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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2021/0098 
ලක්වවිජය බලාගාරයේ පානීය ජල 
පද්ධතිය සදහා යේට් වෑල් සැපයීම හා 
බාරදීම 
 

09/06/2021 
14.00 පැය 

 

ලක්වවිජය 
විදුලි 
බලාගාරය- 
ලක්වවිජය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය,  
4 වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජය  බලාගාරය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 
61342. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

1,000.00 
(නැවත 
යනායගවන 
යටන්ඩය 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 
 
 

90,000.00  
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්වවිජය  
බලාගාරය  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

සම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජය  බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 
61342. 
 

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

NCB  
Click 
Here 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/4hdrl6j7l9rqreu/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0098.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4hdrl6j7l9rqreu/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0098.pdf?dl=0
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ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2021/0123 
LVPP යස්වකයින්ට ආරක්විත සපත්තු 
සැපයීම සහ යබදා හැරීම -2021. 

 
 
 
 

16/06/2021 
14.00 පැය 

 
 

ලක්වවිජය 
විදුලි 
බලාගාර 
කණිෂ්ඨ  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්යචෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

1,500.00 
 
අයේක්විත 
ලංසුකරුව
න්හ යමම 
මුදල 
සාමානයා 
ධිකාරී 
ලංවිම 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක 
204200140
085134 
යවත බැර 
කර රිසිට් 
පත ඉදිරිපත් 
කරන යලස 
කාරුණිකව 
දන්වමු 

60,000.00  

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 
61342. 
 

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

NCB 

 
Click 
Here 
 

ජනක 
(තාපබල 

සංකීයයය) 

TC/KPS/ME(FS)/T/2021/04/811/3
200 
ඉපියලන පරිවාරක යබෝල සැපයීම 

03/06/2021 
14.00 පැය 

තාපබලසංකී
යයය 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය (තාපබල 
සංකීයයය), 
ලංවිම, 
ජනක මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම 
පාර, 10600, 
යකායළාන්නාව.  
දු.ක.:  
011-2437426,  
011-2423897 

රු. 
1,000.00 

රු. 25,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය (තාපබල 
සංකීයයය), 
ලංවිම, 
ජනක මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම පාර, 
10600, යකායළාන්නාව.  
 

ලංසු 
භාර ගන්නා යේලාව 
අවසාන් වු වහාම 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය (තාපබල 
සංකියයය) දී 
 

යනාමියල් NCB 

 
 
 
 
 
 
Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/9xlnke08ttubfi6/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9xlnke08ttubfi6/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/40b3z2cva1f303y/Eng-Gen-TC-TCKPSME%28FS%29T2021048113200.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/40b3z2cva1f303y/Eng-Gen-TC-TCKPSME%28FS%29T2021048113200.pdf?dl=0
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යබ. අ. 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/DM/E
E/MONARAGALA 
යමායරාගල ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කායයාලයට අයත් 
පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානයන්හි 
හා වාණිජ අංශයට අයත් භාවිතයයන් 
ඉවත් කරන ලද අබලි මනු සඳහා මිල 
ගයන් කැඳවීම 

 
 

02/06/2021 
15.00 පැය 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, වැල්ලවාය 
පාර, 
යමායරාගල 
 
දු.ක : 0552277350 

 
 
500.00 

 
 
5,000.00 

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

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

 
- 

යද්ය ය 

 
 
 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

SAB/CE(COM)/T/2021/28 
යකාන්ීටි යපදිදි බමන ලද ටරටය 
8.3/ක්රි.ෑ.100 කණු 1000 ක්ව සපයා 
ප්රවාහනය කිරීම. 
 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 
දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්වස් : 045-2226084 

2,500.00 185,000.00 

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

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

-- යද්ය ය 
Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

SAB/CE(COM)/T/2021/29 
යකාන්ීටි යපදිදි බමන ලද ටරටය 
6/ක්රි.ෑ.50 කණු 1000 ක්ව සපයා 
ප්රවාහනය කිරීම  

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 
දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්වස් : 045-2226084 

2,500.00 150,000.00 

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

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

-- යද්ය ය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

https://www.dropbox.com/s/3z3okqg5dtmwc0d/M.Dis.Tender%20Book%2004.03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3z3okqg5dtmwc0d/M.Dis.Tender%20Book%2004.03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3z3okqg5dtmwc0d/M.Dis.Tender%20Book%2004.03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hh1pfiq2sbzekb2/SAB-CE%28COM%29-T-2021-28%20new.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hh1pfiq2sbzekb2/SAB-CE%28COM%29-T-2021-28%20new.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0film6s40yzxtx2/SAB-CE%28COM%29-T-2021-29%20-new.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0film6s40yzxtx2/SAB-CE%28COM%29-T-2021-29%20-new.pdf?dl=0
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ජනන/ 
සමනළ 

