 යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් 
සහිත පර්චස් 80 කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී 

යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

කමිටුව  

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/319 
විදුලි ඉංිනයන්රු (කුලියාපිටිය) කාර්යාලය 

සදහා කුලියාපිටිය නගර සීමාව තුළින්  
ජලය, විදුලිය, දුරකථන, මාර්ග පහසුකම් 

සහිත වර්ග අඩි 10,000 යනොඅඩු 
යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත පර්චස් 20 කට 

යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

24/03/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/15 

කීරියන්කල්ලිය පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සදහා කීරියන්කල්ලිය නගර 

සීමාව තුළින්  ජලය, විදුලිය, දුරකථන, 
මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 3,000 

යනොඅඩු යගොඩනැඟිල්ලක් සහිත පර්චස් 80 
කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ බදු පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 
 

24/03/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/019 

 

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම ලං. 

වි.ම. (මධ්යම පාාත 2) - 

ගණකාධිකාරී(ආදායම්) -මධ්යම පාාත 2 

සඳහා වසර දදකක කාලයකට කුලී පදනම 

යටදේ දමෝටර් කාර් රථයක් ලබා ගැනීම 

 

 

 
24/03/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

දු.අ.  081-4949160 

 
 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

 

 
අදාල නැත. 

 
යද්ය ය 

Click 

Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/020 

 

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම ලං. 

වි.ම. (මධ්යම පාාත 2) - 

ගණකාධිකාරී(වියදම්) -මධ්යම පාාත 2 

සඳහා වසර දදකක කාලයකට කුලී පදනම 

යටදේ දමෝටර් කාර් රථයක් ලබා ගැනීම 

 

 

24/03/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

දු.අ.  081-4949160 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

 

 

අදාල නැත. 

 

යද්ය ය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/dpe54z9rtdde4as/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2020-319.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dpe54z9rtdde4as/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2020-319.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vbbj4zblauyv8ad/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vbbj4zblauyv8ad/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gsauaeysxjohpz9/PPC-2021-019%20%20Car%20ACC%20REV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gsauaeysxjohpz9/PPC-2021-019%20%20Car%20ACC%20REV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s7kc8sbi9636sge/PPC-2021-020%20%20Car%20ACC%20EXP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s7kc8sbi9636sge/PPC-2021-020%20%20Car%20ACC%20EXP.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/021 

 

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම ලං. 

වි.ම. (මධ්යම පාාත 02) - ප්රාදීය ය විදු  

ඉංජිදේරු ගිනිගේදහේන බල ප්රදීයයට 

අයේ  පා.දසේ.ම. හැටේ සඳහා වසර 

දදකක කාලයකට(4WD) ඩබල් කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම 

 

 
24/03/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

දු.අ.  081-4949160 

 

 
1,000.00 

 

20,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

 

 

අදාල නැත. 

 

යද්ය ය 

Click 

Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/022 

 
නුවරඑළිය ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු  බල   

ප්රයද්ශයට අයත් වලපයන් 
වි.පා.යසේ.මධායස්ථානයේ විදුලි කණු තැබීම 

සදහා කුලී/බදු පදනම පහත සදහන් 
පහසුකම් සහිත ඉඩමක්  වසර 02ක 

කාලයකට ලබා ගැනීම. 
1. වලපයන් වි.පා.යසේ.මධායස්ථානයට 
(හරස්බැද්ද) 1km දුරක් ඇතුළත විය යුතුයි. 
2. භූමි ප්රමායය අවම වශයයන් පර්චස් 
20ක් පමය විම. 
3. ප්රධාාන පාරට මුුණයලා ඉඩම ිබියය 
යුතුයි. 
4. යදොඹකර රථය හා අයනකුත් යලොරි රථ 
හැරවීමට පහසුකම් ිබියය යුතුය. 
5.නායයෑම් අවධාානම් වලින් යතොර 
තැනිතලා භූමියක් විය යුතුයි. 
6.ආරක්ෂිත වැටක් හා පිවිසුම් යදොරටුවක් 
ිබියය යුතුය. 

