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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 

සම්යරේෂය 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය හා තත්ව 
අධීක්ෂය) 

 
 
 

TR/AM&CM/NCB/2020/28/D 
සම්යරේෂය  අංශයට අයත් භාවිතයට 
ගනු යනොලබන අබලි ද්රවය මිලදී යගන 
ඉවත් කර යගන යාම සඳහා මිල 
ගයන් කැඳවීම -   යමොයරාගල 
උපයපොල සහ හලාවත නව උපයපොල 
 

05/05/2021 
10.00 පැය 

 
ර සම්පාදන 

කමිටුව 
(සම්යරේෂය) 

රධාාන ඉංිනයන්රු   
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි - 
වත්කම් කළමනාකරය 

හා තත්ව අධීක්ෂය 
(සම්යරේෂය) 
කාර්යාලය 
 ලං.වි.ම.  

යකන්ට් පාර  යකොළඹ 
09. 

දු.ක: 
011- 2663723 
011- 2669738 

ෆැක්ස්: 
011-2669738 

3 500.00ප
මණි. 

(ආපසු 
යනොයගවන

) 

යලොට් අංක 1: 
200,000.00 
යලොට් අංක 2: 
200,000.00 
 

වත්කම් කළමනාකරය 
හා තත්ව අධීක්ෂය 
(සම්යරේෂය) කාර්යාලය 
,ලං.වි.ම., 
යකන්ට් පාර, යකොළඹ 09 

වත්කම් 
කළමනාකරය හා 
තත්ව අධීක්ෂය 
(සම්යරේෂය) 
කාර්යාලය 
,ලං.වි.ම., 
යකන්ට් පාර, 
යකොළඹ 09 

- NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 

(සබර) 

SAB/CE(COM)/T/2021/25 
යකොන්ක්රීටි යපදිදි බමන ලද ටරටර් 
8.3/ක්රි.රෑ.100 කණු 1000 ක් සපයා 
රවාහනය කිරීම. 
 

28/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09  නව 
නගරය, රත්නපුර 

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

2 500.00 185,000.00 

නියයෝජ්ය  
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09 නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         
නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/pg7m78429b5u4m0/Eng-TRA-AM-%28TR-AM%26CM-NCB-2020-28-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pg7m78429b5u4m0/Eng-TRA-AM-%28TR-AM%26CM-NCB-2020-28-D%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yli25mpfebtng4p/SAB-CE%28COM%29-T-2021-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yli25mpfebtng4p/SAB-CE%28COM%29-T-2021-25.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -03 

(සබර) 

SAB/CE(COM)/T/2021/26 
යකොන්ක්රීටි යපදිදි බමන ලද ටරටර් 
6/ක්රි.රෑ.50 කණු 1000 ක් සපයා 
රවාහනය කිරීම  

28/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 

ලං.වි.ම.යනො. 09  නව 
නගරය, රත්නපුර 

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

2 500.00 150 000.00 

නියයෝජ්ය  
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.,යනො.09 නව 
නගරය, රත්නපුර. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 09.         
නව නගරය, 
රත්නපුර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

 
 

ජ්නන අංශය 
(මහවැලි 

සංකීර්යය) 

 

MC/RND/PT/2021/01 රන්යදණිගල 
විදුලි බලස්ථානයට අයත් සංචාරක 
බංගලාව අළුත්වැඩියා කිරීම (3වන 

අදියර)  සඳහා ලංසු කැඳවීම 
 

 
 

28/04/202
1 

10.00 පැය 

 
 
 

මහවැලි 
සංකීර්යය 
රසම්පාදන 

කමිටුව 

 
 

රධාාන ඉංිනයන්රු  
රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  

තැ.යප. 05  රන්ටැයේ. 
දුරකථන : 055-

4929011 
ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 
cerdmc.gen@ceb.lk 

 

 
රු.1000.00 

මහජ්න 
බැංකුව 

මුලස්ථාන 
ශාඛායේ  
ලං.වි.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්යයේ 
දිස්කිරීයම් 

ගිණුම් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

 
 

රු.75,000.00 

රධාාන ඉංිනයන්රු  
රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
තැ.යප. 05  රන්ටැයේ. 
 

