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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 
ජනන/ 
සමනළ 

සංකීයයය 

SC/DGM/BID/SC/2020/07 
සමනළ සංකීයයය සදහා මූලය ක්බදු 
පදනම මත බස් රථ යදකක් ලබා ගැනීම.  

28/07/2021 
10.00 පැය 

පළාත් මිල දී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ජනන) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(ආයතනික කටයුතු) 
කායයාලය, 

ජනන මූලස්ථානය ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නව කැලණි පාලම 

යකායලාන්නාව 
වැ්ලම්පිටිය. 

     
 

දූ.ක.:011 2147232/33 
ෆැක්ස-් 011 2327027 

1,000/= 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 

සංකීයය 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 
4224222422

43452 ට 
බැරකර ලබා 

ගත් රිසිට් 
පතක් 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය.  

500,000/- 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(ආයතනික කටයුතු) 

කායයාලය, 
ජනන මූලස්ථානය ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නව කැලණි පාලම 

යකායලාන්නාව 
වැ්ලම්පිටිය. 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(ආයතනික කටයුතු) 
කායයාලය, 

ජනන මූලස්ථානය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
නව කැලණි පාලම 

යකායලාන්නාව 
වැ්ලම්පිටිය. 

 
28/07/2021 

දින 10:00 පැයට 
අවසන් කරනු ලැයේ. 

  

අදාළ නැත 
 

ජාතික 
තරඟකාරි 

ලංසු 
කැඳවීම 

Click Here 
 

යබ.අ. 24 
(වයඹ -24) 

CEB/NWP2/NCB/G/21/0052 
කායයාලීය ගෘහ භාණ්ඩ සැපයීම හා 

ප්රවාහනය 
 

15/07/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය  
(වයඹ -24) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.43, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 257- 4263294 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 257- 4263297 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -24) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.43, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 257- 4263294 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 257- 4263297 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය  
(වයඹ -24) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.43, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 257- 4263294 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 257- 4263297 
 

- යේශීය Download 

https://www.dropbox.com/s/rolku2iviwaezll/Eng-GEN-SC-SC-2020-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ir7w4v6omh27196/CEB-NWP2-NCB-G-21-0052.pdf?dl=0
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යබ.අ. 24 

(වයඹ -24) 

CEB/NWP2/NCB/M/21/0053 
මීටය 11 කි.ග්රෑ 322 යපරදි යකාන්ීට් 
කණු 222 ක් සැපයීම සහ ප්රවාහනය 

15/07/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය  
(වයඹ -24) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.43, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 257- 4263294 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 257- 4263297 

5,000.00 175,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -24) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.43, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 257- 4263294 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස:් 257- 4263297 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය  
(වයඹ -24) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.43, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 257- 4263294 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 257- 4263297 

- යේශීය Download 

යබ.අ. 24 
(වයඹ -24) 

CEB/NWP2/NCB/M/21/0054 
මීටය 4.5 කි.ග්රෑ 522 වැරකැවූ යකාන්ීට් 

කණු 200 ක් සැපයීම සහ ප්රවාහනය 

15/07/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය  
(වයඹ -24) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.43, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 257- 4263294 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 257- 4263297 

4,000.00 120,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය  
(වයඹ -24) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.43, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 257- 4263294 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 257- 4263297 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය  
(වයඹ -24) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.43, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 257- 4263294 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 257- 4263297 

- යේශීය Download 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප4) 

ලංසු භාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 

විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 
      
SP2/CE(C&CS)/T/2021/13 
 
සුවහ එකලා මනු පිරික්සුම් උපකරය 24 
හා සුවහ යතකලා මනු පිරික්සුම් උපකරය 
24 ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 
 

(නව දිනය 

සහ මේලාව) 
 

30/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප4) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 

යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4ඒ, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 
 දු.අ. 227-4422444 

ෆැක්ස් : 227-4424426 

1,020.22 40,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප4) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප4) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
64/4ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/47vezsa2uesy34t/CEB-NWP2-NCB-M-21-0053.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oz40xirqyt6vnd2/CEB-NWP2-NCB-M-21-0054.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a40xrpha4xfdzvv/Eng-DD4-SP2-T-2021-13-Addendum.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a40xrpha4xfdzvv/Eng-DD4-SP2-T-2021-13-Addendum.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප4) 

ලංසු භාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 

විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 
      
SP2/CE(C&CS)/T/2021/14 
 
පාරියභෝගික බි්පත් 5,000,000 සැලසුම් 
කිරීම මුද්රනය කිරීම සහ සැපයීම 
 

(නව දිනය 

සහ මේලාව) 
 

30/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප4) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 

යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4ඒ, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 
  දු.අ. 227-4422444 

ෆැක්ස් : 227-4424426 

2,020.22 125,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප4) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප4) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
64/4ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය Click Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප4) 

ලංසු භාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 

විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 

 
SP4/CE(C&CS)/T/4244/43  
 
මනුරු වායන්යපට්ටි යතකලා 4222 සපයා 
ප්රවාහනය 

(නව දිනය 

සහ මේලාව) 
 

30/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප4) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 

යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4ඒ, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 
  දු.අ. 227-4422444 

ෆැක්ස් : 227-4424426 

2,320.22 125,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප4) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප4) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
64/4ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප4) 

දප4/මා/ලි42/4244/25  
 
මාතර ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාරයාලයේ යෂ්ත්ර  යස්වකයින් සඳහා 
ආරක්ෂිත නිල ඇම්ම් (Overalls) මසා 
නිමකර සපයා ගැනීම. 

 
07/27/4244 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප4) 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., 
රාහුලපාර, මාතර. 

 
දු.අ. 224 444 4544                 

ෆැක්ස් : 224 444 4544                 

4220.22 42,000.00 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., රාහුලපාර, 

මාතර. 
 
  

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., 
රාහුලපාර, මාතර. 

 
  

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප4) 

දප4/ත/ලි44/4244/24  
 
තංග්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාරයාලයේ යස්වකයින් සඳහා  නිල ඇම්ම් 
(Uniforms) මසා නිමකර සපයා ගැනීම. 

 
04/26/4244 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප4) 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(තංග්ල), ලං.වි.ම., 

සැමුයව් මාවත, 
තංග්ල. 

 
දු.අ. 224 4424774  

ෆැක්ස් : 224 4424774 

4220.22 3,000.00 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(තංග්ල), ලං.වි.ම., 

සැමුයව් මාවත, තංග්ලල. 
  

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(තංග්ල), ලං.වි.ම., 

සැමුයව් මාවත, 
තංග්ලල. 

  

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප4) 

 
      
SP2/CE(C&CS)/T/2021/16 
 
යකාන්ීට් වැරකැවූ වැ ස සැර මීටය 
42/ක්රි.ග්රෑ.522 කණු 322 ක් සපයා 
ප්රවාහනය කිරීම. 
 

07/27/4244 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප4) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 

යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4ඒ, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 
     දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

2,320.22 125,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප4) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප4) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
64/4ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/zrff9oen6jd7mnl/Eng-DD4-SP2-T-2021-14-Addendum.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nocqp73uz01vhld/Eng-DD4-SP2-T-2021-15-Addendum.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nocqp73uz01vhld/Eng-DD4-SP2-T-2021-15-Addendum.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/396wqzbkmg3gutq/Eng-DD4-SP2-M-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/396wqzbkmg3gutq/Eng-DD4-SP2-M-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r8qseukz5qjkz60/DD4-SP2-M-NCB-2021-T-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r8qseukz5qjkz60/DD4-SP2-M-NCB-2021-T-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r8qseukz5qjkz60/DD4-SP2-M-NCB-2021-T-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r8qseukz5qjkz60/DD4-SP2-M-NCB-2021-T-02.pdf?dl=0
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යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප4) 

 
      
SP2/CE(C&CS)/T/2021/17 
 
යකාන්ීට් යපරැදි මීටය 44/ක්රි.ග්රෑ.432 
කණු 422 ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 

07/27/4244 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප4) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 

යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4ඒ, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

2,320.22 75,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප4) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප4) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
64/4ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීේ 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම)-1 

 
 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/079 

ප්රධාාන  ඉංිනයන්රු (වාණිජ) මධායම පළාත-

4 ඒකකයට අයත් මාතය් පළාත් 

ගබඩායේ  A /C  යගාඩනැඟි්ල 

අළුත්වැ සයා කිරීම. 