24/03/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

දු.අ.  081-4949160 

 

 

- 

 

- 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

 

 

අදාල නැත. 

 

යද්ය ය 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/023 

 

කුලී  පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම ලං. 

වි.ම. (මධ්යම පාාත 02)- ප්රධ්ාන විදු  

ඉංජිදේරු(දේරාදදණිය) බල ප්රදීයයට 

අයේ දවුලගල පාරිද ෝගික දසේවා 

මධ්යසථථානය  සඳහා වසර දදකක 

කාලයකට ත්රී දරෝද රථයක් ලබා ගැනීම 

 

24/03/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

දු.අ.  081-4949160 

 

 

1,000.00 

 

10,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ගල්වල පාර, ඊරියගම, 

යේරායදණිය . 

 

 

අදාල නැත. 

 

යද්ය ය 

Click 

Here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/038 
කටුගස්යතොට ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

24/03/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 

 
- 

 
- 

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

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

 
අදාල නැත. 

 
යද්ය ය 

 
- 

https://www.dropbox.com/s/3e2j6fy0q1oscga/PPC-2021-021%20Double%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3e2j6fy0q1oscga/PPC-2021-021%20Double%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nj7oh7nykvr716/PPC-2021-023%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nj7oh7nykvr716/PPC-2021-023%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0


 4 

 
 

කකකයට අයත් අකුරය පා.යසේ.ම.හි විදුලි 
කණු ගබඩා කර තබා ගැනීම සඳහා   
කුළී/බදු  පදනම මත පහත සඳහන් 

පහසුකම් සහිතව වසර 02ක කාලයකට 
ඉඩමක්  ලබා ගැනීම. 

 
1.අකුරය පා.යසේ.ම. ආසන්න ස්ථානයක් 

විය යුතුය. 
2 ඉඩම වටා ආරක්ෂිත වැටක් සහ අඟුළු 

දැමිය හැකි 
යේට්ටුවක් සවිකර ිබියය යුතුය. 

3 යදොඹකර රථයක් ඉඩම තුලට ගත 
හැකිවිය යුතුය. 

4. පර්චස් 20ක් යහෝ ඊට වැඩි තැනිතලා 
භූමියක් 

විය යුතුය. 
 

කමිටුව බලායපොයරොත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ 

යගොඩනැඟිල්යල් සියලු 
විස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.081-2499679 

081-2234324 
 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)1 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/039 
මාතයල්  ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කකකයට අයත් යේරගම උප කකකයයහි 
විදුලි අධිකාකාරි නිළ නිවස සඳහා  කුළී/බඳු 

පදනම මත පහත සඳහන් පහසුකම් සහිතව 
වසර 02ක කාලයකට යගොඩනැඟිල්ලක් 

ලබා ගැනිම. 
 

1) වර්ග අඩි 1500 ක පමය 
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය. 

 
2) ජලය, විදුලිය, ස්ථාවර හා ජංගම 

දුරකථන පහසුකම් සහිත විය යුතුය. 
 
 
 

 
3) වාහන 02 ට වැඩි ප්රමායයක් ඇතුලු 

කිරීයම් සහ නවතා තැබීයම් පහසුකම් 
ිබියය යුතුය. 

 
 

 
24/03/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 
යගොඩනැඟිල්යල් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 

දු.අ. 081-2499679 

081-4949218 
 

 
- 

 
- 

 
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. 

 
යද්ය ය 

 
- 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)1 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/040 
දඹුල්ල  ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

කකකයට අයත් නාඋල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ කණු ගබඩා කර තැබීම 

සඳහා  කුළී/බඳු පදනම මත පහත සඳහන් 

24/03/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
තමා විසින් සකස් කරගත් 

අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 
යගොඩනැඟිල්යල් සියලු 

 
- 

 
- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

 
අදාල නැත. 