සංකීයයය 

SC/DGM/BID/SWPS/2021/03 
කපුගල ගම්මානය 

පිහිනුම් තටාකය අලුත්වැඩියා කිරීම 
සමනළවැව විදුලි බලාගාරය 

03/06/202
1 

14.00 පැය 

ජනන 
කනිෂ්ඨ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීයයය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීයයය) 
කායයාලය 
158/5, නව නගරය,  
රත්නපුර 
දු. ක.   : 045 2225002 
ෆැක්වස් : 045 2225005 
 
 යහෝ  
 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 
කායයාලය, 
සමනළවැව විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංයගාඩ 
Tel: 045-2222554 
Fax:045-2222501 

500.00 
යම් සඳහා 
ඕනෑම 
බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 
සංකීයය 
දිස්කිරීම් 
ගිණුම 
204200410
085134 ට 
බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට් 
පතක්ව 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය.  

10,000/- 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (සමනළ 
සංකීයයය) කායයාලය 
158/5, නව නගරය,  
රත්නපුර 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීයයය) 
කායයාලය 
158/5, නව නගරය,  
රත්නපුර  

අදාළ නැත ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු 
කැඳවීම 

බාගැනීමට 
සබඳතාව 
 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2021/0053 
කරඹ නිවාස සංකීරයය C , D නිල 

නිවාස සඳහා වාහන නැවතුම් ඉදිකිරීම 
 

 
02/06/202

1 
14.00 පැය 

 
යපර ලංසු 

දිස්වීම19/0
5/2021වන 
දින යප.ව 
10.00 ට, 

කරඹ 
නිවාස 

සංකීයය
යේදී 

පැවැත්යේ. 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්යචෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
Mob 0715777171 

2,500.00 
(නැවත 
යනායගවන 
යටන්ඩය 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 
 
 

72,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 
61342. 
 

http://www.c
eb.lk/tenders
/ 
යවතින් 
යනාමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

 
Click 
Here 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2021/0134 
ලක්වවිජය බලාගාරය තුල යයෝජිත 

තත්ව නිරීක්වෂය යස්වක මණ්ඩලය 
සඳහා වූ වියේක කාමරය හා යාන්ික 
ආධාරක යස්වකයන් සඳහා වූ වැඩ බිම 

බදිකිරීම සඳහා. 
 

02/06/202
1 

14.00 පැය 
 

යපර ලංසු 
දිස්වීම25/0
5/2021වන 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

2,000.00 
(නැවත 
යනායගවන 
යටන්ඩය 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

රු 35,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 61342, 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 

http://www.c
eb.lk/tenders
/ 
යවතින් 
යනාමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 

NCB 

 
Click 
Here 
 

https://www.dropbox.com/s/8qvq3fy23nfifsg/Eng-GEN-SC-SWPS-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8qvq3fy23nfifsg/Eng-GEN-SC-SWPS-2021-03.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/q0vznj6ex6lwtax/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0053.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q0vznj6ex6lwtax/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0053.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/0igxiaq91xnakf0/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0134.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0igxiaq91xnakf0/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0134.pdf?dl=0
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දින යප.ව 
10.00 ට 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්යචෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 
 
 

ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

යනායරාච්චයලයි 
61342. 
 

 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2021/0154 
 

ලක්වවිජය බලාගාරයේ පිරිවැඩියා 
කායයය මණ්ඩලය සඳහා පැරණි 

සම්යේෂය වයාපෘති යගාඩනැගිල්ල 
අළුත්වැඩියා කිරීම. 

02/06/202
1 

14.00 පැය 
 

යපර ලංසු 
දිස්වීම25/0
5/2021වන 
දින යප.ව 
10.00 ට 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්යචෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

රු 
.2,000.00 
(නැවත 
යනායගවන 
යටන්ඩය 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 
 
 

රු 35,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 
61342. 
 

http://www.c
eb.lk/tenders
/ 
යවතින් 
යනාමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

 
Click 
Here 
 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0096 

 
පුත්තලම-කල්පිටිය මාගයයේ මගී බස් 

ආවරය දහයක්ව ඉදිකිරීම. 
 