ICTAD 8 යරණ්ිය යහෝ වැ ස 

Pre-Bid meeting: - 2021-27-29 දින, 
යප.ව. 42.00 ට 

ස්ථානය: - ලංවිම පළාත් ගබඩාව, 

යකායහාඹිලියවළ, මාතය්. 

 

 

 
 

42/07/2021 
14.00 පැය 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කායයාලය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 22, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
         

 
4200/= 

 
29,222/- 

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

අංක 22, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කායයාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 22, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

 
Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම)-1 

 
 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2020/506 

ප්රායේශීය  විදුලි ඉංිනයන්රු දල්්ල  බල 

ප්රයේශයට අයත් නාඋළ විදුලි පාරියභෝගික 

යස්වා මධායස්ථානයේ අභයන්තර මාගය 

පේධාතිය සඳහා තාර යයදීම හා පා.යස්.ම.ය 

අවට පරිරය අලංකරයය කිරීම. 

අදාළ ක්යෂ්ත්රයේ වසර 23ක පළුරරුේද 

Pre-Bid meeting: - 2021-27-29 දින, ප.ව. 
4.00 ට 

ස්ථානය: - ලංවිම , විදුලි පාරියභෝගික 

යස්වා මධායස්ථානය,නාමු්යාය, නාඋළ. 

 

 
42/07/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කායයාලය,  
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 22, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
         

 
4200/= 

 
44,222/- 

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

අංක 22, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කායයාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 22, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යේශීය 

 
Click 
Here 

 

යස්වා 
ජනන 

සමනළ 
සංකීයයය 

SC/DGM/BID/SC/2020/10 
සමනළ සංකීයය කායයාලය  සඳහා කුලී 

පදනම මත කාය රථයක් ලබාගැනීම 

ඉදිරිපත් කරන කාය රථය යකාන්ත්රාත්තු 
කාලය තුල පළමු ලියාපදිංචි දිනයයන් 
වසර 10ක් ඉක්මවා යනා තිබිය යුතුය. 

ලියාපදිංචි යනා කළ කාය රථ යටන්ඩරය 
ප්රදානය කිරීයමන් සති යදකක් තුළ 

15/07/2021 
14.00 පැය 

ජනන කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(සමනළ 

සංකීයයය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීයයය) 
කායයාලය 

434/3, නව නගරය, 
රත්නුරර 

දු. ක. 
223-4443224 

1,000/= 
යම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 

18,000/- 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(සමනළ සංකීයයය) 

කායයාලය 
434/3, නව නගරය, 

රත්නුරර 
දු. ක. 

223-4443224 
ෆැක්ස් 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සමනළ සංකීයයය) 
කායයාලය 

434/3, නව නගරය, 
රත්නුරර 

දු. ක. 
223-4443224 

අදාළ නැත ජාතික 
තරඟකාරි 

ලංසු 
කැඳවීම 

බාගැනීමට 
සබඳතාව 

 

https://www.dropbox.com/s/r8qseukz5qjkz60/DD4-SP2-M-NCB-2021-T-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r8qseukz5qjkz60/DD4-SP2-M-NCB-2021-T-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7mo1xens2xty17a/Eng-DD2-CP1-PPC-2021-079.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7mo1xens2xty17a/Eng-DD2-CP1-PPC-2021-079.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rkz1ltvgaqnym6j/Eng-DD2-CP1-PPC-2020-506.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rkz1ltvgaqnym6j/Eng-DD2-CP1-PPC-2020-506.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c3o2nndqaao5x0w/Eng-GEN-SC-SC-2020-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c3o2nndqaao5x0w/Eng-GEN-SC-SC-2020-10.pdf?dl=0


 5 

ලියාපදිංචි කිරීයම් යකාන්යේසියට යටත් ව 
සලකා බලනු ලැයේ 

ෆැක්ස ්
223-4443223 

සමනළ 
සංකීයය 
රැස්කිරීම් 

ගිණුම 
4224222422

43452 ට 
බැරකර ලබා 

ගත් රිසිට් 
පතක් ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. 

223-4443223 ෆැක්ස ්
223-4443223 

ජනන/ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකා
රී (මහවැලි 
සංකීයයය) 

MC/VIC/OP/2021/01 
වික්යටෝරිය විදුලි බලාස්ථානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය සදහා 220kV,Outdoor 
Dead Tank Current Transformers           

සැපයීම. 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන දිනය 
දීගය කිරීම 

04/08/2021 
42.22 පැය 

මහවැලි 
සංකීයය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (ම. සං.) 

42/22, අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර. 

Tel:    +94-81-2235431 
+94-81-2224568 

Fax:  +94-81-2232802 
 

3022.00 
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 සාමානයාධිකාකාරී 
(ම. සං.) 22/42, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (ම. 
සං.) 42/22, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර. 
 

- ICB  
 

Click here 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2021/0144 
 

Repair and Overhauling of 2500KW 
KIPOR Diesel Generators Radiators 

44/07/2021 
14.00 පැය 

 
ුරවය ලංසු 

රැස්වීම 
42/27/4244 
දින 44.22 

පැය 
 
 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය  

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන 
අංශය, 2වන මහල, 

බලස්ථාන කළමයාකරු 
(ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්ක්ලිය, 
යනායරාචයචෝය් 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

යනාමිය් රු 422,000.00 

ප්රසම්පාදන අංශය, 2 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගි්ල, ලක්විජය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්ක්ලිය, 

යනායරාචචයලයි 64524, ශ්රී 
ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පාදන අංශය, 2 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගි්ල, 
ලක්විජය විදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්ක්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

64524. 
 

http://www.ce
b.lk/tenders/ 

යවතින් 
යනාමිය් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

NCB 

 
Click 
Here 

ජනන 
(මහවැලි 

සංකීයයය) 
 

MC/DGM/PROC/2021/002 
 

ලං.වි.ම.  නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(මහවැලි සංකීයයය) කායයාල පරිරය 

සඳහා යපෞේගලික ආරෂක යස්වය 
සැපයීම - 4241 

42/07/2021 
10.00 පැය  

මහවැලි 
සංකීයයය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජය සාමානයධිකාකාරී 
(මහවැලි සංකීයයය) 
කායයාලය, ලං.වී.ම. 
අංක 22/42, අම්පිටිය 

පාර, මහනුවර 

රු.1022/= 
සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනෑම මහජන 

බැංකු 
ශාඛාවක් 

මගින් මහජන 
බැංකුයේ 
මුලස්ථාන 
ශාඛායේ 
ලං.වී.ම. 
මහවැලි 

සංකීයයයේ 
ගිණුම් 

රු.15,222/= 
 

නියයෝජය සාමානයධිකාකාරී 
(මහවැලි සංකීයයය) 

කායයාලය, ලං.වී.ම. අංක 
22/42, අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර 

නියයෝජය 
සාමානයධිකාකාරී(මහවැලි 
සංකීයයය) කායයාලය, 
ලං.වී.ම.             අංක 
22/42, අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර. 
 

4221 / 07 / 14  40.22 
පැයට 

 

- යේශිය Click here 

https://www.dropbox.com/s/2ln5yhv9hxvor7v/ENG-GEN-MC-MC-VIC-OP-2021-01.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/fffhb8zlvi0y6ce/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0181.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fffhb8zlvi0y6ce/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0181.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ppy6whw7ryhxii6/SIN-GEN-MC-2021-02.pdf?dl=0
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අංක.422 – 
4224 – 

52243 - 452 
ට බැර වන 
යස ්යගවා 

බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

ජනන 
 

වික්යටෝරියා 
විදුලි 

බලස්ථානය 
 

MC/VIC/4221/175 
වික්යටෝරියා විදුලි බලාගාර භූමියේ 

ආරක්ෂක දැ්වැට තුල පිහිටි භූමියේ, 
එලියපයහලි කිරීම්, උදයාන කටයුතු හා 
අයනකුත් නඩත්තු කටයුතු සහ බලාගාර 
යගාඩනැගි්ල ඇතුලත සහ අවට පිරිසිදු 

කිරීම් හා නඩත්තු කටයුතු ඉටුකිරීම. 