රධාාන ඉංිනයන්රු  
රන්යදනිගල විදුලි 
බලස්ථානය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  
තැ.යප. 05  
රන්ටැයේ. 
 

- NCB 
 

 
 
 

Click 
here 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/061 
ගයකාධිකාකාරී (ආදායම්) මධායම 

පළාත-1 ඒකකයේ මුදල් කවුළුයවහි 
සිවිල් වැඩ සඳහා යටන්ඩර් කැඳවීම. 

ICTAD 8 යරේණිය යහෝ වැඩි 
Pre-Bid meeting: - 2021-04-23දින  

ප.ව. 2.00 ට 
ස්ථානය: - ලංවිම කාර්යාලය  
ළමාගාරය මාවත  මහනුවර. 

 
 

 
28/04/202

1 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-2234000 
 

 
1000/= 

 
22 000/- 

ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/fc3ily0mwphh0uy/SAB-CE%28COM%29-T-2021-26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fc3ily0mwphh0uy/SAB-CE%28COM%29-T-2021-26.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/m1evmdv0fvryvx9/ENG-MC-RND-PT-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m1evmdv0fvryvx9/ENG-MC-RND-PT-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o58l16knyfgxvie/Eng-DD2-CP1%20-PPC-2021-061.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o58l16knyfgxvie/Eng-DD2-CP1%20-PPC-2021-061.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/455 
ගයකාධිකාකාරී (ආදායම්) 1 ඒකකයේ 

මුදල්  කවුළු නවීකරයය  කිරීම 
අදාල ක්යෂේයෙේ වසර 05ක 

පළපුරුේදක් තිබිය යුතුය. 
Pre-Bid meeting: - 2021-04-23දින  

ප.ව. 2.00 ට 
ස්ථානය: - ලංවිම කාර්යාලය  
ළමාගාරය මාවත  මහනුවර. 

 

 
28/04/202

1 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය  

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක 04  

අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-2234000 
 

 
 

1000/= 

 
 

25 000/- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

 
 
අදාල නැත. 

 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යසේවා 
 
 
 
 
 
 

ජ්නන අංශය 

  
ජීසීඒ/ඩීජීඑම්/ඇඩ්මින්/ඡැනියටෝරියල්/ 
2021-2022 
 
2021 /2022 වර්ෂය සඳහා ජ්නන 
මුලස්ථාන සනීපාරක්ෂක හා උදයාන 
නඩත්තු යසේවාව සඳහා 
යකොන්ොත්කරුයවකු පත් කරගැනීමට 
ලංසු කැඳවීම 
 

28/04/2021 
10.00 පැය 

ජ්නන අංශය 

 
නි.සා. (ආයතනික 
කටයුතු) ශාඛාව  
ජ්නන  මූලස්ථානය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  නව 
කැලණි පාලම පාර  
යකොයළොන්නාව. 
දු.ක. : 
 011 2392394 
011 2147232 
ෆැක්ස් :  
011 2327027 
 

 
 
 
 
 
 
 

රු.1,000/- 

 
 
 
 
 
 
 
රු.15,000/- 

 
නි.සා. (ආයතනික 
කටයුතු) ශාඛාව  ජ්නන  
මූලස්ථානය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය  නව 
කැලණි පාලම පාර  
යකොයළොන්නාව. 
දු.ක. : 
 011 2392394 
011 2147232 
 
ෆැක්ස් :  
011 2327027 
 

 
නි.සා. (ආයතනික 
කටයුතු) ශාඛාව  
ජ්නන  මූලස්ථානය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  නව 
කැලණි පාලම පාර  
යකොයළොන්නාව. 
 