 
යද්ය ය 

 
- 



 5 

පහසුකම් සහිතව වසර 02ක කාලයකට 
ඉඩමක් ලබා ගැනිම. 

 
1) භූමි ප්රමායය අවම වශයයන් පර්චස් 

80ක් පමය විය යුතුය. 
 

2) ප්රධාාන පාරට මායිම් ූ  තැනිතලා ඉඩම් 
යකොටසක් විය යුතුය. 

 
 
 

 
3) ආරක්ෂිත වැටක් හා පිවිසුම් 

යදොරටුවක් ිබියය යුතුය. 
 

 
4) ඉඩම තුළට කණු පැටූ  යලොරි රථ ( 

10 Wheel) යුතුය. 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 

දු.අ. 081-2499679 

081-4949218 
 

 අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/094 
 

විදුලි අධිකාකාරී (නගර විදුලි පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය  - මඩකලපුව) යේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් වසර 
02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

24/03/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායද්ය ය 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), 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය - 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/095 
 

විදුලි අධිකාකාරී (ප්රායද්ය ය නඩත්තු කකකය - 
කල්මුයණ්)යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

24/03/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු   
(කල්මුයණ් )කාර්යාලය 

067-2229276 
යහෝ 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/096 

 
උහන පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානයේ  

(අම්පාර) රාජකාරී කටයුතු සඳහා කෲ කැබ් 
රථයක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා 

ගැනීම. 

24/03/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු   
(අමිපාර) කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/78u744g8zrseg19/Eng-DD2-EP-094%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Town%29%20Bco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/78u744g8zrseg19/Eng-DD2-EP-094%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Town%29%20Bco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fxcr2m44zhizypt/Eng-DD2-EP-095%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28AMU%29%20KAlmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fxcr2m44zhizypt/Eng-DD2-EP-095%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28AMU%29%20KAlmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gcutlgjztha7xfy/Eng-DD2-EP-096%20Hiring%20of%20Crew%20cab%20%20for%20Uhana%20ECSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gcutlgjztha7xfy/Eng-DD2-EP-096%20Hiring%20of%20Crew%20cab%20%20for%20Uhana%20ECSC.pdf?dl=0
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(නැයගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 
026-2221030 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

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

ලබා ගැනීම. ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (බලශක්ිබ 
කළමනාකරය) 

17/03/2021 
14.00 පැය 

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 

- යද්ය ය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V83/2021/21 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය (දිුලලපිටිය) 

17/03/2021 
14.00 පැය 

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 

- යද්ය ය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V86/2021/22 
යතත් බදු කුලී පදනම මත කෲ කැබ් 

රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රායද්ය ය නඩත්තු 
කකකය - විදුලි ඉංිනයන්රු(දිුලලපිටිය) 

17/03/2021 
14.00 පැය 

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 

- යද්ය ය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V183/2021/29 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම.  ප්රායද්ය ය නඩත්තු කකකය - 
විදුලි ඉංිනයන්රු(කිරිඳියවල) 

17/03/2021 
14.00 පැය 

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 

- යද්ය ය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR –V185/2021/42 
යතත් බදු කුලී පදනම මත   කෲ කැබ් 
රථයක් ලබා ගැනීම.විදුලි ඉංිනයන්රු 

(කිරිඳියවල) කාර්යාලය 

17/03/2021 
14.00 පැය 

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 

- යද්ය ය 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V108/2021/98 
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 

ලබා ගැනීම.  පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය (යේයන්යගොඩ) 

17/03/2021 
14.00 පැය 

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 

- යද්ය ය 
Click 
Here 

යබදාහැරී 
යම් අංශය -

03 
නි.සා 

(සබර) 

 
යටන්ඩර් අංකය:          

සබර/රපු/ 14/නිලනිවාස/නිවිතිගල/2021 

ප්රාදීය ය විදු  ඉංජිදේරු (රේනපුර) 

කාර්යාලයට අයේ නිවිතිගල උප ඒකකදේ 

විදු  අධිකාරි  නිල නිවාසය සඳහා කුලී 

පදනම මත දගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම. 
 