(ICTAD – C8 යහෝ EM5 සිට ඉහළ) 
 

 
 
 

09/06/202
1 

14.00 පැය 
 

පූවය ලංසු 
දිස්වීම - 

19/05/202
1 

10.00පැය
ට 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

ප්රසම්පාදන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්යචෝයල් 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

රු 
.2,000.00 
(නැවත 
යනායගවන 
යටන්ඩය 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 

රු 75,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්වවිජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජය විදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 
61342. 
 

http://www.c
eb.lk/tenders
/ 
යවතින් 
යනාමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

 
 
Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/t3yooysgd51sqzm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0154.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3yooysgd51sqzm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0154.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ybyzyoebfpt9pdm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0096.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ybyzyoebfpt9pdm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0096.pdf?dl=0
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204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 
 
 

යස්වා 
ජනන 

(මහවැලි 
සංකීයයය) 

MC/VIC/OP/2021/01 
වික්වයටෝරිය විදුලි බලාස්ථානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය සදහා 
220kV,Outdoor Dead Tank Current 
Transformers           සැපයීම. 

 
30/06/2021  
10.00 පැය 

මහවැලි 
සංකීයය 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව  

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (ම. 
සං.) 40/20, අම්පිටිය 
පාර, මහනුවර. 
Tel:    +94-81-
2235431 
+94-81-2224568 
Fax:  +94-81-
2232802 
 

රු5000/= 
මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
මහවැලි 
සංකීයය 
ගිණුම් අංක 
204-2002-
30085-134 
ට බැරයවන 
යස් යගවා 
බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 
යුතුය. 

රු. 250,000/= 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (ම. සං.) 
40/20, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (ම. 
සං.) 40/20, අම්පිටිය 
පාර, මහනුවර. 
 

- ICB  
 
Click 
here 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2020/0436 
ලක්වවිජය විදුලි බලාගාරයේ වෘත්ීය 
යසෞඛය සහ සුරක්විතතා අවශයතා සහ 
ආරක්වෂය අවශයතා සදහා මෘදුකාංග 
පද්ධතියක්ව සැලසුම් කිරීම, සංවධයනය 
කිරීම සහ ස්ථාපනය කිරීම.  

02/06/2021 
14.00 පැය 

 

ලක්වවිජය 
විදුලි 
බලාගාරය- 
ලක්වවිජය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය,  
4 වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජය  බලාගාරය  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 
61342. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

2,500.00 
(නැවත 
යනායගවන 
යටන්ඩය 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 

රුපියල් 
75,000.00  
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්වවිජය  
බලාගාරය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

සම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජය  බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 
61342. 
 

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

NCB  
Click 
Here 
 

ලක්වවිජය 
විදුලි 

බලාගාරය 
LV/T/2021/0127 

25/05/2021 
14.00 පැය 

ලක්වවිජය 
විදුලි 
බලාගාරය- 
ලක්වවිජය  
සපයා ගැනීම් 

ප්රසම්පාදන අංශය,  
4 වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජය  බලාගාරය  
ලංකා විදුලිබල 

2,500.00 
(නැවත 
යනායගවන 
යටන්ඩය 
තැන්පතුව) 

රුපියල් 
200,000.00  
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්වවිජය  
බලාගාරය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

සම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්වවිජය  බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල 

http://www.
ceb.lk/tende
rs/ 
යවතින් 
යනාමියල් 

NCB  
Click 
Here 
 

https://www.dropbox.com/s/lg82myakqql50pw/ENG-GEN-MC-MC-VIC-OP-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lg82myakqql50pw/ENG-GEN-MC-MC-VIC-OP-2021-01.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/tolw0zeglzhuubh/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0436.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tolw0zeglzhuubh/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0436.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/4tm23xfn3yc1uyj/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4tm23xfn3yc1uyj/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0127.pdf?dl=0
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ලක්වවිජය ගබඩා සඳහා අවුරුද්දක්ව 
සඳහා සහයක යස්වාවන් ලබා 
ගැනීම. 

 

කමිටුව මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 
61342. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක. 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාච්චයලයි 
61342. 
 