දු.ක. : 
 011 2392394 
011 2147232 
 
ෆැක්ස් :  
011 2327027 
 

- 

 
 
 
 
 
 

යේශීය 
Click 
Here 

 
 
 
 

යබදා. අංශය 1 

 
උතුරු මැද 

පළාත 

 
 
 
CW&B/DGM/NCP/03/2021 
 
යයෝිනත යපොයලොන්නරුව රයේශ විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ අභයන්තර 
වැඩ කටයුතු 
 
 

සුදුසුකම් CIDA යශේණියේ  C6 යහෝ 
ඊට වැඩි 
 
 
 

29/04/2021 
14.00 පැය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 
නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, රජ්යේ 
ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
011 244 7567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120 000.00 

 

 
නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 4 

වන මහල, රජ්යේ 
ලිපිකරු යසේවා සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් 

මාවත, යකොළඹ 02 

 
011 244 7567 
011 244 7568 

 
නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, රජ්යේ 
ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
011 244 7567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/206vcvd6o9vj3md/Eng-DD2-CP%201-%20PPC-2020-455.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/206vcvd6o9vj3md/Eng-DD2-CP%201-%20PPC-2020-455.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8180np14q6v318r/SIN-GEN-CA-2021-04-08%20%28Bidding%20Document%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8180np14q6v318r/SIN-GEN-CA-2021-04-08%20%28Bidding%20Document%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tnocvanbysyvjse/Interior%20Full%20Bid%20Document%20-%20Information%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tnocvanbysyvjse/Interior%20Full%20Bid%20Document%20-%20Information%20Copy.pdf?dl=0
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011 244 7568 
 
dgmcivil@ceb.lk 
 

 
dgmcivil@ceb.lk 
 

011 244 7568 
 
dgmcivil@ceb.lk 

 

යබදා. අංශය 1 

 
උතුරු මැද 

පළාත 

 
CW&B/DGM/NCP/02/2021 
 
යයෝිනත යපොයලොන්නරුව රයේශ විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ බාහිර කටයුතු 
 
 

සුදුසුකම් CIDA යශේණියේ  C6 යහෝ 
ඊට වැඩි  

 

 

 

 

 
29/04/2021 
14.00 පැය 

 

 
 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

 
නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, රජ්යේ 
ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
011 244 7567 
011 244 7568 
 
dgmcivil@ceb.lk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140 000.00 

 
නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 4 

වන මහල, රජ්යේ 
ලිපිකරු යසේවා සංගම් 
යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් 
මාවත, යකොළඹ 02 

 
011 244 7567 
011 244 7568 
 
dgmcivil@ceb.lk 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, රජ්යේ 
ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් 
යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකොළඹ 02 

 
011 244 7567 
011 244 7568 
 
dgmcivil@ceb.lk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
අදාළ නැත 

යේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/
320 
කුලියාපිටිය  තබ්යබෝමුල්ල පිහිටි 
(වයඹ පළාත) -1 ගබඩායේ ඇති අබලි 
භාණ්ඩ විකිණීම.  

28/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 
 
037 - 2281892 

1,000.00 
යලොට් වල 
වටිනාකමින් 
10% ක් 

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

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

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/080 
රායේශීය  විදුලි ඉංිනයන්රු මහනුවර 
නගර කාර්යාලය  
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට වරෑන්  රථයක්  ලබා ගැනීම 
.   

 

 
 

 
28/04/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය   
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
         

 
1000/= 

 
16 000/- 

ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය  

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/081 
රායේශීය  විදුලි ඉංිනයන්රු මහනුවර 

 
28/04/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
අදාල නැත. 

 
 
 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/boa6bn2as2j89ng/Full%20Bid%20Doc%20With%20Drawings%20-%20Information%20copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/boa6bn2as2j89ng/Full%20Bid%20Doc%20With%20Drawings%20-%20Information%20copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ymugd5q2jvg4zv/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2020-320.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ymugd5q2jvg4zv/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2020-320.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ej8etd7avoej4hl/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-81.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ej8etd7avoej4hl/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-81.pdf?dl=0
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නගර කාර්යාලයේ අධිකාසැර නඩත්තු 
උප ඒකකය සඳහා  කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට වරෑන්  රථයක්  ( 
ආසන 07ක පහසුකම් ඇති) ලබා 
ගැනීම .   

 

කමිටුව -එම- 
 

1000/= 16 000/- -එම- -එම- යේශීය 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/083 
රායේශීය  විදුලි ඉංිනයන්රු මාතයල් 
කාර්යාලය  සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට වරෑන් රථයක්  
ලබා ගැනීම .   