24/03/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
(රත්නපුර) 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු කකකය, 

ලං.වි.ම., අංක 269, 
යකළින්වීදිය රත්නපුර 

 
045-222  2137 

1,000.00 10,000.00 

විදුලි ඉංිනයන්රු කකකය, 
 

ලං.වි.ම., 
අංක 269, 

යකළින්වීදිය,  රත්නපුර 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කකකය, 

 
ලං.වි.ම., 
අංක 269, 

යකළින්වීදිය,  රත්නපුර 

-- යද්ය ය 

 
 
 
 

Click              
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

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

122/DI-08/2K21/09 

 
 

24/03/2021 

 
 

පළාත් මිලදී 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

 
500.00 

 
51,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 

 
- යද්ය ය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/q1xjj4vonmt7n66/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V106-2021-09%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q1xjj4vonmt7n66/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V106-2021-09%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/spqqz40fyr3b1yw/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V83-2021-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/spqqz40fyr3b1yw/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V83-2021-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ww1mazj27x738p7/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2021-22-%202WD%20Crew%20Cab%20-%20Copy%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ww1mazj27x738p7/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2021-22-%202WD%20Crew%20Cab%20-%20Copy%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fu1gf830wqf3qhc/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V183-2021-29%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fu1gf830wqf3qhc/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V183-2021-29%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w8fbuxdhx95b1mc/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V185-2020-142-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w8fbuxdhx95b1mc/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V185-2020-142-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ll4co6asexfwwp6/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V108-2021-98%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ll4co6asexfwwp6/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V108-2021-98%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zam2kml1p69qpcu/Tender%20Book%20Editing%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zam2kml1p69qpcu/Tender%20Book%20Editing%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhjjh2ttl2jpky2/9%20ella%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhjjh2ttl2jpky2/9%20ella%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhjjh2ttl2jpky2/9%20ella%20crew%20cab.pdf?dl=0


 7 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (දියතලාව) කකකයේ 

ඇල්ල පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර යදකක් සඳහා 

කෘ කැබ් රථයක් ලබාගැනීම 
 

15.00 පැය ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

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

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
 

දු.ක : 0552222474 

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

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
කකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

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

124/DI-10/2K21/10 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (දියතලාව) කකකයේ 
ඇල්ල පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 

සඳහා කුලී පදනම මත වසර යදකක් සඳහා 
යලොරි රථයක් ලබාගැනීම 

 

24/03/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
 

දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
51,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

කකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යද්ය ය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

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

35/DI-02/2K21/11 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (දියතලාව) කකකයේ විදුලි 
අධීකාරි (වාණිජ) සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර යදකක් සඳහා වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම 

 

 
 

24/03/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 
 

දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
49,000.00 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

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

හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
කකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යද්ය ය 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරී 
යම් අංශය -

03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V80/HV/2021/22 

විදුලි ඉංිනයන්රු (රත්නපුර) කකකයේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා ත්රීයරෝද රථ 1 ක් 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 24/03/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

යබදාහැරී 
යම් අංශය -

03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V67/HV/2021/23 

විදුලි ඉංිනයන්රු (රත්නපුර) කකකයේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා  4WD ඩබල් කැබ් 

රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

24/03/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/hoxvuf2uunmgvd8/10%20ella%20lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hoxvuf2uunmgvd8/10%20ella%20lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hoxvuf2uunmgvd8/10%20ella%20lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/np1nksx66rva26h/11%20diyatalawa%20commercial%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/np1nksx66rva26h/11%20diyatalawa%20commercial%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/np1nksx66rva26h/11%20diyatalawa%20commercial%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9lwfhto8ohcoa7b/2021_22-RAT_-V80_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9lwfhto8ohcoa7b/2021_22-RAT_-V80_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ib05d1i2beqcb4/2021_23-EHE-V67-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ib05d1i2beqcb4/2021_23-EHE-V67-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
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ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

