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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 
අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ලක්විජය  
විදුලි 
බලාගාරය 

LV/S/2021/004 
 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයයන් හිස් 
ප්ලාස්ටික් රසායනික කෑන් ඉවත් කිරීම. 
 
 
 

04/08/2021 
දින 14.00 
පැයට 
 
Inspection 
Date 
28/07/2021 
දින 09.00 
පැය සිට 
12.00 පැය 
දක්වා 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

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

1,000.00  10,000.00 

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

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

http://www.ce
b.lk/tenders/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

 
Click 
Here 

 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/S/2021/007 
 
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයයන් භාවිත කළ 
ලී ඉවත් කිරීම. 
 
 
 

04/08/2021 
දින 14.00 
පැයට 
 
Inspection 
Date 
28/07/2021 
දින 09.00 
පැය සිට 
12.00 පැය 
දක්වා 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

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

1,000.00  12,000.00 

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

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

http://www.ce
b.lk/tenders/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

 
 

Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/4fkxf2qm1yard24/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2021-0004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4fkxf2qm1yard24/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2021-0004.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/laj6nb8y0c7g47g/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2021-0007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/laj6nb8y0c7g47g/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-S-2021-0007.pdf?dl=0
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ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2021/0224 
 
Procurement of High Purity 
(99.9995%) Argon gas (Exchange 
empty 47 Lit. cylinders to the refilled 
cylinders) to Laboratory ICP-MS for 
Year 2021. 
 
 
 

 
 
 
 
04/08/2021 
දින 14.00 
පැයට 
 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

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

1,000.00  15,000.00 

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

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

http://www.ce
b.lk/tenders/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

 
Click 
Here 

 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2021/0239 
HCL Acid (30%) මිලදී ගැනීම හා 
සැපයීම 

 
 
 
 
04/08/2021 
දින 14.00 
පැයට 
 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 3,500.00  150,000.00 

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

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

http://www.ce
b.lk/tenders/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

 
Click 
Here 

 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2021/0240 
Sodium Hypochlorite මිලදී ගැනීම හා 
සැපයීම 

 
 
 
 
04/08/2021 
දින 14.00 
පැයට 
 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

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

1,500.00  50,000.00 

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

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

http://www.ce
b.lk/tenders/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

 
 

Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/f5x32ppt0mh7jkc/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0224.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f5x32ppt0mh7jkc/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0224.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/l13p0ikh80g6goj/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0239.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l13p0ikh80g6goj/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0239.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/1uro7wpn44fhoy2/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0240.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1uro7wpn44fhoy2/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0240.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/M10/2K21/0
51 
බුත්තල පා.යසේ.ම. සඳහා යඩස්ක්යටොප් 
පරිගයක 02ක්, ලැප්යටොප් පරිගයක 
01ක්, යේලාව සටහන් කිරීයම් යන්ත්ර 1ක්, 
යඩොට්යමට්රික්ස් රින්ටර් 02ක් හා ෆැක්ස් 
යන්ත්රයක් මිලදී ගැනීම හා සැපයීම 

 
 

04/08/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
 
13,200.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රිංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 
බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/M10/2K21/0
52 
මහියංගනය විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 
සඳහා යඩස්ක්යටොප් පරිගයක 06ක් මිලදී 
ගැනීම හා සැපයීම 

 
 

04/08/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 
 

 
500.00 

 
 
14,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රිංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 
බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/RC/2K21/05
3 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3 / කි.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රීට් ක  1000ක් 
මිලටගැනීම හා සැපයීම (ලං.වි.ම. පිරිවිතර 
:044-1:1996) 

 
 

04/08/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 
 

3500.00 

 
 
167,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රිංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 
බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/RC/2K21/05
4 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3 / කි.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රීට් ක  1000ක් 
මිලටගැනීම හා සැපයීම (ලං.වි.ම. පිරිවිතර 
: 044-1:1996) 

 
 

04/08/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 

3500.00 

 
 
167,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රිංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 
බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/7peqwomeluyialx/51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7peqwomeluyialx/51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7peqwomeluyialx/51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a69qhg71pi6wyq7/52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a69qhg71pi6wyq7/52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a69qhg71pi6wyq7/52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r6k1lx3b8h3xenn/53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r6k1lx3b8h3xenn/53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r6k1lx3b8h3xenn/53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ewqr6yrwjncjcr8/54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ewqr6yrwjncjcr8/54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ewqr6yrwjncjcr8/54.pdf?dl=0


 4 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/RC/2K21/05
5 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3 / කි.ග්රෑ. 100 
වැරකැවූ යකොන්ක්රීට් ක  1000ක් 
මිලටගැනීම හා සැපයීම (ලං.වි.ම. පිරිවිතර 
: 044-1-1996) to Uva Province 

 
 

04/08/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 

3500.00 

 
 
 
167,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රිංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 
බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/RC/2K21/05
6 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3 / කි.ග්රෑ. 500 
වැරකැවූ යකොන්ක්රීට් ක  200ක් මිලදී 
ගැනීම හා සැපයීම (ලං.වි.ම. පිරිවිතර :44-
1-1996) 

 
 

04/08/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 

1000.00 

 
78,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රිංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 
බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/RC/2K21/05
7 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3 / කි.ග්රෑ. 500 
වැරකැවූ යකොන්ක්රීට් ක  200ක් මිලදී 
ගැනීම හා සැපයීම (ලං.වි.ම. පිරිවිතර :44-
1:1996) 

 
 

04/08/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 
 

1000.00 

 
 
78,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රිංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 
බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/ubhhtsnzxlo1pju/55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ubhhtsnzxlo1pju/55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ubhhtsnzxlo1pju/55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jw29d9o42n6xinr/56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jw29d9o42n6xinr/56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jw29d9o42n6xinr/56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/orrv4os35iawdzv/57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/orrv4os35iawdzv/57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/orrv4os35iawdzv/57.pdf?dl=0


 5 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/PS/2K21/05
8 
ඌව පළාත සඳහා යපරැදි බමන ලද මීටර් 
8.3 / කි.ග්රෑ.100  ක  5400ක් මිලදී 
ගැනීම හා සැපයීම (ලං.වි.ම. පිරිවිතර : 
044-4-2017) 

 
 

04/08/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 12,500.00 

 
 
 
 
 
995,490.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රිංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 
බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/PS/2K21/05
9 
ඌව පළාත සඳහා යපරැදි බමන ලද මීටර් 6 
/ කි.ග්රෑ.  50 ක  6000ක් මිලදී ගැනීම හා 
සැපයීම (ලං.වි.ම. පිරිවිතර : 044-4:2017) 

 
 

04/08/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 
හිඳ යගොඩ, බදුල්ල. 