බාගත 
කරගත හැක 
 

ජනන 
(මහවැලි 

සංකීයයය) 

 

MC/DGM/PROC/2021/01 
ආසන 12 කින් සමන්විත වෑන් රථයක්ව 
කුලියට ගැනීම 
මහවැලි සංකීයයය කායයාලය,  
අම්පිටිය, මහනුවර 

02/06/2021 
14.00 පැය  

මහවැලි 
සංකීයයය 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව  

නියයෝජය 
සාමානයධිකාරී 
(මහවැලි සංකීයයය) 
කායයාලය, ලං.වී.ම. 
අංක 40/20, අම්පිටිය 
පාර, මහනුවර 

1000.00  
සෑම 
යගවීමක්වම 
ඕනෑම 
මහජන 
බැංකු 
ශාඛාවක්ව 
මගින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
මුලස්ථාන 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම. 
මහවැලි 
සංකීයයයේ 
ගිණුම් 
අංක.204 – 
2002 – 
30085 - 134 
ට බැර වන 
යස් යගවා 
බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

රු.10,000/= 
 

නියයෝජය සාමානයධිකාරී 
(මහවැලි සංකීයයය) 
කායයාලය, ලං.වී.ම. අංක 
40/20, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර 

නියයෝජය 
සාමානයධිකාරී(මහවැ
ලි සංකීයයය) 
කායයාලය, ලං.වී.ම.             
අංක 40/20, අම්පිටිය 
පාර, මහනුවර. 
 
2021 / 06 / 02  
14.00 පැයට 
 

- යද්ශිය 
Click 
here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකාළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(P&D)/PPC/2021/00
2 
යකාළඹ නගර කායයාලයේ යටිබහන් 
දිහැන් එලියම් කටයුතු සදහා 
යරාන්රාත්කරුවන් ලියාපදිං ක කර 
ගැනිම  
(වසර 02 ක්ව සදහා) 

02/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 
කායයාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්වෂ්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 
ආය. ඒ. ද යමල් 
මාවත, යකාළඹ 
03මගින් 

1,000.00 
(මුදලින්) 

50,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකාළඹ 
නගරය) කායයාලය,        
සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, ආය 
ඒ ද යමල් මාවත, යකාළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 
කායයාලය 

- යද්ය ය 
Click 
Here 
 

https://www.dropbox.com/s/achz113qt377qmu/Eng-GEN-MC-DGM-PROC-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/achz113qt377qmu/Eng-GEN-MC-DGM-PROC-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w8feiilqykqzt13/ENG-DD1-CC-P%26D-2021-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w8feiilqykqzt13/ENG-DD1-CC-P%26D-2021-002.pdf?dl=0
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2021-06-01 දිනට 
යපර 
දුක.011-2575923 
     011-2575930 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0044 
කුරුයෑගල නගර විදුලි පාරියභෝගික 
යස්වා මධයස්ථානයේ විදුලි අධිකාරි 
යවනුයවන් රාජකාරි කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

03/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400  
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 
2065497 

- යද්ය ය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0045 
ප්රධාන ඉංජියන්රු සැලසුම් හා 
සංවධයන අංශය සඳහා වෑන් රථයක්ව 
ලබා ගැනීම 

03/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400  
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400  
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400  
ෆැක්වස්: 037- 
2065497 

- යද්ය ය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0041 
යපාතුහැර විදුලි පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය සඳහා යගාඩනැගිල්ලක්ව 
බදු කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

03/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 
2065497 

- යද්ය ය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0042 
ගල්ගමුව විදුලි පාරියභෝගික යස්වා 

03/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

1,000.00 10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

- යද්ය ය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/72al7ehbq9i4m9t/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0044.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/72al7ehbq9i4m9t/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0044.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2bf8amd4a80mi4/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2bf8amd4a80mi4/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x14om08wazcyow1/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0041.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x14om08wazcyow1/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0041.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/to1rrd45fvthc8t/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0042.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/to1rrd45fvthc8t/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0042.pdf?dl=0
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මධයස්ථානයේ විදුලි අධිකාරි නිල 
නිවස සඳහා යගාඩනැගිල්ලක්ව බදු කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

කමිටුව කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 
2065497 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0043 
අලේව විදුලි පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානයේ විදුලි අධිකාරි නිල 
නිවස සඳහා යගාඩනැගිල්ලක්ව බදු කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

03/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

1,000.00 10,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 
2065497 

- යද්ය ය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0046 
නාරම්මල ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කායයාලය සඳහා යගාඩනැගිල්ලක්ව බදු 
කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

03/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 60,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 
2065497 

- යද්ය ය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/SV/21/0039 
මහව ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කායයාලය හා එයට අයත් විදුලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථාන සඳහා 
නඩත්තු හා පවිරතා යස්වා පවත්වා 
යගන යාම. 