 

 
 

 
28/04/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
-එම- 
 

 
 
 

1000/= 

 
 
 
16 000/- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/084 
රධාාන  ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් හා 
නඩත්තු) මධායම පළාත-1 කාර්යාලය  
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට සිංගල් කැබ් රථයක්  ලබා 
ගැනීම .   
 

 
 

28/04/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
-එම- 
 

 
 
 

1000/= 

 
 
 
16 000/- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/085 
රධාාන  ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධාන) මධායම පළාත-1 සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
යමෝටර් කාර්  රථයක්  ලබා ගැනීම .   

 

 
 

 
28/04/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය   
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
         

 
1000/= 

 
20000/- 

ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  
අංක 04  
අස්ගිරිය පාර  
මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

 
 
 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 
 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/066 
දඹුල්ල රායේශිය විදුලි ඉංිනයන්රු බල 
රයේශයට  අයත්  දඹුල්ල පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය  පවත්වායගන 
යාම සඳහා කුළී/බඳු පදනම මත පහත 
සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 
කාලයකට යගොඩනැඟිල්ලක් ලබා 
ගැනිම.  
 

1) යගොඩනැග්ල්ල අවම 

24/02/2021 
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.  081-2234324 

        066-2283442 

 
- 

 
- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

 
- 

https://www.dropbox.com/s/luu6w54w83o53rz/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-083.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/luu6w54w83o53rz/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-083.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pgai1yy4bicp2lo/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-084%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pgai1yy4bicp2lo/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-084%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ar6fmdg4kdbppmi/Sin-DD2-CP1-PPc-2021-085.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ar6fmdg4kdbppmi/Sin-DD2-CP1-PPc-2021-085.rar?dl=0
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වශයයන් වර්ග අඩි 
2500කින් යුක්ත  දඹුල්ල 
නගර සීමාව තුළ පිහිටා 
තිබිය යුතු වීම. 

2) පාරියභෝගිකයන්ට 
පහසුයවන් ළඟාවීමට හැකි 
ස්ථානයක යගොඩනැගිල්ල 
පිහිටා තිබිය යුතු වීම. 

3) ජ්ලය විදුලිය  දුරතඛන හා 
මාර්ග පහසුකම් තිබිය යුතු 
වීම. 

4) යලොරි රථ 04 ක් නවතා 
තැබීමට සහ පහසුයවන් 
හැරවීමට අවශය ඉඩකඩ 
තිබිය යුතු වීම. 

5) අවම වශයයන් පාරියභෝගික 
භවතුන්යග් වාහන 02ක් 
සඳහා ඉඩ තිබිය යුතුයි. 

 
 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/ Kirind/EC1/ 
Ten/Building/2021/01 
පූයගොඩ පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය සඳහා වසර යදකක 
කාලයකට යගොඩනැගිල්ලක් සහිත 
ඉඩමක් ලබා ගැනිම  

21/04/2021 
14.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

රායේශිය විදුලි 
ඉංිනයන්රු(කිරිඳිවැල) 
ලං.වි. ම. 
යනො.74/25  රජ්වීදිය  
කිරිඳිවැල 
දුරකථනඅංකය: 
0332253357/ 
0332253358  

 
500.00 

 
2,500.00 

රායේශිය විදුලි 
ඉංිනයන්රු(කිරිඳිවැල) 
ලං.වි. ම. 
යනො.74/25  රජ්වීදිය  
කිරිඳිවැල 
දුරකථනඅංකය: 
0332253357/ 
0332253358  

රායේශිය විදුලි 
ඉංිනයන්රු(කිරිඳිවැල) 
ලං.වි. ම. 
යනො.74/25  රජ්වීදිය  
කිරිඳිවැල 
දුරකථනඅංකය: 
0332253357/ 
0332253358  

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/ Kirind/GC/ Ten/Cle/2021/02 
විදුලි ඉංිනයන්රු 
(කිරිඳියවල)කාර්යාලයට අයත් 
පූයගොඩ යදොම්යේ කිරිඳිවැල 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථාන හා  
විදුලි ඉංිනයන්රු (කිරිඳියවල) 
කාර්යාලය  සඳහා වසරක කාලයකට 
පිරිසිදු කිරීම සඳහා මිල ගයන් 
කැදවිම. 