දු.ක : 0552222474 12,500.00 

 
 
 
 
 
847,800.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රිංවැලි පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රිංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 
බාගත 
කරන්න 

ඉදිකිරීම් 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2021/0220 
 

ලක්විජය බලාගාරයේ පැරණි සම්යප්රේෂය 
යගොජනැගිල්ල සඳහා ක්ෂණික තාපන දඟර 
(Instant Heater) සැපයීම හා සවි කිරීම සහ 

CMEC යගොඩනැගිල්ලට යාබදව ඇති 
යගොඩනැගිල්යල් දැනට පවතින සූර්යබල 
තාපන පේධාතිය අළුත්වැඩියා කිරීම. 

 
28/07/2021 
දින 14.00 
පැයට. 

 
පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම 

21/07/2021 
දින 10.00 
පැයට 

 
 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය- 
ලක්විජය  

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 
4 වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය  

බලාගාරය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342. 
 

TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

රු 2,500.00 
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් මහජන 
බැංකුයේ 

ගි ම් අංක: 
2042001400
85134 යවත 
බැර කල 
හැක. 

 
 

රුපියල් 40,000.00 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය  
බලාගාරය  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය  බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

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

බාගත කරගත 
හැක 

 

NCB  
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/4regxjh4dqg0yit/58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4regxjh4dqg0yit/58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4regxjh4dqg0yit/58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6jsceect6qole1m/59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6jsceect6qole1m/59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6jsceect6qole1m/59.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/uhuxl5lm1rielb1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0220.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uhuxl5lm1rielb1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0220.pdf?dl=0
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ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2021/0229 
 

ලක්විජය බලාගාරය ඉදිරිපිට යයෝිනත 
යමෝටර් බයිසිකල් අංගනය ඉදිකිරීම සඳහා 

 
04/08/2021 
දින 14.00 
පැයට. 

 
පූර්ව ලංසු 
රැස්වීම 

28/07/2021 
දින 10.00 
පැයට 

 
 

ලක්විජය විදුලි 
බලාගාරය- 
ලක්විජය  

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පාදන අංශය, 
4 වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය  

බලාගාරය  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342. 
 

TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

රු 2,500.00 
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් මහජන 
බැංකුයේ 

ගි ම් අංක: 
2042001400
85134 යවත 
බැර කල 
හැක. 

 
 

45,000.00 
 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය  
බලාගාරය  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

TP : 032 226 8972 
Fax: 032 226 8975 

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 

ලක්විජය  බලාගාරය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

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

බාගත කරගත 
හැක 

 

NCB  
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/195 

 
වාලයිය නයි විදුලි පාරිභ ෝගික භ ේවා 
මධ්ය ථාාය  ප්රතිස ස ථකණය  කිරීම. 

(ICTAD C6 or above) 
 

පූර්ව ලසසු රැ ථවීම සහ  පිහිටීම පරීක්ෂා 
කිරීම 27-07-2021 දිය යප.ව. 10.00 ට 
වාලයිය නයි විදුලි පාරිභ ෝගික භ ේවා 

මධ්ය ථාාය  හිදී පැවැත්භේ. 

04-08-2021 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැයගන

හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

5,000.00 150,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

අතියර්ක 
සාමානයාධිකාකා
රි (වයාපෘති) 

MHP/PD/TD/06/2021/008 

 
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි වයාපෘතියේ 

වයාපෘති කාර්යාලයේ මුර කුටිය ඉදිරිපිට, 
යලෝහමය පියස්සක් ඉදිකිරීම 

 

2021/08/04 
වන දින 

ප:ව 02.00 

 
වයාපෘති 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(යමොරයගොල්ල 
ජලවිදුලි 
වයාපෘතිය) 

වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි 

වයාපෘතිය, 
යමොරයගොල්ල, ගම්යපොල 
දු. ක. 081-2085565 

යනොමියල් 7,000.00 

වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි 

වයාපෘතිය, 
යමොරයගොල්ල, ගම්යපොල 

 
වයාපෘති අධායක්ෂ, 

යමොරයගොල්ල ජල විදුලි 
වයාපෘතිය, 

යමොරයගොල්ල, 
ගම්යපොල 

 
2021/08/04 වන දින 

ප:ව 02.00 

 
අදාල යනොයේ 

 
NCB 

Click 
Here 

යසේවා 
ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්යය 

SC/DGM/BID/KGPS/2021/04 
කුකුයළේ ගඟ බලාගාරය සඳහා උපරිම 

මාසික කි. මී. 2‚000 ක් සඳහා කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම. 

 
ඉදිරිපත් කරන වෑන් රථය යකොන්ත්රාත්තු 
කාලය තුල පළමු ලියාපදිංචි දිනයයන් 
වසර 10ක් ඉක්මවා යනො තිබිය යුතුය. 

ලියාපදිංචි යනො කළ වෑන් රථ යටන්ඩරය 
ප්රදානය කිරීයමන් සති යදකක් තුළ 

ලියාපදිංචි කිරීයම් යකොන්යේසියට යටත් ව 
සලකා බලනු ලැයේ 

11/08/2021 
දින 14:00 

පැයට අවසන් 
කරනු ලැයේ. 

 

ජනන කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්යය) 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

කුකුයළේ ගඟ විදුලි 
බලාගාරය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

කලුවලතැන්න, 
යකලින්කන්ද, 
අගලවත්ත 

දු. ක.   : 034 2243743 
ෆැක්ස ්: 034 2243743 

Email: 

1,000/= 
යම් සඳහා 
ඕනෑම 

බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 
සමනළ 
සංකීර්ය 
රැස්කිරීම් 
ගි ම 

20,000/- 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

කුකුයළේ ගඟ විදුලි 
බලාගාරය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
කලුවලතැන්න, 

යකලින්කන්ද, අගලවත්ත 
 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, 

කුකුයළේ ගඟ විදුලි 
බලාගාරය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

කලුවලතැන්න, 
යකලින්කන්ද, 
අගලවත්ත 

 
11/08/2021 

දින 14:00 පැයට 

ලංසු යපොත 
මිල දී ගන්නා 
කාර්යාලයේ දී 
යනොමියල් 
කියවිය හැක. 

ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු 
කැඳවීම 

බාගැනීමට 
සබඳතාව 

 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/8lhf1v8nnghkj2t/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0229.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8lhf1v8nnghkj2t/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0229.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wlrncukj4vwo7cv/Eng-DD2-EP-195%20Renovation%20of%20VAlaichenai%20ECSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wlrncukj4vwo7cv/Eng-DD2-EP-195%20Renovation%20of%20VAlaichenai%20ECSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mbikn5ia5pf90sq/Eng-MHP-PD-TD-06-2021-008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mbikn5ia5pf90sq/Eng-MHP-PD-TD-06-2021-008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d5wr0rt9whnui37/Eng-GEN-SC-KGPS-2021-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d5wr0rt9whnui37/Eng-GEN-SC-KGPS-2021-04.pdf?dl=0
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cekgpssc.gen@ceb.lk 
 

2042004100
85134 ට 

බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට් 

පතක් ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. 

 
ජනක 

 
උකුයවල විදුලි 
බලාගාරය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MC/UKU/BIDS/2021/004 

 
උකුයවල විදුලි බලස්ථානයේ ඉහල සහ 
පහල නිවාස යපයදස්වල එලියපයහලි 

කිරීම්, උදයන කටයුතු සහ යගොඩනැගිලිවල 
පිරිසිදු කිරීයම් කටයුතු ඉටුකිරීයම් යසේවාව 

පවත්වායගන යෑම 
(එක් වසරක් සඳහා) 

 
2021/08/11 
ප.ව. 14.00 
පැයට 

 

 
මහවැලි 
සංකීර්ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

 
උකුයවල විදුලි 

බලාගාරය, ලං.වි.ම. , 
උකුයවල. 

 
 

T.P. 
066 224 3054 
066 224 4229 

 
Fax 

066 224 4351 
 

1,000.00 
 ෑම 

භෙවීමක්ම 
ඕයෑම මහජය 

බැසකු 
ශාඛාවක් 

මගින් මහජය 
බැසකුභේ 
මුල ථාාය 
ශාඛාභේ 
ලස.වී.ම. 
මහවැලි 

 සකීර්යභේ 
ගිණුම් 

අසක.204 – 
2002 – 

30085 - 134 
ට බැණ වය 
භ ේ භෙවා 
බැසකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතු  .බැංකු 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 
රු: 60,000/- 

 
උකුයවල විදුලි බලාගාරය, 
ලං.වි.ම. , උකුයවල. 

 

 
උකුයවල විදුලි 
බලාගාරය, 

ලං.වි.ම. , උකුයවල. 
 

2021 /08/ 11 ප.ව. 
14.00 පැයට 

 
අදාළ යනොයේ. 

 
යේශීය 

 

 
 

Click here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/59 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු යබදාහැරීම් 

නඩත්තු ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාකාරි 
(වාරියයපොල) නඩත්තු උප ඒකකය සඳහා 
කුලී පදනම මත කෲ කැේ රථයක් ලබා 

ගැනීම 

2021 
අයගෝස්තු  04 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය , 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයඹ-

1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/60 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 

කළමයාකරය) ඒකකයට අයත් ශක්ති 
අවම කිරීයම් ඒකකය සඳහා කුලී පදනම 
මත කෲ කැේ රථයක් ලබා ගැනීම 

2021 
අයගෝස්තු  04 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/61 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (හලාවත) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාකාරි 

(පුනරුත්තාපන) සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

2021 
අයගෝස්තු  04 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

mailto:cekgpssc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/m8t69rnrvtmsbwz/MC-UKU-BIDS-2021-004%20bid%20document.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m0vmx7q5cn1ep1p/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2021-59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m0vmx7q5cn1ep1p/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2021-59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/thj443alzbyti72/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2021-60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/thj443alzbyti72/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2021-60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gqeakg1l7obrd4s/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gqeakg1l7obrd4s/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-61.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/62 
විදුලි ඉංිනයන්රු (පුත්තලම) කාර්යාලය 
සඳහා කුලී පදනම මත කෲ කැේ රථයක් 

ලබා ගැනීම 

2021 
අයගෝස්තු  04 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/63 
හලාවත පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  
සඳහා කුලී පදනම මත කෲ කැේ රථයක් 

ලබා ගැනීම 
 

2021 
අයගෝස්තු  04 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/66 

විදුලි ඉංිනයන්රු (කුලියාපිටිය) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාකාරි (වානිජ) 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම 
 

2021 
අයගෝස්තු  04 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/67 
විදුලි ඉංිනයන්රු (කුලියාපිටිය) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාකාරි 

(ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය) සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම 

2021 
අයගෝස්තු  04 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/68 
විදුලි ඉංිනයන්රු (කුලියාපිටිය) කාර්යාලය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා 

ගැනීම 

2021 
අයගෝස්තු  04 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/73 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු යබදාහැරීම් 
නඩත්තු ඒකකයට අයත් ගල්මුරුව 

නඩත්තු උප ඒකකය  සඳහා කුලී පදනම 
මත කෲ කැේ රථයක් ලබා ගැනීම 

 

2021 
අයගෝස්තු  04 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/75 
හලාවත පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
යටයත් පවත්නා  බිංගිරිය කම්බිමාර්ගකරු 
උප ඩියපෝව සඳහා කුලී පදනම මත කෲ 

කැේ රථයක් ලබා ගැනීම . 

2021 
අයගෝස්තු  04 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/84 
විදුලි අධිකාකාරී (කුලියාපිටිය) පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2021 
අයගෝස්තු  04 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0064 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (කුරුයෑගල) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාකාරි 

(කාර්යාල) සඳහා වෑන් රථයක් කුලී පදනම 
මත ලබා ගැනීම. 