යබදාහැරී 
යම් අංශය -

03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V42/HV/2021/24 

විදුලි ඉංිනයන්රු (රුවන්වැල්ල) කකකයේ  
රාජකාරී කටයුතු සඳහා 4WD ඩබල් කැබ් 

1 ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 
 

24/03/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

යබදාහැරී 
යම් අංශය -

03 
(සබර) 

SAB/RUW-V84/HV/2021/25 
 

විදුලි ඉංිනයන්රු (රුවන්වැල්ල) කකකයට 
අයත් දැරයායගල පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානයේ  රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
4WD කෲ කැබ් රථ 1 ක් කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

24/03/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

යබදාහැරී 
යම් අංශය -

03 
(සබර) 

 
SAB/KAH-V30/HV/2021/26 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු (කහවත්ත) කකකයේ  
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් (ද්විත්ව 

කාර්යය) රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 

 
 

24/03/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

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

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/28 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි මතුගම 

ප්රායද්ය කය සඳහා යප්ද්ගලික ආරක්ෂක 
යසේවා සැපයීම සඳහා ූ  යටන්ඩරය. 

 

25/03/2021 
10.00 පැය 

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 66,000.00 

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/buff9gjnushyh7o/2021_24-RUW-V42-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/buff9gjnushyh7o/2021_24-RUW-V42-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bebqdlh9a9aju12/2021_25-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bebqdlh9a9aju12/2021_25-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fm6x21opnpn4m1s/2021_26-KAH-V30-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fm6x21opnpn4m1s/2021_26-KAH-V30-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pmkn8k0r9iswmx6/PPC_T_2021_28%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pmkn8k0r9iswmx6/PPC_T_2021_28%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

 
ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2021/03 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 විදුලි ඉංිනයන්රු-
11 (යබදාහැරීම් නඩත්තු) සඳහා කුලී 

පදනම මත කාර් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා 
ූ  යටන්ඩරය. 

25/03/2021 
10.00 පැය 

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 

 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
දප/ගා/ලි3/පවිත්රතා/2021/03 
පවිත්රතා යසේවාව ලබා ගැනීම 

ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු ශාඛාවට අයත් 
ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
ගාල්ල, බටදූව,  හබරාදූව, තවලම යන  

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානයන්,උප 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය සහ ඊට 
අයත් ප්රාථමික උපයපොලවල් වල පවිත්රතා 

යසේවාව පවත්වා යගන යාම 
 
 

17/03/2021 
14.00 පැය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

 
දු.ක - 09122-34344 

 

 
 

1,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක යපයදස, 
ගාල්ල 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යපයදස, 
ගාල්ල 

 

 
 
 
 

අදාලයනො
යේ. 

 
 
 
 

NCB 
 

 
 
 

දතොරතුරු 

පිටපත 

 

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

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔුලන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය ුල විටක ඔුලන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

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

 

වියද්ය ය තානාපිබ 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 අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔුලන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔුලන්යේ අනුමැිබය 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 රිබය්ේප කරනු ලැයබ්. 
 

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

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාිබක තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යද්ය ය තර`ගකාරී ලංසු 

 

https://www.dropbox.com/s/h7muisuyzyn4exs/WPS1_PPC_T_V_2021_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7muisuyzyn4exs/WPS1_PPC_T_V_2021_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3t7a5wwt8xhqix5/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-G-03-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F%202021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3t7a5wwt8xhqix5/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-G-03-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F%202021-03.pdf?dl=0
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        සාමානයාධිකාරී                      
                                     