03/06/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

1,000.00 30,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

- යද්ය ය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/oom9kz6c4wd5rko/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0043.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oom9kz6c4wd5rko/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0043.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hjlwjfm9l44pqlk/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0046.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hjlwjfm9l44pqlk/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0046.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vr5g8kreqdop5ps/CEB-NWP2-NCB-SV-21-0039.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vr5g8kreqdop5ps/CEB-NWP2-NCB-SV-21-0039.pdf?dl=0
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දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 
2065497 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/129 
ප්රායද්ය ය ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
කායයාලය ත්රීකුයාමලය, නිල නිවාස 
සංකීයයය, සංචාරක 
නිවාසය,පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය සහ පළාත් ගබඩාව 
ත්රීකුයාමලය සඳහා පිරිසි ක කිරීම්, 
නඩත්තු හා සනීපාරක්වෂක යස්වා 
සැපයීම 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්ය ය  ප්රධාන විදුලි 
ඉංජියන්රු කායයාලය 
(ත්රීකුයාමලය ) 
026-2222301 
 / 026-2220060 
යහෝ 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කායයාලය) 
ිකුයාමලය             
 026-2222666 
/ 026-2221030 

2500.00 70,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කායයාලය), 
උේපුයේලි, 
ිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කායයාලය) 
උේපුයේලි, 
ිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here  

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/130 
ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු කායයාලය 
(මඩකලපුව), නිල නිවාස සංකීයයය, 
සංචාරක නිවාස,පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය,යබදාහැරීම් නඩත්තු 
කායයාලය , යබදාහැරීම් තැනීම් 
කායයාලය සහ පළාත් උප ගබඩාව 
මඩකලපුව සඳහා පිරිසිදු 
කිරීම්,නඩත්තු හා සනීපාරක්වෂක යස්වා 
සැපයීම. 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්ය ය ප්රධාන  විදුලි 
ඉංජියන්රු කායයාලය 
(මඩකලපුව) 
065-2222639 
යහෝ 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කායයාලය) 
ිකුයාමලය              
026-2222666 
026-2221030 

2500.00 70,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කායයාලය), 
උේපුයේලි, 
ිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කායයාලය) 
උේපුයේලි, 
ිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here  

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/131 
ප්රායද්ය ය ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
කායයාලය (කල්මුයණ්) සහ 
පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය  
කල්මුයණ් සඳහා පිරිසිදු කිරීම්, 
නඩත්තු හා සනීපාරක්වෂක යස්වා 
සැපයීම. 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්ය ය ප්රධාන විදුලි 
ඉංජියන්රු   
(කල්මුයණ්) 
කායයාලය 
067-2229276 
යහෝ 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කායයාලය) 
ිකුයාමලය              
026-2222666 
026-2221030 

1000.00 40,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කායයාලය), 
උේපුයේලි, 
ිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කායයාලය) 
උේපුයේලි, 
ිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here  

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/132 
ප්රායද්ය ය ප්රධාන විදුලි ඉංජියන්රු 
කායයාලය (අම්පාර),  සංචාරක 
නිවාස,පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය, අම්පාර උප 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්ය ය ප්රධාන විදුලි 
ඉංජියන්රු   (අමිපාර) 
කායයාලය 
063-2222387 
063-2222078 

2500.00 70,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කායයාලය), 
උේපුයේලි, 
ිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කායයාලය) 
උේපුයේලි, 

- NCB Click 
Here  

https://www.dropbox.com/s/k513djcn9hz7ixc/Eng-DD2-EP-129%20Janitorial%20Service%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k513djcn9hz7ixc/Eng-DD2-EP-129%20Janitorial%20Service%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhraiugxox4m4bf/Eng-DD2-EP-130%20Janitorial%20Service%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhraiugxox4m4bf/Eng-DD2-EP-130%20Janitorial%20Service%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wji791cvr3zp53s/Eng-DD2-EP-131%20Janitorial%20Service%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wji791cvr3zp53s/Eng-DD2-EP-131%20Janitorial%20Service%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nsv4y5f3pounxhi/Eng-DD2-EP-132%20Janitorial%20Service%20to%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nsv4y5f3pounxhi/Eng-DD2-EP-132%20Janitorial%20Service%20to%20Ampara%20Area.pdf?dl=0
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ගබඩාව, යබදාහැරීම් තැනීම් අම්පාර 
සහ යබදාහැරීම් නඩත්තු අම්පාර සහ 
යබදාහැරීම්  නඩත්තු සයනාගාර 
සංකීයයය සඳහා පිරිසිදු කිරීම්, 
නඩත්තු හා සනීපාරක්වෂක යස්වා 
සැපයීම. 