2021-08-05 
යප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

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

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනො.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

-  
යේශීය 

Download 

https://www.dropbox.com/s/nu2vfyszkr8nxiv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2021-62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nu2vfyszkr8nxiv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2021-62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/78qq7aiek2k3w0e/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2021-63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/78qq7aiek2k3w0e/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2021-63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gxzwpi943d8kygb/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gxzwpi943d8kygb/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d0kmcylgru4igcc/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d0kmcylgru4igcc/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ywcyv75m6rexyhb/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ywcyv75m6rexyhb/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ckuj3hcjh5kpv8j/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2021-73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ckuj3hcjh5kpv8j/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2021-73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/42yqu9grmeykxfe/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2021-75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/42yqu9grmeykxfe/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2021-75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s1xpdi0ptlgi2mf/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s1xpdi0ptlgi2mf/Eng-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fpx2p0vw783n9x4/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0064.pdf?dl=0
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දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

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

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/220 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (නැයගනහිර)  
යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා යමෝටර් කාර් 
රථයක්   වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා 

ගැනීම. 

04-08-2021 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැයගන

හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/221 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (නැයගනහිර) 
කාර්යාලයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 
රථයක්   වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා 

ගැනීම. 

04-08-2021 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැයගන

හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/222 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (නැයගනහිර) 
කාර්යාලයේ විදුලි ඉංිනයන්රු (වාණිජ) යේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා කාර් රථයක්  වසර 

02 ක් සඳහා  කුලියට ලබා ගැනීම. 

04-08-2021 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැයගන

හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/223 

 
විදුලි අධිකාකාරී (ප්රායේශීය කාර්යාලය - 
මඩකලපුව) යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

04-08-2021 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

ප්රායේශීය ප්රධාාන  විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැයගන
හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය - NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/21/224 

 
විදුලි අධිකාකාරී ( වාණිජ (ප්රායේශීය 

කාර්යාලය - ත්රිකුයාමලය)) යේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

04-08-2021 
වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර) 

ප්රායේශීය  ප්රධාාන විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 
(ත්රීකුයාමලය ) 
026-2222301 
/ 026-2220060 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය 
026-2222666 
/ 026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/146 
ප්රධාාන  විදුලි ඉංිනයන්රු මහනුවර නගර  
කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 

02ක කාලයකට 4WD ඩබල් කැේ රථයක්  

 
2021-08-04 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

 
1000/= 

 
20,000/- 

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

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

 
අදාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/vsmroyqqfpriiw8/Eng-DD2-EP-220%20Hiring%20of%20motor%20Car%20DGM%28East%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vsmroyqqfpriiw8/Eng-DD2-EP-220%20Hiring%20of%20motor%20Car%20DGM%28East%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kmz1x06mdpw6j37/Eng-DD2-EP-221%20Hiring%20of%20van%20%20for%20DGM%28East%29%20-Pool.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kmz1x06mdpw6j37/Eng-DD2-EP-221%20Hiring%20of%20van%20%20for%20DGM%28East%29%20-Pool.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhfcldtnqs5egzb/Eng-DD2-EP-222%20Hiring%20of%20motor%20Car%20EE%20%28Commecial%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mhfcldtnqs5egzb/Eng-DD2-EP-222%20Hiring%20of%20motor%20Car%20EE%20%28Commecial%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0a90inm23wh9rqb/Eng-DD2-EP-223%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20office%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0a90inm23wh9rqb/Eng-DD2-EP-223%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20office%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b3ey65dtdv8ggyg/Eng-DD2-EP-224%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Commercial%20%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b3ey65dtdv8ggyg/Eng-DD2-EP-224%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Commercial%20%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0r2krsq97jhy93y/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-146.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0r2krsq97jhy93y/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-146.pdf?dl=0
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ලබා ගැනීම . 
 

 

දු.අ.  081-2234324 
 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
 

 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/147 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු කුණ්ඩසායල්   
බල ප්රයේශයට අයත් උඩදුම්බර විදලි 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  සඳහා 
කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 

4WD ඩබල් කැේ රථයක්  ලබා ගැනීම . 
 

 
2021-08-04 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

-එම- 
 

 
 
 

1000/= 

 
 
 

20,000/- 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

යේශීය 

Click 
Here 

 

 
යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම 2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/125 

 

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම ලං. 

වි.ම. (මධ්යම පාාත 2)- ප්රාදේශීය ව විදු  

ඉංජිදේශේරු(ගිනිගත්දේශහේන)  බල ප්රදේශීයදේශ  

පා.දේශසේ.ම. මස්දේශෙ ව සඳහා වසර දේශදෙෙ 

ොලවෙට වෑේ රථවක් ලබා ගැනීම. 

 

 

2021-08-04 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 

 

 
1,000.00 

 

16,000.00 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනො.431, 

යකොළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

 

.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො.431, යකොළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

Click 
Here 

 
 
 
 

යබ.අංශ 02 

PHM 

DD2/DGM/EE(MC&S)/DPC/2021

/12 

 
නියයෝජය සාමානයාකාරි (වයා.හාඅ.සැ.න.) 
යබ.අංශ 02 කාර්යාලය සඳහා ආරක්ෂිත 
සපත්තු (Safety Shoes, Gum Boots and 

Ankle Shoes) සැපයීම සඳහා 

 
04/08/2021 
ප.ව.2.00 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව - 
යබ.අ. 02 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222287 
ෆැක්ස්. 0812222286 

 
500/- 

 
 
 

 
25,000.00 

 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

දු.ක.     0812222287 
ෆැක්ස්. 0812222286 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222287 
ෆැක්ස්. 0812222286 

 
අදාල නැත 

 

 
NCB 

 

 
 
 

click here 

 
 

යබ.අ. 02 

Bid No: PHM DD2/ 
DGM/EE(MC&S)/DPC/2021/19 

 
සියඹලායප් ගබඩාව සඳහා වසරක 

කාලයකට ගිනි අවි රහිත යපෞේගලික 
ආරක්ෂක යසේවයක් සැපයීම 

 
ආරක්ෂක  නියාමකයන් - 10යි 

2021/08/04  
ප.ව.2.00 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 02 සපයා   
ගැනීම් කමිටුව 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298 

 
1000/- 

 
 
 

 
60,000/- 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 
0812222286 
0812204298 

 
අදාල නැත 

 

 
NCB 

 

 
click here 

https://www.dropbox.com/s/mtmum0d8vjgcfbd/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-147%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mtmum0d8vjgcfbd/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-147%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/agxcuko8lnfveia/PPC-2021-125%20%20%20Van%20Maskeliya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/agxcuko8lnfveia/PPC-2021-125%20%20%20Van%20Maskeliya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5tbi3mqtn2c2zm/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DGM-EE%28MC%26S%29%20-DPC-2021-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hmxu4y37uhyommt/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DGM-EE%28MC%26SM%29%202021-19.pdf?dl=0
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යබ.අ. 02 
PHM 

DD2/DGM/CE(SC&M)/DPC/2021/07 

 
ප්ර ධාාන ඉංිනයන්රු (උපයපොල තැනීම් හා 
නඩත්තු) වයාපෘති හා අධිකාසැර නඩත්තු - 

යබ.අ. 02 කාර්යාල සංකීර්යය හා යගවත්ත 
දදනිකව පිරිසිදු කිරීම හා නඩත්තු කිරීම 
සනීපාරක්ෂක යසේවාවන් සැපයීම වර්ෂයක 

කාලයක්  ඳහා. 