21/04/2021 
14.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

රායේශිය විදුලි 
ඉංිනයන්රු(කිරිඳිවැල) 
ලං.වි. ම. 
යනො.74/25  රජ්වීදිය  
කිරිඳිවැල 
දුරකථනඅංකය: 
0332253357/ 
0332253358  

500.00 
 
2,500.00 

රායේශිය විදුලි 
ඉංිනයන්රු(කිරිඳිවැල) 
ලං.වි. ම. 
යනො.74/25  රජ්වීදිය  
කිරිඳිවැල 
දුරකථනඅංකය: 
0332253357/ 
0332253358  

රායේශිය විදුලි 
ඉංිනයන්රු(කිරිඳිවැල) 
ලං.වි. ම. 
යනො.74/25  රජ්වීදිය  
කිරිඳිවැල 
දුරකථනඅංකය: 
0332253357/ 
0332253358  

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V63/2021/86 
කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක් 
ලබා ගැනීම. රායේශිය නඩත්තු 
ඒකකය- රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(යේයන්යගොඩ)  

21/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1 000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/15hidt5opqxmshh/Sin-DD2-WPN-Kirind-EC01-Ten-Building-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/15hidt5opqxmshh/Sin-DD2-WPN-Kirind-EC01-Ten-Building-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0vofxshfl9a2oey/Sin-DD-WPN-kirindi-GC-Ten-Cle-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0vofxshfl9a2oey/Sin-DD-WPN-kirindi-GC-Ten-Cle-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2aiffpfizxjckba/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V63-2021-86-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2aiffpfizxjckba/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V63-2021-86-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V64/2021/88 
කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. රායේශිය නඩත්තු ඒකකය- - 
රධාාන  විදුලි ඉංිනයන්රු 
(යේයන්යගොඩ) 

21/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1 000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KE-V 32/2021/92 
කුලී පදනම මත  කෲ කැබ්  රථයක් 
ලබා ගැනීම. පාරියභොගික යසේවා 
මධායස්ථානය - යදොම්යේ 

21/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1 000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V126/2021/112 
කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (යේයන්යගොඩ)  

21/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1 000.00 

 
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 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V38/2021/150 
කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (කැලණිය) 

21/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1 000.00 

 
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 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V99/2021/151 
කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක් 
ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය - යදල්යගොඩ 

21/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1 000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V31/2021/152 
කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (කැලණිය)  

21/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1 000.00 

 
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 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V36/2021/153 
කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (කැලණිය) 

21/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1 000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/4cnzv1g0oweiusk/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V64-2021-88VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4cnzv1g0oweiusk/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V64-2021-88VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abnzgbws8z9kgo1/Eng-DD2-WPN-NCB-KE-V32-2021-92-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abnzgbws8z9kgo1/Eng-DD2-WPN-NCB-KE-V32-2021-92-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q4roj8gb3hj7uhz/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V126-2021-112%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q4roj8gb3hj7uhz/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V126-2021-112%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/86yzn1bjfp6xyog/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V38-2021-150%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/86yzn1bjfp6xyog/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V38-2021-150%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p1riv53n1do2s6p/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2021-151-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p1riv53n1do2s6p/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2021-151-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wgxpcspw085mf94/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V31-2021-152%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wgxpcspw085mf94/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V31-2021-152%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/htsxxcj683dhzh5/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V36-2021-153%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/htsxxcj683dhzh5/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V36-2021-153%20VAN.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V66/2021/154 
කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය - යදල්යගොඩ 

21/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1 000.00 

 
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 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V71/2021/155 
කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (ජ්ා ඇල) 

21/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1 000.00 

 
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 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON –V84/2021/156 
කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(තැනිම්) කාර්යාලය 

21/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1 000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D–V133/2021/157 
කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක් 
ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය - ටරරිගම  

21/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1 000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D–V80/2021/158 
කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. රායේශිය නඩත්තු ඒකකය- 
විදුලි ඉංිනයන්රු (දිවුලපිටිය) 

21/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1 000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR–V93/2021/159 
කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානය - කිරිඳියවල 

21/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

 
1 000.00 

 
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 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/113 
 