යහෝ 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කායයාලය) 
ිකුයාමලය              
026-2222666 
026-2221030 

ිකුයාමලය 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/144 
යතාරතුරු තාක්වෂය නිළධාරී 
(ත්රීකුයාමලය) යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා වෑන් රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා 
කුලීපදනම මත ලබා ගැනීම. 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(නැයගනහිර
) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කායයාලය) 
ිකුයාමලය              
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කායයාලය), 
උේපුයේලි, 
ිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කායයාලය) 
උේපුයේලි, 
ිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here   

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/145 
විදුලි අධිකාරී (මහඔය විදුලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය -
අමිපාර) යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(නැයගනහිර
) 

ප්රායද්ය ය ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (අම්පාර) 
කායයාලය 
063-2222387,  
063-2222078 
යහෝ 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කායයාලය) 
ත්රීකුයාමලය             
026-2222666,  
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කායයාලය), 
උේපුයේලි, 
ිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කායයාලය) 
උේපුයේලි, 
ිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here  

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/146 
විදුලි අධිකාරී (යබදාහැරීම් නඩත්තු) 
අමිපාර  යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන්  රථයක්ව  වසර 02 ක්ව සඳහා කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(නැයගනහිර
) 

විදුලි ඉංජියන්රු   
යබදාහැරීම් නඩත්තු  
(අමිපාර) කායයාලය 
063-2223299 
යහෝ 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කායයාලය) 
ිකුයාමලය              
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කායයාලය), 
උේපුයේලි, 
ිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කායයාලය) 
උේපුයේලි, 
ිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here  

යබ.අ. 02 
PHM 
DD2/DGM/CE(SC&M)/DPC/2021
/07 

ප්ර ධාන ඉංජියන්රු (උපයපාල තැනීම් හා 
නඩත්තු) වයාපෘති හා අධිසැර නඩත්තු - 

 
02/06/2021 
14.00 පැය 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව -  
යබ.අ. 02 
 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
කායයාලය 

 
500.00 
 
 
 

 
10,000.00 
 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයාපෘති 
හා අධිසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 කායයාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,  

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
කායයාලය 

 
අදාල නැත 
 

 
NCB 
 

click 
here 
 

https://www.dropbox.com/s/ctvuxtjgj8dzqag/Eng-DD2-EP-144%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20IT%20East%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ctvuxtjgj8dzqag/Eng-DD2-EP-144%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20IT%20East%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xcvz7gziyro9s9u/Eng-DD2-EP-145%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Mahaoya%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xcvz7gziyro9s9u/Eng-DD2-EP-145%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Mahaoya%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/05jxfowj502wkbx/Eng-DD2-EP-146%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28DM%29%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/05jxfowj502wkbx/Eng-DD2-EP-146%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28DM%29%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wwmw26mpch4kams/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC-CE%28SC%26M%292021.07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wwmw26mpch4kams/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC-CE%28SC%26M%292021.07.pdf?dl=0
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යබ.අ. 02 කායයාල සංකීයයය හා 
යගවත්ත දදනිකව පිරිසිදු කිරීම හා 
නඩත්තු කිරීම සනීපාරක්ෂක යස්වාවන් 
සැපයීම වෂයයක කාලයක්ව සඳහා. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 
දු.ක.     0812222287 
ෆැක්වස්. 0812222286 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 
 
දු.ක.     0812222287 
ෆැක්වස්. 0812222286 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප. 18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 
දු.ක.     0812222287 
ෆැක්වස්. 0812222286        

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV
-80/DGM-10/2K21/24 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු - ඌව) ඒකකයේ තරාපැවි 
නඩත්තු (ii) සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර යදකක්ව සඳහා කෘ කැබ් රථයක්ව 
(2WD) ලබාගැනීම 

 
02/06/2021 
15.00 පැය 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

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

 
 
500.00 

 
 
51,000.00 

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

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

 
- 

යද්ය ය 

 
 
 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV
-127/BD-21/2K21/25 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ 
විදුලි අධිකාරි - හාලිඇල පා.යස්.ම.  
සඳහා කුලී පදනම මත වසර යදකක්ව 
සඳහා ඩබල් කැබ් රථයක්ව (4WD) 
ලබාගැනීම 

 
 

02/06/2021 
15.00 පැය 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

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

 
 
500.00 

 
 
63,000.00 

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

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

 
- 

යද්ය ය 

 
 