 
2021/08/04 
ප.ව.2.00 

 
යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව - 
යබ.අ. 02 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222287 
ෆැක්ස්. 0812222286 

 
500/- 

 
 
 

 
10,000/- 

 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර. 
 

දු.ක.     0812222287 
ෆැක්ස්. 0812222286 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222287 
ෆැක්ස්. 0812222286 

 
අදාල නැත 

 

 
NCB 

 

click here 
 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V185/2021/42 
කුලී පදනම මත  කෲ කැේ  රථයක් ලබා 
ගැනීම. විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

(කිරිඳියවල) 

2021-07-28 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V124/2021/116 
කුලී පදනම මත  කෲ කැේ  රථයක් ලබා 
ගැනීම. ප්රායේය ය නඩත්තු ඒකකය II - 
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (ජා-ඇල) 

2021-07-28 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V40/2021/179 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම.  

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (මීගමුව) 
කාර්යාලය 

2021-07-28 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V163/2021/198 
කුලී පදනම මත  වෑන්  රථයක් ලබා 
ගැනීම.බස්නාහිර පළාත උතුර 

ගයකාධීකාරී (වියදම්) කාර්යාලය 

2021-07-28 
ප.ව 2.00 
දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

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

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V79/HV/2021/59 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංින යන්රු (රත්නපුර) 
ඒකකය සඳහා ත්රී යරෝද රථයක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 
. 

04-08-2021 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V78/HV/2021/60 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංින යන්රු (රත්නපුර) 
ඒකකය සඳහා ත්රී යරෝද රථයක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

04-08-2021 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/juunqvh4yh89vvm/ENG-DD2-%20PHM-PHM%20DD2-DGM-CE%28SCM%29-DPC-2021-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vn9g475ap5avq4u/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V185-2020-42-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vn9g475ap5avq4u/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V185-2020-42-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nb199nekk7ckbr/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V124-2021-116-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nb199nekk7ckbr/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V124-2021-116-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eitxwpc2v0rnjx5/Eng%20-DD2WPN-NCB-N-V40-2021-179%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eitxwpc2v0rnjx5/Eng%20-DD2WPN-NCB-N-V40-2021-179%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c8nsuqqow44ae85/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V163-2021-198.%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c8nsuqqow44ae85/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V163-2021-198.%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g8znmjqj8w0aoq2/2021_59-RAT_-V79_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g8znmjqj8w0aoq2/2021_59-RAT_-V79_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/12tyml4hcadly5p/2021_60-RAT_-V78_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/12tyml4hcadly5p/2021_60-RAT_-V78_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
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යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V51/HV/2021/61 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංින යන්රු 

(ඇහැලියයගොඩ) ඒකකය සඳහා 2WD කෲ 
කැේ රථයක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

04-08-2021 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/KAH-V30/HV/2021/62 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංින යන්රු (කහවත්ත) 
ඒකකය සඳහා වෑන් (ේවිත්ව කාර්යය) 
රථයක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 
 

04-08-2021 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V96/HV/2021/63 

 
ප්රායේශීය විදුලි ඉංින යන්රු (රත්නපුර) 
ඒකකය සඳහා වෑන් (ේවිත්ව කාර්යය) 
රථයක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

04-08-2021 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V80/HV/2021/64 

ප්රායේශීය විදුලි ඉංින යන්රු (රත්නපුර) 
ඒකකය සඳහා ත්රී යරෝද රථයක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

04-08-2021 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

 
 
 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V60/HV/2021/65 

 
යකොටියාකුඹුර පා.යසේ.ම සඳහා 

වෑන්(ේවිත්ව කාර්යය) රථයක් කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

04-08-2021 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/DGM-V01/HV/2021/ 66 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි (සබරගමුව) 
යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා යමෝටර් කාර් 
රථයක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

 

04-08-2021 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

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

ලං.වි.ම., නවනගරය, 

- NCB 

 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/8bvkqv0y7s01a0j/2021_61-EHE-V51%20-CREW%20CAB%202%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8bvkqv0y7s01a0j/2021_61-EHE-V51%20-CREW%20CAB%202%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5drc9kw6w4s4yid/2021_62-KAH-V30-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5drc9kw6w4s4yid/2021_62-KAH-V30-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dzhoadd3jonup72/2021_63-RAT-V96-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dzhoadd3jonup72/2021_63-RAT-V96-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fjetw8dm8q42k6t/2021_64-RAT_-V80_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fjetw8dm8q42k6t/2021_64-RAT_-V80_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h29r5nwzbclszmi/2021_65-RUW-V60-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h29r5nwzbclszmi/2021_65-RUW-V60-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/be6miaep1w8uz2k/2021_66-DGM-V01-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/be6miaep1w8uz2k/2021_66-DGM-V01-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
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රත්නපුර රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්ස් - 
045-2226084 

 
අතියර්ක 

සාමානයාධිකාකා
රියබදාහැරීයම් 
අංශය 03 

 

AGM(DD3)/VEHICLES/ 

2021/01 

අතියර්ක සාමානයාධිකාකාරි-යබ.අ. 3 
කාර්යාලය සඳහා කාර් රථයක් කුලී පදනම 

මත අවුරුදු 01 ක කාලයකට ලබාගැනීමට 
මිළ ගයන් කැඳවීම. (රියදුරු සමඟ) 

 

 

04.08. 