විදුලි අධිකාකාරි  (වාණිජ්) නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී කාර්යාලය 
ත්රීකුයාමලය යග් රාජ්කාරී කටයුතු 

28/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි  

- 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/yvm6bkos3qnz88t/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V66-2021-154%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yvm6bkos3qnz88t/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V66-2021-154%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bl9sdoqc47c7z59/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V71-2021-155.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bl9sdoqc47c7z59/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V71-2021-155.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kuc2nsdnkjoisig/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V84-2021-156%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kuc2nsdnkjoisig/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V84-2021-156%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dyudbxi7gz4w78u/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V133-2021-157-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dyudbxi7gz4w78u/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V133-2021-157-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/faz89cgs47ik3wm/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V80-2021-158%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/faz89cgs47ik3wm/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V80-2021-158%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8755v7nmepn08za/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V93-2021-159%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8755v7nmepn08za/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V93-2021-159%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zdskte3ruuyxhc5/Eng-DD2-EP-113%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28Commercial%29%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zdskte3ruuyxhc5/Eng-DD2-EP-113%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28Commercial%29%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
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සඳහා වරෑන්  රථයක්   වසර 02 ක් 
සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

026-2222666 
026-2221030 

ත්රිකුයාමලය 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/114 

 
විදුලි අධිකාකාරී බලශක්තී 
කළමයාකරන)  නි.සා.නැයගනහිර 
කාර්යාලය  ත්රීකුයාමලය යග් රාජ්කාරී 
කටයුතු සඳහා වරෑන් රථයක්  වසර 02 
ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

28/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

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

1 000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/115 

 
විදුලි අධිකාකාරී බලශක්තී 
කළමයාකරන)  නි.සා.නැයගනහිර 
කාර්යාලය  ත්රීකුයාමලය යග් රාජ්කාරී 
කටයුතු සඳහා වරෑන් රථයක්  වසර 02 
ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

28/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

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

1 000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/116 
 
විදුලි අධිකාකාරී (සාන්තමරුතු විදුලි 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය - 
කල්මුයණ්)යග් රාජ්කාරී කටයුතු 
සඳහා වරෑන් රථයක් වසර 02 ක් සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

28/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු   
(කල්මුයණ් 
)කාර්යාලය 
067-2229276 
යහෝ 
නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය              
026-2222666 
026-2221030 

1 000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM(E)/QPPC/21/117 

 
අම්පාර පළාත් උප ගබඩායේ කණු 
අංගනය යලස භාවිතා කිරීමට  ඉඩමක් 
වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා 
ගැනීම.  

28/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

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

500.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/118 

 
උහන පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ  (අම්පාර) රාජ්කාරී 
කටයුතු සඳහා කෲ කැබ් රථයක් වසර 
02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

28/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු   
(අමිපාර) කාර්යාලය 
063-2222387 
063-2222078 
යහෝ 
නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

1 000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය)  
උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උේපුයේලි  
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/hvlmxw2jdnykfxz/Eng-DD2-EP-114%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28EM%29%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hvlmxw2jdnykfxz/Eng-DD2-EP-114%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28EM%29%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eq3m5vo7h12szbe/Eng-DD2-EP-115%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28EM%29%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eq3m5vo7h12szbe/Eng-DD2-EP-115%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28EM%29%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tg0wrkyf271ptl8/Eng-DD2-EP-116%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28AMU%29%20KAlmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tg0wrkyf271ptl8/Eng-DD2-EP-116%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28AMU%29%20KAlmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/swlsz8wrje5pxt6/Eng-DD2-EP-117%20%20land%20for%20PSS%20pole%20store%20Amp.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/swlsz8wrje5pxt6/Eng-DD2-EP-117%20%20land%20for%20PSS%20pole%20store%20Amp.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mxa49aeny62unus/Eng-DD2-EP-118%20Hiring%20of%20Crew%20cab%20%20for%20Uhana%20ECSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mxa49aeny62unus/Eng-DD2-EP-118%20Hiring%20of%20Crew%20cab%20%20for%20Uhana%20ECSC.pdf?dl=0
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026-2222666 
026-2221030 

 
DD2 

 

PHM 

DD2/DGM/CE(SC&M)/DPC/2

021/06 
රධාාන ඉංිනයන්රු (උපයපොල තැනීම් 
හා නඩත්තු) 
කාර්යාලය, ව්යාපෘති හ  ා අසැර   

නඩත්තු - බෙ.අ.02  රඳ ා ව්ර ක  

කාලයකට රියදුබ කු රහිත ව්ෑන් 

 ථයක් කුලියට ග නීම. 