15/07/2021 
14.30 පැය 

මහවැලි 
සංකීයයය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, අධිකාකාරිගම. 
Tel:    281-2222263 

281-2224523 
 

රු.1002/= 
 

සෑම 
යගවීමක්ම 

ඕනෑම මහජන 
බැංකු 

ශාඛාවක් 
මගින් මහජන 

බැංකුයේ 
(මුලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ගිණුම් අංක 
422-4224-
52243-452 

බැරයවන යස ්
යගවා බැංකු 

ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

රු.60,222/= 
 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, අධිකාකාරිගම. 

 

වික්යටෝරියා විදුලි 
බලාගාරය, අධිකාකාරිගම. 

 
( 4221- 27- 43 - ප.ව. 

4.52) 
 

- 
 
 
 
 

NCB Click here 

සම්යේෂය 
අංශය 

(යමයහයුම් හා 
නඩත්තු 

යස්වා) උතුරු 
මැද 

TR/O&M/N/NCB/2021/022/D 
 

අනුරාධාුරර  නගර සභා සීමාව තුලින් කුලී 
පදනම මත අවුරුේදක කාල සීමාවක් සඳහා 

වගය අ ස 1022ක(අවම), වාහන ගා් 
කිරීමට හැකි විදුලිය, ජලය හා දුරකතන 

පහසුකම් සහිතව විදුලි අධිකාකාරි සඳහා නිල 
නිවසක් සපයා ගැනීම. 

 
මිළ ගයන් බහාලන ලියුම් කවරයේ ඉහළ 

වම් යකලවයය 
“TR/O&M/N/NCB/2021/022/D” 

යනුයවන් ඉදිරිපත් කරන්න. 

08/07/2021 
10.00 පැය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකා
රි (සම්යේෂය  
යමයහයුම් හා 

නඩත්තු - 
උතුර) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(යම. හා න. යස්වා) 
උතුරු මැද, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
බණ්ඩාරනායක මාවත, 

අනුරාධාුරර. 
දු.අං.243-4453469 

243-4443944 
 

 
150.00 

 
- 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(යම. හා න. යස්වා) උතුරු 
මැද, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
බණ්ඩාරනායක මාවත, 

අනුරාධාුරර. 
දු.අං.243-4453469 

243-4443944 
 
 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(යම. හා න. යස්වා) 
උතුරු මැද, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
බණ්ඩාරනායක මාවත, 

අනුරාධාුරර. 
දු.අං.243-4453469 

243-4443944 
 
 

NA 
NCB 

 
Click 
Here 

යබ.අ. 24 
(වයඹ -24) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0049 
නිකවැරටිය විදුලි පාරියභෝගික යස්වා 
මධායස්ථානයේ කණු අංගනය සඳහා 
ඉඩමක් බදු පදනම මත ලබා ගැනීම. 

15/07/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -24) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.43, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 257- 4263294 / 
070- 6430400 

1,000.00 15,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය 
(වයඹ -24) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.43, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 257- 4263294 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 257- 4263297 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -24) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.43, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 257- 4263294 / 
070- 6430400 

- යේශීය Download 

https://www.dropbox.com/s/fbhnj0skn92jngj/ENG-GEN-MC-VIC-2021-175.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qaviuzthl13tlng/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNCB2021022D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qaviuzthl13tlng/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNCB2021022D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jppqdltge64rq0u/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0049.pdf?dl=0
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ෆැක්ස්: 257- 4263297 ෆැක්ස්: 257- 4263297 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0034 
කුරුයෑගල නගර පාරියභෝගික යස්වා 

මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි නිල නිවස 
සඳහා යගාඩනැගි්ලක් බදු කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

15/07/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 10,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය Download 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0055 
තැනීම් ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරි (iv) 

යවනුයවන් රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් 
රථයක් ලබා ගැනීම 

15/07/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය Download 

යබ.අ. 24 
(වයඹ -24) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0044 

 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

කුරුයෑගල නගර විදුලි පාරියභෝගික යස්වා 
මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි යවනුයවන් 
රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම 

01/07/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -24) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.43, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 257- 4263294 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 257- 4263297 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය 
(වයඹ -24) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.43, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 257- 4263294 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 257- 4263297 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -24) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.43, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 257- 4263294 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 257- 4263297 

- යේශීය යම් සඳහා 
4244-23-
45 දිනැති 
ුරවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0045 

 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු සැලසුම් හා සංවධායන 
අංශය සඳහා වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

01/07/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය යම් සඳහා 
4244-23-
45 දිනැති 
ුරවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබ.අ. 01 CEB/NWP2/NCB/LB/21/0041 01/07/2021 පළාත් නියයෝජය 1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි නියයෝජය - යේශීය යම් සඳහා 

https://www.dropbox.com/s/0a034m24e6lk8m2/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ab3aix32497romp/CEB-NWP-2-NCB-HV-21-0055.pdf?dl=0
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(වයඹ -02)  

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

යපාතුහැර විදුලි පාරියභෝගික යස්වා 
මධායස්ථානය සඳහා යගාඩනැගි්ලක් බදු 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

10.00 පැය ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

4244-23-
45 දිනැති 
ුරවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0042 

 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

ග්ගමුව විදුලි පාරියභෝගික යසව්ා 
මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි නිල නිවස 
සඳහා යගාඩනැගි්ලක් බදු කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

01/07/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 10,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය යම් සඳහා 
4244-23-
45 දිනැති 
ුරවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0043 

 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

අලේව විදුලි පාරියභෝගික යස්වා 
මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාකාරි නිල නිවස 
සඳහා යගාඩනැගි්ලක් බදු කුලී පදනම 

මත ලබා ගැනීම. 

01/07/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 10,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය යම් සඳහා 
4244-23-
45 දිනැති 
ුරවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0046 

 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

නාරම්මල ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු 
කායයාලය සඳහා යගාඩනැගි්ලක් බදු 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

01/07/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

2,000.00 60,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය යම් සඳහා 
4244-23-
45 දිනැති 
ුරවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/SV/21/0039 

 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

01/07/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -02) 

1,000.00 30,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -02) 

- යේශීය යම් සඳහා 
4244-23-
45 දිනැති 
ුරවත්පත් 
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මහව ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු කායයාලය 
හා එයට අයත් විදුලි පාරියභෝගික යස්වා 
මධායස්ථාන සඳහා නඩත්තු හා පවිත්රතා 

යස්වා පවත්වා යගන යාම. 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

යනා.25, 
රජපිහි්ල පාර, 

කුරුයෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 070- 

6430400 
ෆැක්ස්: 037- 2065497 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

දැන්වීම 
බලන්න. 

යබ.අ. 24 
(වයඹ -24) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0047 

 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

ගයකාධිකාකාරි (ආදායම්) ඒකකය සඳහා 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

01/07/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -24) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.43, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 257- 4263294 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 257- 4263297 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය 
(වයඹ -24) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.43, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 257- 4263294 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 257- 4263297 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -24) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.43, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 257- 4263294 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 257- 4263297 

- යේශීය යම් සඳහා 
4244-23-
42 දිනැති 
ුරවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0048 

 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

බලශක්ති කළමනාකරය ඒකකයේ 
වැඩබිම් කායයාලය සඳහා 

යගාඩනැගි්ලක් බදු කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 

 

01/07/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහි්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

- යේශීය යම් සඳහා 
4244-23-
42 දිනැති 
ුරවත්පත් 
දැන්වීම 
බලන්න. 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම)-1 

 
 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/109 

ප්රායේශීය  විදුලි ඉංිනයන්රු කුණ්ඩසාය්  

බල ප්රයේශයට අයත් බත්ගම්යපාළ උප 

විදුලි පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය 

සඳහා  කුලී පදනම මත වසර 24ක 

කාලයකට සැහැ්ු යලාරි  රථයක්  ලබා 

ගැනීම . 