2021 
යප.ව. 
10.00 

 
යබ.අ. 03 

සපයාගැනීයම් 
කමිටුව 

 
අතියර්ක සාමානයාධිකාකාරි 
(යබ.අ. 3) කාර්යාලය, 

යදවැනි මහළ, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 644, 

ශ්රී ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 
දු.ක. අංකය 

011-2880639 

 

 

500.00 

 

20,000.00 

 
සැලසුම් හා සංවර්ධාන 
(යබ.අ.3) කාර්යාලය, 

යතවන මහළ, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 644, 
ශ්රී ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

 
සැලසුම් හා සංවර්ධාන 
(යබ.අ.3) කාර්යාලය, 

යතවන මහළ, 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 644, 

ශ්රී ජයවර්ධානපුර මාවත, 
ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 
- 

 

NCB 

 

Click 

here 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකු  පළාත) 

SP1/DGM/CE/C4/POLE 
YARD/2021/27 

 
මිළ ගයන් කැඳවීම. 

විදුලි ක  රැස් කර තැබීම පිණිස ඉඩමක් 
බේදට ගැනීම. 

 
ගාල්ල සිට කි.මී. 15 කට නුදුරින් අක්කර 

01 ක පමය තැනිතලා හා තද 
යපොයලොවකින් යුතු ආරක්ෂිත වැටකින් 
සමන්විත ඉඩමක් විය යුතුය. ප්රධාාන 
මාර්ගයේ සිට ඉඩම දක්වා බර වාහන 

ගමන් කිරීමට හැකියාව ද තිබිය යුතුය. එම 
ඉඩයමහි ඔප්පුවට අදාල පත්තිරු 

සමඟපිඹුරුපත ද ඉදිරිපත් කල යුතු අතර, 
ලිපි කවරයේ යයොමු අංකය සඳහන් 

කරන්න. 

2021.08.04 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (දකු  

පළාත 1), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක. 167, 
මාතර පාර, ගාල්ල. 

 
091-2232095 
091-2232058 

 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී 
(දකු  පළාත 1), 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක. 167, මාතර පාර, 

ගාල්ල. 
 
 

  
 
- 

 
 

NCB 
 

 
යතොරතුරු 
පිටපත 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකු  පළාත 
01) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2021/15 

 
නිදේශවෝජ්ය සාමානයාධිකාොරී ොර්වාලව 

 
වෑන් 01 

 
 

2021.08.04 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

0912232058,09122320
95 

 
 

500/- 

 
 

ලංසු යපොයත් 
සඳහන්යේ 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

  
 

අදාලයනොයේ. 

 
 

NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත 

 
යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකු  පළාත 
01) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2021/16 
ප්රධ්ාන ඉංජිදේශේරු සැලසුම් හා සංවර්ධ්න 

 
වෑන් රථ 01 

 
 

2021.08.04 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

0912232058,09122320
95 

 
 

500/- 

 
 

ලංසු යපොයත් 
සඳහන්යේ 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

  
 

අදාලයනොයේ. 

 
 

NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත 

https://www.dropbox.com/s/8dhbst8xyejjz8n/Eng-AGM%28DD3%29-VEHICLES-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8dhbst8xyejjz8n/Eng-AGM%28DD3%29-VEHICLES-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nkqolxawcv43wey/Sin-DD4-SP1-SP1-DGM-CE-C4-POLE%20YARD-2021-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nkqolxawcv43wey/Sin-DD4-SP1-SP1-DGM-CE-C4-POLE%20YARD-2021-27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9te9poch13rcvp7/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9te9poch13rcvp7/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6cfptfrd835d4bo/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6cfptfrd835d4bo/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-16.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකු  පළාත0 
1) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2021/17 
ප්රධ්ාන ඉංජිදේශේරු වානිජ් හා පාරිදේශ ෝගිෙ 

දේශසේවා 
යමෝටර් කාර් රථ 02 

2021.08.04 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

0912232058,09122320
95 

 
 

500/- 

 
 

ලංසු යපොයත් 
සඳහන්යේ 

නි.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

  
 

අදාලයනොයේ. 

 
 

NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකු  පළාත 
01) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2021/18 
ප්රධ්ාන ඉංජිදේශේරු අකුරැස්ස 

යමෝටර් කාර් 01, වෑන් 03,කෘ කැේ01, ත්රී 
යරෝද රථ 02,  යටොන් 2.5 යරේන් යලොරි 02 

2021.08.04 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

0912232058,09122320
95 

 
 

500/- 

 
 

ලංසු යපොයත් 
සඳහන්යේ 

නි.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

  
 

අදාලයනොයේ. 

 
 

NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකු  පළාත 
01) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2021/19 
ප්රධ්ාන ඉංජිදේශේරු යක්ි  ොමාාෙරා 

යමෝටර් කාර් 01,වෑන් 03 

2021.08.04 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

0912232058,09122320
95 

 
 

500/- 

 
 

ලංසු යපොයත් 
සඳහන්යේ 

නි.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

  
 

අදාලයනොයේ. 

 
 

NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

(දකු  පළාත 
01) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2021/20 
ප්රධ්ාන ඉංජිදේශේරු දේශබදාහැරීම් නඩත්තු වෑන් 

02, කෘ කැේ 01 

2021.08.04 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

නි.සා.(ද.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

0912232058,09122320
95 

 
 

500/- 

 
 

ලංසු යපොයත් 
සඳහන්යේ 

නි.සා.(ද.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

  
 

අදාලයනොයේ. 