 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV
-76/CONS-15/2K21/26 
ප්රධාන ඉංජියන්රු (තැනීම් - ඌව) 
ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි 6 සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර යදකක්ව සඳහා සිංගල් 
කැබ් රථයක්ව (2WD) ලබාගැනීම 

 
 

02/06/2021 
15.00 පැය 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

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

 
 
500.00 

 
 
46,000.00 

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

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

 
- 

යද්ය ය 

 
 
 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV
-122/DI-08/2K21/27 
 

 
 

02/06/2021 

 
 
පළාත් මිලදී 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

 
 
500.00 

 
 
51,000.00 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

 
නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

 
- යද්ය ය 

 
 
 

https://www.dropbox.com/s/tewqa6wnyl2kwc1/24%20CE%20DM%20Sub%20Maintanance%20_ii_%20crew%20cab%202WD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tewqa6wnyl2kwc1/24%20CE%20DM%20Sub%20Maintanance%20_ii_%20crew%20cab%202WD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tewqa6wnyl2kwc1/24%20CE%20DM%20Sub%20Maintanance%20_ii_%20crew%20cab%202WD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s7ge5uyzv91n11n/25%204WD%20double%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s7ge5uyzv91n11n/25%204WD%20double%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s7ge5uyzv91n11n/25%204WD%20double%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xoad403m3fkaep0/26%202WD%20single%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xoad403m3fkaep0/26%202WD%20single%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xoad403m3fkaep0/26%202WD%20single%20cab.pdf?dl=0
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විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ 
ඇල්ල පා.යස්.ම. සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර යදකක්ව සඳහා කෘ කැබ් 
රථයක්ව (2WD) ලබාගැනීම 
 

15.00 පැය ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

ශාඛාව, ප්රධාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/ 
නිල නිවාස/සි6/2යක්ව21/05 
බණ්ඩාරයවල, හපුතයල් හා දියතලාව 
යන නගර අවටින් ලං.වි.ම. සංචාරක 
නිල නිවාසය සඳහා යගාඩනැගිල්ලක්ව 
වසර යදකක්ව සඳහා බදු පදනම මත 
ලබාගැනීම 

 
 

02/06/2021 
15.00 පැය 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කායයාලය, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
දියතලාව 
දු.ක. 057-2229084 
 

 
 
500.00 

 
 
10,000.00 

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

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

 
- 

යද්ය ය 

 
 
 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C4/ 
Pole Yard/2K21/001 
විදුලි කණු ගබඩා කිරීම සඳහා බදුල්ල, 
හාලිඇල, යසාරයායතාට, දියතලාව, 
බණ්ඩාරයවල හා හපුතයල් ප්රායද්ය ය 
යල්කම් යකාට්ඨාශය අවටින් ඉඩමක්ව 
බදු පදනම මත ලබාගැනීම 

 
 

02/06/2021 
15.00 පැය 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

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

 
 
- 

 
 
- 
 
 

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

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

 
- 

යද්ය ය 

 
 
 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

SAB/DM-V76/HV/2021/42                                                                                                                                                                      
ප්රධාන ඉංජි යන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකක යට අයත් රත්නපුර 
වැඩ කණ්ඩායම III  හි රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා 4WD ඩබල් කැබ් රථ  
1ක්ව කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

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

1,000.00 20,000.00 

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

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

- NCB 

 
 
 
 
Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

SAB/EM-V52/HV/2021/43 
ප්රධාන  ඉංජි යන්රු (බලශක්වති 
කළමනාකරය) සබරගමුව ඒකක යේ  
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන්(ද්විත්ව 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජියන්රු 

- NCB 

 
 
 
Click 

https://www.dropbox.com/s/bx7evr7o45dfjuz/27%20ella%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bx7evr7o45dfjuz/27%20ella%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bx7evr7o45dfjuz/27%20ella%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tz0zsqavhcmfya1/2K21-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tz0zsqavhcmfya1/2K21-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tz0zsqavhcmfya1/2K21-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61c1sklrgkbr506/%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%20%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%B8%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61c1sklrgkbr506/%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%20%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%B8%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61c1sklrgkbr506/%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%20%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%B8%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2nc13j83c15ah48/2021_43-EM-V52-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2nc13j83c15ah48/2021_43-EM-V52-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2nc13j83c15ah48/2021_43-EM-V52-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
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කායයය) රථ  1ක්ව කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 
 
 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නව නගරය, 
රත්නපුර. 045-2225891-
5 ෆැක්වස් - 045-2226084 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 