 

 

 

 
14/07/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කායයාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 22, 

අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

 

 
4200/= 

 
46,222/- 

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

අංක 22, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කායයාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 22, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

 
Click 
Here 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම)-1 

 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/112 

ප්රායේශීය  විදුලි ඉංිනයන්රු දල්්ල  බල 

 
14/07/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
-එම- 

 

 
4200/= 

 
42,222/- 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/fedg5y3xxchskic/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-109.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fedg5y3xxchskic/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-109.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1lcvx3lgkxmtq6o/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-112.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1lcvx3lgkxmtq6o/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-112.pdf?dl=0
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 ප්රයේශයට අයත් නාඋළ විදුලි පාරියභෝගික 

යස්වා මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 

වසර 24ක කාලයකට ත්රී වීලය රථයක්  

ලබා ගැනීම . 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම)-1 

 
 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/138 

ප්රධාාන  ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් හා 

නඩත්තු) මධායම පළාත-4 ඒකකය සඳහා 

කුලී පදනම මත වසර 24ක කාලයකට 

4WD ඩබ් කැේ  රථයක්  ලබා ගැනීම . 

 

 
14/07/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
-එම- 

 

 
4200/= 

 
42,222/- 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම)-1 

 
 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/140 

ප්රධාාන  ඉංිනයන්රු (සැලසුම් සංවධායන) 

මධායම පළාත-4 ඒකකය සඳහා කුලී 

පදනම මත වසර 24ක කාලයකට යමෝටය 

කාය  රථයක්  ලබා ගැනීම . 

 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

-එම- 
 

 
4200/= 

 
42,222/- 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යේශීය 

 
Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/067 
 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු(මාවනැ්ල)  
ඒකකයට අයත්  ප්රායේශීය නඩත්තු උප 
ඒකකය සඳහා වසර යදකක කාලයකට 

කුලී පදනම යටයත් කෘකැේ රථයක් ලබා 
ගැනීම 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

46,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/068 

 
ප්රායේශීය විදුලි  ඉංිනයන්රු(මාවනැ්ල)  

ඒකකයේ වාණිජ උප ඒකකය සඳහා  වසර 
යදකක කාලයකට කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම 
 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

46,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/069 

 
ප්රායේශීය විදුලි  ඉංිනයන්රු(කෑග්ල)  

ඒකකයේ වාණිජ උප ඒකකය සඳහා  වසර 
යදකක කාලයකට කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

 
1,000.00 

 

46,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/8jjf8i632gmh44t/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-138.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8jjf8i632gmh44t/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-138.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pvanmxguw2gn53w/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-140.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pvanmxguw2gn53w/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-140.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3zjry74c397y0zq/PPC-2021-067%20Crew%20Cab%20AMU%20MW.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3zjry74c397y0zq/PPC-2021-067%20Crew%20Cab%20AMU%20MW.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/va9dguyo4tggbhy/PPC-2021-068%20%20%20Van%20com%20MW.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/va9dguyo4tggbhy/PPC-2021-068%20%20%20Van%20com%20MW.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oxbkggaatq26dn2/PPC-2021-069%20%20%20Van%20Kegalle%20Com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oxbkggaatq26dn2/PPC-2021-069%20%20%20Van%20Kegalle%20Com.pdf?dl=0
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පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 පිළිමතලාව. 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/070 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු(කෑග්ල)  

ඒකකයට අයත්  පා.යස්.ම. 
යමායරාන්යතාට ප්රයේශයේ බිඳවැටුම් 

යස්වා සැපයුම් හා නඩත්තු කටයුතු  සඳහා 
වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම 
යටයත් කෘකැේ රථයක් ලබා ගැනීම 

 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

46,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/071 

 
ප්රායේශීය විදුලි  ඉංිනයන්රු(නාවලපිටිය)  

ප්රයේශයේ මංවර යහළිකිරීයම් වැඩසටහන 
සඳහා  වසර යදකක කාලයකට කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

46,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/072 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු(නාවලපිටිය)  
බල ප්රයේශයේ  පා.යස්.ම. නාවලපිටිය 

සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම 
මත (2WD) ඩබ් කැේ රථයක් ලබා 

ගැනීම 
 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

42,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/074 

 
විදුලි ඉංිනයන්රු(තැනීම්)  -මධායම පළාත 2 

ඒකකයට අයත් යේරායදණිය, මීවතුර  
වැඩපල සඳහා වසරත කාලයකට 
ආරක්ෂක යස්වාවක් ලබා ගැනීම 

 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

44,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/077 

 
මාවනැ්ල ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු  බල   

ප්රයේශයට අයත් දිේපිටිය 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

- -  

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

- 

https://www.dropbox.com/s/zi0ktmmnnu51f42/PPC-2021-070%20Crew%20Cab%20ECSC%20Moronthota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zi0ktmmnnu51f42/PPC-2021-070%20Crew%20Cab%20ECSC%20Moronthota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lu6viplzj2sva6a/PPC-2021-071%20%20%20Van%20Nw%20Vegi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lu6viplzj2sva6a/PPC-2021-071%20%20%20Van%20Nw%20Vegi.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m9bi8ychnilfdfm/PPC-2021-072%20%20Double%20Cab%20ecsc%20nw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m9bi8ychnilfdfm/PPC-2021-072%20%20Double%20Cab%20ecsc%20nw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6xdtbnvg10tx6rz/Eng-DD2-CP-PPC-2021-074%20Meewathura.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6xdtbnvg10tx6rz/Eng-DD2-CP-PPC-2021-074%20Meewathura.pdf?dl=0
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වි.පා.යස්.මධායස්ථානයේ විදුලි කණු ගබඩා 
කර තැබීම සඳහා භූමියක් කුලී/බදු පදනම 
මත වසර 24ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/078 

 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු(යේරායදණිය) බල 
ප්රයේශයට අයත් ගලහ පාරියභෝගික යස්වා 

මධායස්ථානය  සඳහා වසර යදකක 
කාලයකට කුලී පදනම මත ත්රී යරෝද 

රථයක් ලබා ගැනීම 
 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

42,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/081 

 
ප්රධාාන  ඉංිනයන්රු(යබදාහැරීම් නඩත්තු)  
ඒකකය- ම.ප. 02  සඳහා  වසර යදකක 
කාලයකට කුලී පදනම මත 4WD වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

46,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/082 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු(යේරායදණිය) සඳහා 
වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම 

යටයත් යමෝටය කාය රථයක් ලබා ගැනීම 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

42,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/083 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු(යේරායදණිය)  

ඒකකයට අයත්  පා.යස්.ම. අම්පිටිය 
යටයත් ඇති  ගලහ උප ඒකකය  සඳහා 

වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම මත 
කෘකැේ රථයක් ලබා ගැනීම 

 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

46,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/084 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු(මාවනැ්ල)  

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

 
1,000.00 

 

46,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/e9x2rlijxps14vv/PPC-2021-078%20Three%20Wheeler-%20Galaha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e9x2rlijxps14vv/PPC-2021-078%20Three%20Wheeler-%20Galaha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rcjijohusm35jsr/PPC-2021-081%20%20%20Van%204WD%20DM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rcjijohusm35jsr/PPC-2021-081%20%20%20Van%204WD%20DM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jdglczdwn6n31c/PPC-2021-082%20%20CE%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jdglczdwn6n31c/PPC-2021-082%20%20CE%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p50bmnxy3mbbu6s/PPC-2021-083%20Crew%20Cab%20Ampitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p50bmnxy3mbbu6s/PPC-2021-083%20Crew%20Cab%20Ampitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e8vyrd7v3f6rvqg/PPC-2021-084%20Crew%20Cab%20ECSC%20MW.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e8vyrd7v3f6rvqg/PPC-2021-084%20Crew%20Cab%20ECSC%20MW.pdf?dl=0
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ඒකකයට අයත්  පා.යස්.ම. මාවනැ්ල  
සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම 

යටයත් කෘකැේ රථයක් ලබා ගැනීම 

 

කමිටුව-මප4 විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/085 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (සැ. හා සං.)    සඳහා 
GPS දත්ත රැස්කිරීම හා යාවත්කාලීන 
කිරීමට වසර යදකක කාලයකට කුලී 