 
 

NCB 
 

යතොරතුරු 
පිටපත 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

 
SP02/CE(C&CS)/VEHICLE/V42/2021

/42 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(තංගල්ල) ඒකකයේ ඉංිනයන්රු සහකාර 
රාජකාරි කටයුතු  සඳහා ේවිත්ව කාර්යය 
වෑන් රථයක් බදු පදනම මත ලබා ගැනිම 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V43/2021/
43 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තංගල්ල) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී 

(වාණිජ.) රාජකාරි කටයුතු සඳහා ේවිත්ව 
කාර්යය වෑන් රථයක් බදු පදනම මත ලබා 

ගැනිම 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V44/2021/
44 

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

(තංගල්ල) ඒකකයට අයත් 
අඟු යකොළපැලැස්ස විදුලි පාරියභෝගික 
යසේවා මධායස්ථානය භාවිතය සදහා ේවිත්ව 
කාර්යය වෑන් රථයක් බදු පදනම මත ලබා 

ගැනිම. 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/padsy86cgdm7o67/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/padsy86cgdm7o67/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3wbz0ivq7vwzll2/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3wbz0ivq7vwzll2/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wjghcqsp3pc094w/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wjghcqsp3pc094w/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p80rdiq223uqr3m/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p80rdiq223uqr3m/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e1u1el1rlymg9hx/V42-Van%20V42%20CE%28Tangalle%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e1u1el1rlymg9hx/V42-Van%20V42%20CE%28Tangalle%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4lsqzxa72ny5td8/V43-Van%20V43%20CE%28Tangalle%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4lsqzxa72ny5td8/V43-Van%20V43%20CE%28Tangalle%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wj4elqrpioq0zpv/V44-Van%20V44%20CE%28Tangalle%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wj4elqrpioq0zpv/V44-Van%20V44%20CE%28Tangalle%29.pdf?dl=0


 15 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V45/2021/
45 

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

(තංගල්ල ඒකකයට අයත් යබලිඅත්ත විදුලි 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය භාවිතය 
සදහා ේවිත්ව කාර්යය වෑන් රථයක් බදු 

පදනම මත ලබා ගැනිම. 

04-08-2021 
 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V46/2021/
46 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තංගල්ල) ඒකකයට අයත් වල්ස්මුල්ල 
විදුලි පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
භාවිතය සදහා ේවිත්ව කාර්යය වෑන් 
රථයක් බදු පදනම මත ලබා ගැනිම. 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V47/2021/
47 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තංගල්ල) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී II 
(කාර්යාලය) රාජකාරි කටයුතු සඳහා 

ේවිත්ව කාර්යය වෑන් රථයක් බදු පදනම 
මත ලබා ගැනිම 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V48/2021/
48 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තංගල්ල) ඒකකයේ විදුලි අධිකාකාරී 
(කාර්යාලය)රාජකාරී කටයුතු සඳහා 

ේවිත්ව කාර්යය වෑන් රථයක් බදු පදනම 
මත ලබා ගැනිම 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V49/2021/
49 

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

(තංගල්ල) ඒකකයේ  ප්රා.න.ඒකකයේ විදුලි 
අධිකාකාරී නඩත්තු රාජකාරි කටයුතු සඳහා 
ේවිත්ව කාර්යය වෑන් රථයක් බදු පදනම 

මත ලබා ගැනිම 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V50/2021/
50 

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

(තංගල්ල) ඒකකයේ  විදුලිය සිඳලීම  සදහා 
ත්රීයරෝද රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා 

ගැනීම. 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

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
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
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


 16 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V51/2021/
51 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(තංගල්ල) ඒකකයට අයත් වලස්මුල්ල 
විදුලි පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානයේ 
භාවිතය සඳහා ත්රී යරෝද රථයක් කුලි 

පදනම මත ලබා ගැනිම. 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Heree 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V52/2021/
52 

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

(තංගල්ල) ඒකකයේ  විදුලිය සිඳලීම  සදහා 
ත්රීයරෝද රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා 

ගැනීම. 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V53/2021/
53 

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

(තංගල්ල) ඒකකයේ  විදුලිය සිඳලීම  සදහා 
ත්රීයරෝද රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා 

ගැනීම. 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241816 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V54/2021/
54 

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

(තංගල්ල) ඒකකයේ  විදුලිය සිඳලීම  සදහා 
ත්රීයරෝද රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා 

ගැනීම. 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V55/2021/
55 

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

(හම්බන්යතොට) ඒකකයේ  විදුලිය සිඳලීම  
සදහා ත්රීයරෝද රථ 01ක් කුලී පදනම මත 

සපයා ගැනීම. 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V56/2021/
56 

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

(හම්බන්යතොට) ඒකකයේ  විදුලිය සිඳලීම  
සදහා ත්රීයරෝද රථ 01ක් කුලී පදනම මත 

සපයා ගැනීම. 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

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
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
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.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V57/2021/
57 

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

(හම්බන්යතොට) ඒකකයේ ප්රා.න.ඒ.I විදුලිය  
අධිකාකාරී රාජකාරී කටයුතු  සදහා වෑන් රථ 

01ක් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0-2) 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V58/2021/
58 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(හම්බන්යතොට) ඒකකයේ ප්රා.න.ඒ.II 
විදුලිය  අධිකාකාරී රාජකාරී කටයුතු  සදහා 
වෑන් රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා 

ගැනීම. 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V59/2021/
59 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(හම්බන්යතොට) ඒකකයේ විදුලිය  

අධිකාකාරී(ආදායම්) රාජකාරී කටයුතු  සදහා 
වෑන් රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා 

ගැනීම. 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V60/2021/
60 

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

(හම්බන්යතොට) ඒකකයේ 
පා.යසේ.ම.(හම්බන්යතොට) රාජකාරී කටයුතු  
සදහා ත්රීයරෝද රථ 01ක් කුලී පදනම මත 

සපයා ගැනීම. 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V61/2021/
61 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(හම්බන්යතොට) ඒකකයේ විදුලිය  

අධිකාකාරී(අම්බලන්යතොට) රාජකාරී කටයුතු  
සදහා සිංගල් කැේ රථ 01ක් කුලී පදනම 

මත සපයා ගැනීම. 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V62/2021/
62 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(හම්බන්යතොට) ඒකකයේ පා.යසේ.ම.( 

අම්බලන්යතොට ) රාජකාරී කටයුතු  සදහා 
ත්රීයරෝද රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා 

ගැනීම. 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

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
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
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.ප-2) 

දප02/මා/ලි10/පවිත්රතා යකො/2021/04 
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
මාතර කාර්යාලයහා පාරීයභෝගික යසේවා 
මධායස්ථාන පිරිසිදු කිරීයම් යසේවාව සදහා 
යකොන්ත්රාත් කරුයවකුයේ යසේවය ලබා 

ගැනීම. 

29.07.2021 
ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ප්රායේශීයවිදුලිඉංිනයන්රු
කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම,යනො.120 
රාහුලපාර,මාතර. 

1000.00 10,000.00 

ප්රායේශීයවිදුලිඉංිනයන්රුකාර්
යාලය, 

ලං.වි.ම,යනො.120,රාහුලපාර,
මාතර. 