SAB/EE COM –V44/HV/2021/44 
විදුලි ඉංජි යන්රු (වාණිජ) සබරගමුව 
ඒකක යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන්(ද්විත්ව කායයය) රථ  1ක්ව කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 
 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

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

1,000.00 20,000.00 

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

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

- NCB 

 
 
 
Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EHE-V51/HV/2021/45 
ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජි යන්රු 
(ඇහැලිය යගාඩ) ඒකක යයහි රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා 2WD  කෲ කැබ් රථ  
1ක්ව කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

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

1,000.00 20,000.00 

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

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

- NCB 

 
 
 
Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EHE-V71/HV/2021/46 
ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජි යන්රු 
(ඇහැලිය යගාඩ) ඒකක යට අයත් 
කිරිඇල්ල පාරි යභෝගික  යස්වා 
මධයස්ථාන යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා 4WD ඩබල් කැබ් රථ  1ක්ව කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

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

1,000.00 20,000.00 

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

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

- NCB 

 
 
 
Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V84/HV/2021/47 
ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජි යන්රු 
(රුවන්වැල්ල) ඒකක යට අයත් 
දැරණියගල  පාරි යභෝගික  යස්වා 
මධයස්ථාන යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා 4WD කෲ කැබ් රථ  1ක්ව කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

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

1,000.00 20,000.00 

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

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

- NCB 

 
 
 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/2nc13j83c15ah48/2021_43-EM-V52-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2qkod65fdj3dmq/2021_44-EE%28COM%29-V44-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2qkod65fdj3dmq/2021_44-EE%28COM%29-V44-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vr59lb3fs5p2oqu/2021_45-EHE-V51%20-CREW%20CAB%202%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vr59lb3fs5p2oqu/2021_45-EHE-V51%20-CREW%20CAB%202%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p83289llgd0ssi2/2021_46-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p83289llgd0ssi2/2021_46-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sj8ao5281w87qi4/2021_47-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sj8ao5281w87qi4/2021_47-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
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යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V34/HV/2021/48 
ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජි යන්රු (රත්නපුර) 
ඒකක යට අයත් නිවිතිගල  
පාරි යභෝගික  යස්වා මධයස්ථාන යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා 4WD ඩබල් 
කැබ් රථ  1ක්ව කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 
 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

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

1,000.00 20,000.00 

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

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

- NCB 

 
 
 
Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V43/HV/2021/49 
ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජි යන්රු 
(රුවන්වැල්ල) ඒකක යට අයත් 
දැරණියගල  පාරි යභෝගික  යස්වා 
මධයස්ථාන යේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා 4WD ඩබල් කැබ් රථ  1ක්ව කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

02/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

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

1,000.00 20,000.00 

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

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

- NCB 

 
 
 
Click 
Here 

වයාපෘති 

CEB/MWPP/2021/02 
මන්නාරම සුළං විදුලිබල වයාපෘතියේ 
වයාපෘති කායයාලයේ පවිරතා යස්වාව 
සදහා යටන්ඩය පත් කැදවිම. 

31.05.2021 
10.00 පැය 

වයාපෘති 
අධයක්ෂ 
(ම.සු.බ.වයා.
) 
 

වයාපෘති අධයක්ෂ 
(ම.සු.බ.වයා.) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
යනා.754, නව 
පාලයියම්න්තු පාර, 
පැලවත්ත 
බත්තරමුල්ල 
දු.ක: 011 288 9640 

- 5,000.00 

වයාපෘති අධයක්ෂ 
(ම.සු.බ.වයා.) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යනා.754, නව 
පාලයියම්න්තු පාර, 
පැලවත්ත 
බත්තරමුල්ල 
 

වයාපෘති අධයක්ෂ 
(ම.සු.බ.වයා.) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
යනා.754, නව 
පාලයියම්න්තු පාර, 
පැලවත්ත 
බත්තරමුල්ල 
 

- NCB - 

 

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 යපාත් පමයක්ව උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක්ව ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ුවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ක විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වවා සෑම ලංසු යපාතක්ව යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන ීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක්ව මගින්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වවා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක්ව ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්ය ය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක්ව ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත ීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂ්ප කරනු ලැයබ්. 
 

ටරට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

https://www.dropbox.com/s/4fpabku93yrir34/2021_48-RAT-V34-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4fpabku93yrir34/2021_48-RAT-V34-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u491tql86uoxe0c/2021_49-RUW-V43-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u491tql86uoxe0c/2021_49-RUW-V43-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
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        සාමානයාධිකාරාරී                      
                                     