පදනම යටයත් සිංග් කැේ රථයක් ලබා 
ගැනීම 

 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

46,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/086 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (බල.කළ.) මධායම 
පළෘත 24 ඒකකයේ වැඩ කණ්ඩායම් 

සඳහා නිවසක් කුලී/බදු පදනම මත වසර 
24ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
- 

 

- 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

- 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/087 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු යේරායදණිය බල 

ප්රයේශයට අයත්  පා.යස්.ම. දවුලගල සඳහා 
වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම මත 
(4WD) ඩබ් කැේ රථයක් ලබා ගැනීම 

 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

42,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/088 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු(යේරායදණිය)  
බල ප්රයේශයේ  පා.යස්.ම. ගලහා සඳහා 
වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම 
යටයත් යලාරි රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

46,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/089 

 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

 
1,000.00 

 

46,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/kvb0dr4ks8ls6a7/PPC-2021-085%20Single%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kvb0dr4ks8ls6a7/PPC-2021-085%20Single%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6q6sz24tjz5l984/PPC-2021-087%20WD%20Double%20Cab%20Daulagala.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6q6sz24tjz5l984/PPC-2021-087%20WD%20Double%20Cab%20Daulagala.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cbkvlsnh2wwvlz1/PPC-2021-088%20%20Lorry%20Galaha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cbkvlsnh2wwvlz1/PPC-2021-088%20%20Lorry%20Galaha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wjt7no50i9dlijg/PPC-2021-089%20Lorry%20Daulagala.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wjt7no50i9dlijg/PPC-2021-089%20Lorry%20Daulagala.pdf?dl=0
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(මධායම 2) ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු(යේරායදණිය)  
බල ප්රයේශයේ  පා.යස්.ම. දවුලගල සඳහා 

වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම 
යටයත් යලාරි රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/094 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු(යේරායදණිය)  

කායයාලය සඳහා වසර යදකක කාලයකට 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

46,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/095 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු ගිනිගත්යහ්න 
බල ප්රයේශයට අයත්  පා.යස්.ම. හැටන් 

සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම 
මත (4WD) ඩබ් කැේ රථයක් ලබා 

ගැනීම 
 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

42,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/096 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යබ.න.) මධායම පළෘත 

24 ඒකකයේ වැඩ කණ්ඩායම් සඳහා 
නිවසක් කුලී/බදු පදනම මත වසර 24ක 

කාලයකට ලබා ගැනීම. 
 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
- 

 

- 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

- 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 24 
(මධායම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/097 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු යේරායදණිය බල 

ප්රයේශයට අයත්  පා.යස්.ම. ගලහ සඳහා 
වසර යදකක කාලයකට කුලී පදනම මත 
(4WD) ඩබ් කැේ රථයක් ලබා ගැනීම 

 

14/07/2021 
14.00 පැය 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප4 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

42,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.254, 

යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 24 

කායයාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.254, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/mh23xl8nkagp1x1/PPC-2021-094%20%20%20Van%20Peradeniya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mh23xl8nkagp1x1/PPC-2021-094%20%20%20Van%20Peradeniya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jq7gtffs08n68aa/PPC-2021-095%20Double%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jq7gtffs08n68aa/PPC-2021-095%20Double%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pwh5tbkyfuch5yb/PPC-2021-024%20PREPARATION%20OF%20ACCESS%20ROAD%20AT%20WALAPANE%20ECSC%20IN%20NUWARAELIYA%20AREA..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qlyys8tuf2qy5zf/PPC-2021-097%20WD%20Double%20Cab%20Galaha.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qlyys8tuf2qy5zf/PPC-2021-097%20WD%20Double%20Cab%20Galaha.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/SEC-KRI/2021/19 
යපෞේගලික ආරක්ෂක යස්වය සපයා 
ගැනීම. විදුලි ඉංිනයන්රු කායයාලය - 

(කිරිඳියවල) 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
70,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/GAM/CE/2021/02 
ගම්පහ ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු කායයාලය 

ඇතුළු සිේමහ් යගාඩනැගි්ල පිරිසිදු 
කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා 4244-24-
47 දින සිට 4244-24-46 දින දක්වා වසරක 

කාලයකට මිල ගයන් ලබා ගැනීම 

27/07/2021 
14.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු, 
අංක:37,යම්රිබියසෝ 

මාවත, ගම්පහ 
කායයාලය. 

255-4447922 
255-4444472 

500.00 2,500.00 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු, 
අංක:37,යම්රිබියසෝ මාවත, 

ගම්පහ කායයාලය. 
255-4447922 
255-4444472 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු, 
අංක:37,යම්රිබියසෝ 

මාවත, ගම්පහ 
කායයාලය. 

255-4447922 
255-4444472 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V86/2021/22 
කුලී පදනම මත කෲ කැේ රථයක් ලබා 

ගැනීම. ප්රායේශිය නඩත්තු ඒකකය- විදුලි 
ඉංිනයන්රු (දිවුලපිටිය) 

(යකාවිඩ් 19 තත්ත්වය යහ්තුයවන් රට තුළ 
පනවා තිබූ සංචරය සීමාවන් යහ්තුයවන් 
2021.05.12 දින විවෘත කළ යනාහැකිවූ 

ලංසුවකි.) 
 

30/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V129/2021/62 
කුලී පදනම මත කෲ කැේ රථයක් ලබා 

ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු කායයාලය 
(ජාඇල) 

(යකාවිඩ් 19 තත්ත්වය යහ්තුයවන් රට තුළ 
පනවා තිබූ සංචරය සීමාවන් යහ්තුයවන් 
2021.05.12 දින විවෘත කළ යනාහැකිවූ 

ලංසුවකි.) 

30/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V63/2021/86 
කුලී පදනම මත කෲ කැේ රථයක් ලබා 

ගැනීම. ප්රායේශිය නඩත්තු ඒකකය- ප්රධාාන 
විදුලි ඉංිනයන්රු (යේයන්යගාඩ) 

(යකාවිඩ් 19 තත්ත්වය යහ්තුයවන් රට තුළ 
පනවා තිබූ සංචරය සීමාවන් යහ්තුයවන් 
2021.05.12 දින විවෘත කළ යනාහැකිවූ 

ලංසුවකි.) 

30/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V64/2021/88 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
ප්රායේශිය නඩත්තු ඒකකය- - ප්රධාාන  විදුලි 

ඉංිනයන්රු (යේයන්යගාඩ) 
(යකාවිඩ් 19 තත්ත්වය යහ්තුයවන් රට තුළ 
පනවා තිබූ සංචරය සීමාවන් යහ්තුයවන් 
2021.05.12 දින විවෘත කළ යනාහැකිවූ 

ලංසුවකි.) 

30/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J –V130/2021/91 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

ප්රායේශිය නඩත්තු ඒකකය- ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (ජාඇල) 

(යකාවිඩ් 19 තත්ත්වය යහ්තුයවන් රට තුළ 
පනවා තිබූ සංචරය සීමාවන් යහ්තුයවන් 
2021.05.12 දින විවෘත කළ යනාහැකිවූ 

30/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/t2vp7kqxpqpt4q6/Eng-%20DD2-WPN-SEC-Kirindiwela-2021-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t2vp7kqxpqpt4q6/Eng-%20DD2-WPN-SEC-Kirindiwela-2021-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/prlfv184af438gz/WPN-GAM-CE-2021-02%20Security.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/prlfv184af438gz/WPN-GAM-CE-2021-02%20Security.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ugopxqqj4gsqjsn/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2021-22-%202WD%20Crew.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ugopxqqj4gsqjsn/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2021-22-%202WD%20Crew.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/trw2ncx1toll6s4/WPN-NCB-J-V129-2020-62-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/trw2ncx1toll6s4/WPN-NCB-J-V129-2020-62-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/idkrz1je1t60ml9/WPN-NCB-V-V63-2021-86-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/idkrz1je1t60ml9/WPN-NCB-V-V63-2021-86-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3x6ecr74d8io1o7/WPN-NCB-V-V64-2021-88VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3x6ecr74d8io1o7/WPN-NCB-V-V64-2021-88VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rfx001nzp8n8q3k/WPN-NCB-J-V130-2021-91VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rfx001nzp8n8q3k/WPN-NCB-J-V130-2021-91VAN.pdf?dl=0
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ලංසුවකි.) 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KE-V 32/2021/92 
කුලී පදනම මත  කෲ කැේ  රථයක් ලබා 

ගැනීම. පාරියභාගික යස්වා මධායස්ථානය - 
යදාම්යේ 

(යකාවිඩ් 19 තත්ත්වය යහ්තුයවන් රට තුළ 
පනවා තිබූ සංචරය සීමාවන් යහ්තුයවන් 
2021.05.12 දින විවෘත කළ යනාහැකිවූ 

ලංසුවකි.) 