 
28/04/2021 
14.00 පැය 

 
DPC-DD2 

 

 
නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.
හා 
අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 
අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය   
තැ.යප.18  
ළමාගාරය පාර  
මහනුවර 
 
0812222286 

 
 

500.00 

 
 
17 000.00 

 
නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි  
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
තැ.යප.18  
ළමාගාරය පාර  
මහනුවර 
 
081-2222286 
081-2204298 

 
නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි  
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  තැ.යප.18  
ළමාගාරය පාර  
මහනුවර 
 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
click 
here 

 

 
 

යබ.අ. 02 

  PHM 
DD2/DGM/(CE(LCM)/DPC/2021/
01 
 

බක ව්ළපිටිය ග්රිඩ්උපපපෘතබපෘත බේ සිට 

නුගබේ ග න්ට්රිය ්ක්ව්ා ව්න 33kV 

කුළුණු රැ  න් මාර්ගබයහි ,කුළුණු 

11ක් ර් ා ව්න විමර්ශන කාර්යය 

28/04/2021 
14.00 පැය 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 02 
සපයා   
ගැනීම් 
කමිටුව 

 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය   
තැ.යප. 18  ළමාගාරය 
පාර  මහනුවර. 
 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298              

 
 
 
 
 
 

1000.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
35 000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයාපෘති 
හා අධිකාසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය   
තැ.යප. 18  ළමාගාරය 
පාර  මහනුවර. 
 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298             

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය   
තැ.යප. 18  
ළමාගාරය පාර  
මහනුවර. 
 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298              

අදාල නැත 
 

NCB 
 

 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V84/HV/2021/32                                                                                                                                                                         
රායේශීය විදුලි  ඉංිනයන්රු  
(රුවන්වැල්ල) ඒකකයට අයත් 
දැරණියගල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා 
4WD කෲ කැබ් රථ 1 ක් කුලී පදනම 
මත ලබා ගැනීම.     
 

28/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1 000.00 20 000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/KAH-V30/HV/2021/33 
 
රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු (කහවත්ත) 
ඒකකයේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා 
වැන් (ේවිත්ව කාර්යය) රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

28/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1 000.00 20 000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/edfqochpov3rfuj/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC%20CE%28SC%26M%292021-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/edfqochpov3rfuj/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC%20CE%28SC%26M%292021-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3pdlc10z8lt4v32/Microsoft%20Word%20-%202021.01%20Nugape.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3pdlc10z8lt4v32/Microsoft%20Word%20-%202021.01%20Nugape.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p46dwpnuy3pyvaq/2021_32-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p46dwpnuy3pyvaq/2021_32-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/885ndqsd97ybxcz/2021_33-KAH-V30-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/885ndqsd97ybxcz/2021_33-KAH-V30-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
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045-2226084 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 

SAB/EHE-V71/HV/2021/34 
රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
(ඇහැලියයගොඩ) ඒකකයට අයත් 
කිරිඇල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධායස්ථානයේ රාජ්කාරී කටයුතු 
සඳහා 4WD ඩබල් කැබ්  රථ 1 ක් 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

28/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1 000.00 20 000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EMB-V25/HV/2021/35 
 
රායේශීය විදුලි  ඉංිනයන්රු 
(ඇඹිලිපිටිය) ඒකකයේ  රාජ්කාරී 
කටයුතු සඳහා වරෑන් (ේවිත්ව කාර්යය) 
රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 
 
 

28/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1 000.00 20 000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 

SAB/ EM-V52/HV/2021/36 
රධාාන  ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කළමනාකරය) ඒකකයේ රාජ්කාරී 
කටයුතු සඳහා වරෑන් (ේවිත්ව කාර්යය) 
රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 
 
 

28/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1 000.00 20 000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V34/HV/2021/37 
 