30/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D –V55/2021/148 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම.  
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා සංවධායන) 

කායයාලය 
(යකාවිඩ් 19 තත්ත්වය යහ්තුයවන් රට තුළ 
පනවා තිබූ සංචරය සීමාවන් යහ්තුයවන් 
2021.05.12 දින විවෘත කළ යනාහැකිවූ 

ලංසුවකි.) 

30/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D –V78/2021/149 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
යබදාහැරීම් පාලන මධායස්ථානය- ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා සංවධායන) 
ඒකකය 

(යකාවිඩ් 19 තත්ත්වය යහ්තුයවන් රට තුළ 
පනවා තිබූ සංචරය සීමාවන් යහ්තුයවන් 
2021.05.12 දින විවෘත කළ යනාහැකිවූ 

ලංසුවකි.) 

30/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V99/2021/151 
කුලී පදනම මත කෲ කැේ රථයක් ලබා 

ගැනීම. පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය - 
යද්යගාඩ 

(යකාවිඩ් 19 තත්ත්වය යහ්තුයවන් රට තුළ 
පනවා තිබූ සංචරය සීමාවන් යහ්තුයවන් 
2021.05.12 දින විවෘත කළ යනාහැකිවූ 

ලංසුවකි.) 

30/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON –V84/2021/156 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (තැනිම්) 
කායයාලය 

(යකාවිඩ් 19 තත්ත්වය යහ්තුයවන් රට තුළ 
පනවා තිබූ සංචරය සීමාවන් යහ්තුයවන් 
2021.05.12 දින විවෘත කළ යනාහැකිවූ 

ලංසුවකි.) 

30/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR–V93/2021/159 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය - 
කිරිඳියවල 

(යකාවිඩ් 19 තත්ත්වය යහ්තුයවන් රට තුළ 
පනවා තිබූ සංචරය සීමාවන් යහ්තුයවන් 

30/06/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/236c5l1hat37i1s/WPN-NCB-KE-V32-2021-92-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/236c5l1hat37i1s/WPN-NCB-KE-V32-2021-92-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/afpjhpoio7ed53u/WPN-NCB-P%26D-V55-2021-148%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/afpjhpoio7ed53u/WPN-NCB-P%26D-V55-2021-148%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u3fz5ap3vdtn5go/WPN-NCB-P%26D-V78-2021-149%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u3fz5ap3vdtn5go/WPN-NCB-P%26D-V78-2021-149%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7bwncooh59h6gb/WPN-NCB-K-V99-2021-151-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7bwncooh59h6gb/WPN-NCB-K-V99-2021-151-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w0zejh9lpztioaf/WPN-NCB-CON-V84-2021-156%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w0zejh9lpztioaf/WPN-NCB-CON-V84-2021-156%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bppbeqd26a2jejy/WPN-NCB-KR-V93-2021-159%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bppbeqd26a2jejy/WPN-NCB-KR-V93-2021-159%20VAN.pdf?dl=0
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2021.05.12 දින විවෘත කළ යනාහැකිවූ 
ලංසුවකි.) 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM–V05/2021/93 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 
ගැනීම.විදුලි ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

කායයාලය 
 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V155/2021/171 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය - 
ගයන්මු්ල 

 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V–V67/2021/141 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය - 
නිට්ටල්ව 

 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V83/2021/21 
කුලී පදනම මත කෲ කැේ රථයක් ලබා 

ගැනීම. පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය - 
දිවුලපිටිය 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V185/2021/42 
කුලී පදනම මත කෲ කැේ රථයක් ලබා 

ගැනීම. විදුලි ඉංිනයන්රු කායයාලය 
( කිරිඳියවල) 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V124/2021/116 
කුලී පදනම මත කෲ කැේ රථයක් ලබා 
ගැනීම. ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය II - 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (ජා -ඇල) 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 24 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V40/2021/179 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු කායයාලය (ජා -

ඇල) 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
4,200.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 25 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2021/092 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 24 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 24ක් විදුලි ඉංිනයන්රු 

(යහාරය) - යමාරගහයහ්න පාරියභෝගික 

යස්වා මධායස්ථානය සඳහා 

14/07/2021 

42.22 පැය 

(ඉහත දින 

දක්වා දීර්ය 

කරන ලදී.) 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 

(බපද 44) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කායයාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 622,  ශ්රී 

ජයවධායනුරර මාවත, 

ඇතු්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 322.22 

 

රු. 3222.22 

 

නි. සා. (බපද II ) කායයාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 622,  ශ්රී ජයවධායනුරර 

මාවත, ඇතු්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කායයාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 622,  ශ්රී 

ජයවධායනුරර මාවත, 

ඇතු්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල යනායේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

Click 

Here 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/6fp6ynbkuwr80wa/WPN-NCB-DGM-V05-2021-93.%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6fp6ynbkuwr80wa/WPN-NCB-DGM-V05-2021-93.%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6bcwgpj1uqtcout/WPN-NCB-G-V155-2021-171.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6bcwgpj1uqtcout/WPN-NCB-G-V155-2021-171.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1td9kiavoun2y1w/WPN-NCB-V-V67-2020-141%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1td9kiavoun2y1w/WPN-NCB-V-V67-2020-141%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/58ti7pksaw0wjbd/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V83-2021-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/58ti7pksaw0wjbd/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V83-2021-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dt5yw96uyvr1kbm/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V185-2020-42-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dt5yw96uyvr1kbm/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V185-2020-42-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ydq9lcortz2vzf/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V124-2021-116-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ydq9lcortz2vzf/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V124-2021-116-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w6l2q9w9kq0b3th/WPN-NCB-N-V40-2021-179%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w6l2q9w9kq0b3th/WPN-NCB-N-V40-2021-179%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b7wnu7kx4ir0ta5/WPSII.T.2021.092.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b7wnu7kx4ir0ta5/WPSII.T.2021.092.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය 25 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2021/093 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 24 ක් 

සඳහා වෑන් රථ 24ක් විදුලි ඉංිනයන්රු 

(යහෝමාගම) - යහෝකන්දර පාරියභෝගික 

යස්වා මධායස්ථානය සඳහා 

 

14/07/2021 

42.22 පැය 

(ඉහත දින 

දක්වා දීර්ය 

කරන ලදී.) 

 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 

(බපද 44) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කායයාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 622,  ශ්රී 

ජයවධායනුරර මාවත, 

ඇතු්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 322.22 

 

රු. 3222.22 

 

නි. සා. (බපද II ) කායයාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 622,  ශ්රී ජයවධායනුරර 

මාවත, ඇතු්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කායයාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනා. 622,  ශ්රී 

ජයවධායනුරර මාවත, 

ඇතු්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල යනායේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

 

 

Click 

Here 

 

 
යබදාහැරීම් 

අංශ 2 
(දකුණු පළාත) 

SP4/CE(DM)/T/4244/25 ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයේ දකුණු පළාත I- ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (යබ.න.) ට අයත්  යලාරි 

රථය(LC-7444) අළුත්වැ සයා කිරීම සදහා 
මිල ගයන් කැදවීම ( ජුනි මස 30 හා ජූලි 
මස 01 යන යදදින තුල යප.ව.9.22 සිට 

ප.ව.22.22 දක්වා කාලය තුල දී 
යනා.444/A“සම්පත”, දූයේවත්ත, 

අඟුුගහ දී වාහනය පරීක්ෂා කර බැලිය 
හැකිය. 

 
14/07/2021 

44.22 පැය 

 

 
 

අදාළ  යනායේ 

 
 

අදාළ  යනායේ. 

 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(යබදාහැරීම් නඩත්තු - ද.ප 

4) 
ලං.වි.ම. යදවන මහල, 
187/3, බණ්ඩාරනායක 

යපයදස, 
ගා්ල. 

  
 
- 

 
 

NCB 

 
යතාරතුරු 

පිටපත්ර 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප4) 

ලංසු භාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 

විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 
 

දප2/මා/ලි03/යටන්ඩය/4221/24 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ මුලටියන උප 

පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය කුලී 
පදනම මත යගාඩනැගි්ලක් සපයා 

ගැනීම. 

(නව දිනය 

සහ මේලාව) 
 

30/06/2021 
44.22 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප4) 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., 
රාහුලපාර, මාතර. 

 
දු.අ. 224 444 4544 

ෆැක්ස් : 224 444 4544 

320.22 3,000.00 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., 
රාහුලපාර, මාතර. 

 
 

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(මාතර), ලං.වි.ම., 
රාහුලපාර, මාතර. 

 
 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප4) 

 
ලංසු භාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 

විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 

SP-
02/CE(C&CS)/Vehicle/V10/2021/10 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප4) තංග්ල 

කායයාලයේ ගයකාධිකාකාරි ආදායම් 
ඒකකය යවත දිත්ව කායයය වෑන් රථයක් 

බදු පදනම ලබා ගැනීම. 
 

(නව දිනය 

සහ මේලාව) 
 

30/06/2021 
44.22 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප4) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 

යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4ඒ, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

4,020.22 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප4) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප4) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
64/4ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 

Click 
H
e
r
e
 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප4) 

 
ලංසු භාර ගැනීම අවසන් කිරීමේ සහ 

විවෘත කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
 
 

SP-
02/CE(C&CS)/Vehicle/V27/2021/27 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප4)තංග්ල 
කායයාලයේ ප්රධාාන ඉංිනයන්රු වාණිජ හා 

(නව දිනය 

සහ මේලාව) 
 

30/06/2021 
44.22 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(දප4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප4) 

ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ හා පාරියභෝගික 

යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4ඒ, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

4,020.22 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප4) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 

පාරියභෝගික යස්වා) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප4) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා 
පාරියභෝගික යස්වා) 

ඒකකය, ලං.වි.ම.යනා. 
64/4ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 

Click 
H
e
r
e
 

https://www.dropbox.com/s/03ch0u9ntdilf0h/WPSII.T.2021.093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03ch0u9ntdilf0h/WPSII.T.2021.093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/41evtv6y9vswkcx/Sin-DD4-SP-SP1-CE%28DM%29-T-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/41evtv6y9vswkcx/Sin-DD4-SP-SP1-CE%28DM%29-T-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/396wqzbkmg3gutq/Eng-DD4-SP2-M-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/396wqzbkmg3gutq/Eng-DD4-SP2-M-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0g06xafovj4z5a9/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-10-Addendum.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0g06xafovj4z5a9/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-10-Addendum.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0g06xafovj4z5a9/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-10-Addendum.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0g06xafovj4z5a9/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-10-Addendum.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0g06xafovj4z5a9/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-10-Addendum.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k9nl18natuk4smv/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-27-Addendum.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k9nl18natuk4smv/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-27-Addendum.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k9nl18natuk4smv/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-27-Addendum.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k9nl18natuk4smv/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-27-Addendum.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k9nl18natuk4smv/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-27-Addendum.pdf?dl=0
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පාරියභෝගික යස්වා ඒකකය යවත ඩබ් 
කැේ රථයක් (4WD)බදු පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

 
SP02/CE(C&CS)/VEHICLE/V13/2021

/13 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තංග්ල) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී 

(මිේයදණිය) රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් 
රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V14/2021/
14 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තංග්ල) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී 

(ප්රා.න.ඒ.) රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් 
රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V15/2021/
15 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තංග්ල) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී 

(තංග්ල) රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් 
රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V16/2021/
16 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තංග්ල) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී 

(ප්රා.න.ඒ.-උපයපාළ නඩත්තු ) රාජකාරි 
කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 01ක් කුලී පදනම 

මත සපයා ගැනීම 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V17/2021/
17 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තංග්ල) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී 
(ප්රා.න.ඒ.-රුහැන් මාගය  නඩත්තු ) 

රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 01ක් කුලී 
පදනම මත සපයා ගැනීම 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V18/2021/
18 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තංග්ල) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී 

(ප්රා.න.ඒ.) රාජකාරි කටයුතු සඳහා කෲ 
කැේ රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/qilwtnozcv5l5xo/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qilwtnozcv5l5xo/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/of9emqpymm3r7b9/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/of9emqpymm3r7b9/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mlnsktu36rj5ht3/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mlnsktu36rj5ht3/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tho6qn174ovnie9/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tho6qn174ovnie9/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/81elf8rl6xw1uyu/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/81elf8rl6xw1uyu/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3d83xt20vj6ny0i/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3d83xt20vj6ny0i/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-18.pdf?dl=0
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ගැනීම. ෆැක්ස් : 227-4424426 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V19/2021/
19 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(තංග්ල) ඒකකයේ ප.යස්.ම.(යබලිඅත්ත) 
නඩත්තු කටයුතු සඳහා කෲ කැේ රථ 01ක් 

කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V20/2021/
20 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(තංග්ල) ඒකකයේ ප.යස්.ම.(තංග්ල) 
රාජකාරි කටයුතු සඳහා ත්රීයරෝද  රථ 01ක් 

කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP4/CE(C&CS)/VEHICLE/V44/4244/
44 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.24) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(මාතර) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී 
(හිත්තැටිය) රාජකාරි කටයුතු සඳහා  වෑන්  
රථ 24ක් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V22/2021/
22 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(මාතර) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී (ප්රා.න.ඒ.) 
රාජකාරි කටයුතු සඳහා  වෑන්  රථ 01ක් 

කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V23/2021/
23 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(මාතර) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී (හක්මය) 
ප.යස්.ම. රාජකාරි කටයුතු සඳහා ත්රීයරෝද 
රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V24/2021/
24 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(මාතර) ඒකකයේ විදුලි ඉංිනයන්රු 

(නඩත්තු) රාජකාරි කටයුතු සඳහා යමෝටය 
කාය රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/yf93iox14mxvj93/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yf93iox14mxvj93/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ggsc1fn1wne2n2p/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ggsc1fn1wne2n2p/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtvk8bm5mb6l0i4/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtvk8bm5mb6l0i4/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rs6ifqncnywdwfg/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rs6ifqncnywdwfg/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0s174p17th5ao6/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0s174p17th5ao6/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rvcxt4zto344mws/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rvcxt4zto344mws/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-24.pdf?dl=0
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ගැනීම. ෆැක්ස් : 227-4424446 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V25/2021/
25 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(හම්බන්යතාට) ඒකකයේ ඉංිනයන්රු 

සහකාර රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන්  රථ 
01ක් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V26/2021/
26 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(හම්බන්යතාට) ඒකකයේ පා.යස්.ම 

(කතරගම) රාජකාරි කටයුතු සඳහා ත්රීයරෝද 
රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V28/2021/
28 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(හම්බන්යතාට) ඒකකයේ (සූරියවැව)  

පා.යස්.ම රාජකාරි කටයුතු සඳහා ත්රීයරෝද 
රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V29/2021/
29 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(හම්බන්යතාට) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී 
(සූරියවැව) රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් 
රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V30/2021/
30 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(හම්බන්යතාට) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී 
(තිස්සමහාරාම) රාජකාරි කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා 

ගැනීම. 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424426 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V31/2021/
31 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(හම්බන්යතාට) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී 
(FO) රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 
01ක් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/p241tiwy348xpeh/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p241tiwy348xpeh/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o9aytubys5g3tib/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o9aytubys5g3tib/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/57xcj1yz1p97h1l/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/57xcj1yz1p97h1l/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f0346526xprnjl7/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f0346526xprnjl7/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l3vfojycl8abia3/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l3vfojycl8abia3/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aanx8u03ilg1wsx/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aanx8u03ilg1wsx/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-31.pdf?dl=0
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ෆැක්ස් : 227-4424442 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V34/2021/
34 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(ශක්ති කළමයාකරන) ඒකකයේ විදුලි 
අධිකාකාරී  රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 