රායේශීය විදුලි  ඉංිනයන්රු (රත්නපුර) 
ඒකකයට  අයත් නිවිතිගල 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානයේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා 4WD ඩබල් 
කැබ් රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 
 
 

28/04/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1 000.00 20 000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-
5 ෆැක්ස් - 045-2226084 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 

 

WPSII/T/2021/074 
බටහිර පළාත දකුය II ට අයත් බල 

 
28/04/2021 
10.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

 
රු. 2000.00 

 
- 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

 
නි. සා. (බපද II ) 
කාර්යාලය 

 
අදාල 
යනොයේ 

 
ජ්ාතික 
ලංසු 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/1e2h37hijmhvepm/2021_34-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1e2h37hijmhvepm/2021_34-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9hivkx60p4ulcsr/2021_35-EMB-V25-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9hivkx60p4ulcsr/2021_35-EMB-V25-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u68fjfy73w46yvu/2021_36-EM-V52-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u68fjfy73w46yvu/2021_36-EM-V52-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x0wlmqucu471e7v/2021_37-RAT-V34-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x0wlmqucu471e7v/2021_37-RAT-V34-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n92u0wrjgzs5qwq/WPSII.T.2021.074.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n92u0wrjgzs5qwq/WPSII.T.2021.074.pdf?dl=0
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(බපද II ) 
 

රයේශයයහි පාවිච්චියයන් ඉවත් කරන 
ලද අබලි මනු විකිණීම සඳහා 
මිළ ගයන් කැඳවිම 

කමිටුව 
(බපද 11) 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
යනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

 

 
යබදාහැරීම් 

අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
ද.ප.I/ර.ඉ.අකු/ලි5/ වාහන/2021/02 
 
රධාාන ඉංිනයන්රු අකුදිස්ස 

කාර්යාලයේ පවතින නිසාන් යමෝටර් 

යලොරි රථය සඳහා කැබින් එකක් සපයා 
සවි කිරීම. 

24 V චැසි අංක CK 831N00852 
 

 
 

28/04/2021 
14.00 පැය 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

 
- 
 

 
 
අදාළයනොයේ 

 
රධාාන  ඉංිනයන්රු  
රායේශීය රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය  
ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය  
යනො.08 යාකබැේද පාර  
අකුදිස්ස. 
දු.අං. : 041-2250344 
 

 
රධාාන  ඉංිනයන්රු  
රායේශීය රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය  
ලංකා විදුලි බල 
මණ්ඩලය  
යනො.08 යාකබැේද 
පාර  
අකුදිස්ස. 
දු.අං. : 041-2250344 
 

 
 
අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 

පිටපෙ 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

 
SP/BDG/C10/T/2021/02 
බේයේගම රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අනුයුක්තව යසේවය කරනු 
ලබන යක්ෂේෙ යසේවකයින් සදහා අවශය 
ආරක්ෂිත නිල ඇදුම් 225ක් සපයා 
ගැනීම. 

 
29/04/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය  
ලං.වි.ම. 
හාමුයගොඩ පාර  
කුම්යම්  බේයේගම. 
 
දු.අං.091-2292099 

 
500.00 

 
15,000.00 

 
රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය  
ලං.වි.ම. 
හාමුයගොඩ පාර  කුම්යම්  
බේයේගම. 
 
දු.අං.: 091-2292099 

 
රායේශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය  
ලං.වි.ම. 
හාමුයගොඩ පාර  
කුම්යම්  බේයේගම. 
 
දු.අං.: 091-2292099 

 
 
අදාලයනොයේ
. 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 

පිටපෙ 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්  ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික 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. 

 
 

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

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සරෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය 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 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යග් නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යග් 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 ලැයබ්. 
 

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

 

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

 

https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-03-14/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%924-2019-%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%252
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-03-14/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%924-2019-%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%252
https://www.dropbox.com/s/p84ob1z6rcf3s0c/Sin-DD4-SP1-SP-BDG-C10-T-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p84ob1z6rcf3s0c/Sin-DD4-SP1-SP-BDG-C10-T-2021-02.pdf?dl=0


13 

 රාමානයාසැකාරී 