01ක් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424442 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V35/2021/
35 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(යබදාහැරීම් නඩත්තු) ඒකකයේ මාතර 
වැඩ කණ්ඩායම රාජකාරි කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා 

ගැනීම. 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424442 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V32/2021/
32 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(යබදාහැරීම් නඩත්තු) ඒකකයේ විදුලි 

අධිකාකාරී  රාජකාරි කටයුතු සඳහා කෲ කැේ 
රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424442 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V33/2021/
33 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(තැනීම්) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී  රාජකාරි 
කටයුතු සඳහා කෲ කැේ රථ 01ක් කුලී 

පදනම මත සපයා ගැනීම. 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424442 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V36/2021/
36 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(තැනීම්) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී  රාජකාරි 
කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 01ක් කුලී පදනම 

මත සපයා ගැනීම. 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424442 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V37/2021/
37 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(තැනීම්) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී  රාජකාරි 
කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 01ක් කුලී පදනම 

මත සපයා ගැනීම. 

 
27/07/2021 
14.00 පැය පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/x1o7suzifev69g9/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1o7suzifev69g9/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-32.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mb3tvd0b1awk5pe/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mb3tvd0b1awk5pe/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-33.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z7fsbhugkv6mcee/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z7fsbhugkv6mcee/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-34.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/irwh0ib8viu69hw/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/irwh0ib8viu69hw/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ammfcn7uz2m5dii/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ammfcn7uz2m5dii/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/37ohmsiaq4nvrxt/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/37ohmsiaq4nvrxt/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-37.pdf?dl=0
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ෆැක්ස් : 227-4424442 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V34/2021/
34 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(තැනීම්) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී  රාජකාරි 
කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 01ක් කුලී පදනම 

මත සපයා ගැනීම. 

 
 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424442 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V39/2021/
39 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(තැනීම්) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී  රාජකාරි 
කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 01ක් කුලී පදනම 

මත සපයා ගැනීම. 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424442 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -22 

(ද.ප-4) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V22/2021/
22 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කායයාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(තැනීම්) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී  රාජකාරි 
කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 01ක් කුලී පදනම 

මත සපයා ගැනීම. 

27/07/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-4) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.24) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනා. 64/4A, 
මුහුදු මාවත, තංග්ල. 

දු.අ. 227-4422444 
ෆැක්ස් : 227-4424442 

4200.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනා. 64/4A, මුහුදු 

මාවත, තංග්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.24) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනා. 
64/4A, මුහුදු මාවත, 

තංග්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

වයාපෘති 

PD/MWPP/2021/05 
මන්නාරම සුලං බලාගාර වයෘපෘතියේ 

යන්වාසික යගාඩනැගිලි සංකීයයයට හා 
පරිපාලන යගාඩනැගි්ලට පවිත්රතා සහ 

සනීපාරක්ෂක යස්වා සැපයීම 

42/07/2021 
42.22 පැය 

ඩී.පී.සී 
(වයාපෘති) 

වයාපෘති අධායෂ 
(ම.සු.බ.වයා.) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යනා.732, නව 

පාලයියම්න්තු පාර, 
පැලවත්ත 

බත්තරමු්ල 
දු.ක: 244 444 9622 
ෆැක්ස්: 0112869631 

- 60,000.00 

වයාපෘති අධායෂ 
(ම.සු.බ.වයා.) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යනා.732, නව පාලයියම්න්තු 

පාර, පැලවත්ත 
බත්තරමු්ල 

දුර : 0112889640 
ෆැක්ස් : 0112869631 

වයාපෘති අධායෂ 
(ම.සු.බ.වයා.) 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
යනා.732, නව 

පාලයියම්න්තු පාර, 
පැලවත්ත 

බත්තරමු්ල 
දුර : 0112889640 

ෆැක්ස:්0112869631 

- NCB 
Click 
Here 

වයාපෘති 

PD/MWPP/2021/02 
මන්නාරම සුලං බලාගාර වයෘපෘතියේ 

යන්වාසික යගාඩනැගිලි සංකීයයයට හා 
පරිපාලන යගාඩනැගි්ලට ආරක්ෂක 

යස්වා සැපයීම 

42/07/2021 
42.22 පැය 

ඩී.පී.සී 
(වයාපෘති) 

වයාපෘති අධායෂ 
(ම.සු.බ.වයා.) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යනා.732, නව 

පාලයියම්න්තු පාර, 
පැලවත්ත 

බත්තරමු්ල 
දු.ක: 244 444 9622 
ෆැක්ස්: 0112869631 

- 30,000.00 

වයාපෘති අධායෂ 
(ම.සු.බ.වයා.) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යනා.732, නව පාලයියම්න්තු 

පාර, පැලවත්ත 
බත්තරමු්ල 

දු.ක: 244 444 9622 
ෆැක්ස්: 0112869631 

වයාපෘති අධායෂ 
(ම.සු.බ.වයා.) 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය 
යනා.732, නව 

පාලයියම්න්තු පාර, 
පැලවත්ත 

බත්තරමු්ල 
දු.ක: 244 444 9622 
ෆැක්ස්: 0112869631 

- NCB 
Click 
Here 

වයාපෘති 
CEB/MHP/PD/TD/06/2021/07 

 
යමාරයගා්ල ජල විදුලි වයාපෘති  

42/07/2021 
44.22 පැය 

වයාපෘති 
අධායක්ෂ 

(යමාරයගා්ල 

වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමාරයගා්ල ජල විදුලි 

වයාපෘතිය, 
යනාමිය් රු.1,222.22 

වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමාරයගා්ල ජල විදුලි 

වයාපෘතිය, 

 
වයාපෘති අධායක්ෂ, 

යමාරයගා්ල ජල විදුලි 
අදාල යනායේ NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/16uj27je5t3yh5k/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16uj27je5t3yh5k/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-38.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/epwvlvy5gd72qcr/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/epwvlvy5gd72qcr/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-39.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/poxguid9rp0ob4x/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/poxguid9rp0ob4x/Eng-DD4-SP2-Vehicle-2021-40.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y2ilg044f80m4nr/Draft%20Bid%20Document%20for%20Janitorial%20and%20Caretaking%20Services%20for%20the%20Accommodation%20Building%20Complex%20and%20Admin%20Building%20WWM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y2ilg044f80m4nr/Draft%20Bid%20Document%20for%20Janitorial%20and%20Caretaking%20Services%20for%20the%20Accommodation%20Building%20Complex%20and%20Admin%20Building%20WWM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ss7pffl3cg3nww1/Draft%20Bid%20Document%20for%20Security%20Service%20for%20the%20Accommodation%20Building%20Complex%20and%20Admin%20Building%20WWM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ss7pffl3cg3nww1/Draft%20Bid%20Document%20for%20Security%20Service%20for%20the%20Accommodation%20Building%20Complex%20and%20Admin%20Building%20WWM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/79gbduett6qf2xo/Eng-MHP-PD-TD-06-2021-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/79gbduett6qf2xo/Eng-MHP-PD-TD-06-2021-07.pdf?dl=0


 24 

කායයාලයේ අබලි ද්රවය විකිීමම සඳහා 
ලංසු කැඳවීම. 

ජලවිදුලි 
වයාපෘතිය) 

යමාරයගා්ල, ගම්යපාල. 
දු. ක. 244-4243363 

081-2353018 

යමාරයගා්ල, ගම්යපාල. වයාපෘතිය, 
යමාරයගා්ල, 

ගම්යපාල 

 

4221 ජුලි 14 වන දින 

ප:ව 04.22 

 

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 පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුවුන්යග් බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ුවුන් 4947 අංක 5 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපාතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉ්ලීමක් 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 මුද් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යග් නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් පරීෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යග් අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියෂ්ප කරනු ලැයේ. 
 

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

 

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

 

        සාමානයාධිකාකාරී                      
                                     