ප්රායේශීයවිදුලිඉංිනයන්රු
කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම,යනො.120,රාහුල
පාර,මාතර. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරී ම් 
අංශය -04 
(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/22 
 

තඹ යපරවි මිහිරිටි 1.2m*17mm 300 ක් 
සපයා ප්රවාහනය කර ගැනීම 

 

04-08-2021 
 

ප.ව.2.0 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප.02) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A, 
මුහුදු මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.වි.ම., යනො. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 

-- යේශීය 
Click 
Here 

වයාපෘති අංශය PD(NTDND&EI)/Office / 
Building/2021 

 
වයාපෘති කාර්යාලයක් පවත්වායගන යාම 
සදහා යකොළඹ මහනගර සභා සීමාව තුල 
යහෝ ඒ අවටින් පහත සඳහන් විස්තර වලට 
අනුකූලව කාර්යාලීය යගොඩනැගිල්ලක් බඳු 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 
 

1. අවම සඵල කාර්යාලීය ඉඩ ප්රමායය 
වර්ග අඩි 3500 විය යුතුය. 

2. අවමය  වශයයන් වාහන 08 ක් නවතා 
තැබීමට ඉඩ පහසුකම. 

3. බදු කාලය අවුරුදු 02කි 
 
 

2021.07.28 
ප.ව. 2.00 

ඩී.පී. සී  
(වයාපෘති) 

 

වයාපෘති අධායක්ෂක 
කාර්යාලය 

(එන්. ටී. ඩී.එන්. ඩී 
ඇන්ඩ් ඊ. අයි. පී) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
18, යකොනිස්ටන් 

යපයදස, 
යකොළඹ 07. 

 
දුරකථන අංකය : 011-

25898
14, 

011-2081461 
ෆැක්ස් අංකය    : 011-

20816
90 

 
 

යනොමිලයේ 
නිකුත් කරනු 

ඇත 

- වයාපෘති අධායක්ෂක 
කාර්යාලය 

( එන්. ටී. ඩී.එන්. ඩී ඇන්ඩ් 
ඊ. අයි. පී) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
18, යකොනිස්ටන් යපයදස, 

යකොළඹ 07. 
 

011-2589814, 
011-2081461 

වයාපෘති අධායක්ෂක 
කාර්යාලය 

( එන්. ටී. ඩී.එන්. ඩී 
ඇන්ඩ් ඊ. අයි. පී) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 

18, යකොනිස්ටන් 
යපයදස, 

යකොළඹ 07. 
 

011-2589814, 
011-2081461 

- එන්.සී.බී බාගත 
කරන්න 

වයාපෘති අංශය 

දේශටේඩර් අංෙව 

PSRSP/PM4/Tenders/2021/06 
 

බලශක්ති පේධාති විශ්වාසනීයව 
සවිබලගැන්වීයම් වයාපෘතියයහි(PSRSP) 

වයාපෘති කලමයාකරු ඒකක 4 
කාර්යාලය සඳහා  ආරක්ෂක යසේවය ලබා 
ගැනීම සඳහා මිළ කැඳවුම් ලබා ගැනීම 

28.07.2021 
 

දේශප.ව10.00 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වයාපෘති 
අංශය) 

වයාපිි  අධ්යෂ 

ොර්වාලව, PSRSP, 

අංෙ. 759, 

තලංගම දකුා, 

පැලවත්ත. 
 

0112 888495 
0112 888496 

 

මුදල් අව 

දේශනොදේශෙදේශර් 
10,000.00 

වයාපිි  අධ්යෂ ොර්වාලව, 

PSRSP, 

ලංො විදු බල මණ්ඩලව, 

අංෙ. 759, 

තලංගම දකුා, 

පැලවත්ත. 

 

වයාපිි  අධ්යෂ 

ොර්වාලව, PSRSP, 

ලංො විදු බල 

මණ්ඩලව, 

අංෙ. 759, 

තලංගම දකුා, 

පැලවත්ත. 

 

අදාල නැත NCB 
Click 
Here 

වයාපෘති අංශය 

දේශටේඩර් අංෙව 

PSRSP/PM4/Tenders/2021/08 
 

බලශක්ති පේධාති විශ්වාසනීයව 
සවිබලගැන්වීයම් වයාපෘති 

කාර්යාලය(PSRSP)-PMU4 වායු 
සමීකරය සැපයීම සහ සවිකිරීම. 

 

28/07/2021 
 

දේශප.ව 10.00 

ප්රදේශීියව 

ප්රසම්පාදන 

ෙමිටුව 

(වයාපිි ) 

වයාපිි  අධ්යෂ 

ොර්වාලව, PSRSP, 

දේශනො.759 

තලංගම දකුා 

පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල 
 

0112 888495 
0112 888496 

මුදල් අව 

දේශනොදේශෙදේශර් 
15,000.00 

වයාපිි  අධ්යෂ ොර්වාලව, 

PSRSP, 

දේශනො.759 

තලංගම දකුා 

පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල 

 

වයාපිි  අධ්යෂ 

ොර්වාලව, PSRSP, 

දේශනො.759 

තලංගම දකුා 

පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල 

 

අදාල නැත NCB 
Click 
Here 

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
https://www.dropbox.com/s/sc57cobkz6nq4m6/bid%20document.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sc57cobkz6nq4m6/bid%20document.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ihiydu7yz4nwz3/Bidding%20Document.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ihiydu7yz4nwz3/Bidding%20Document.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ghea9kk3rldan7y/Bidding%20Document%20-%20AC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ghea9kk3rldan7y/Bidding%20Document%20-%20AC.pdf?dl=0
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24,000 BTU වායු සමීකරය - 03. 
18,000 BTU වායු සමීකරය - 03. 
9,000 BTU වායු සමීකරය - 02. 

 

 
 

 
වත්කම් 

කළමනාකරය 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 

 
CW&B/DGM/HVH/01/2021 

 
නි.සා. (සි.වැ. හා යගො.) ශාඛාව යවත 

වසරක කාලයක් සඳහා කුලී පදනම මත 
(ඉන්ධාන හා රියදුරු සමඟ) වෑන් රථයක් 

ලබාගැනීම 
සුදුසුකම් : 

යටන්ඩර්පයතහි යකොන්යේසිවල සඳහන් 
කර ඇති පරිදි 

 

 
2021-08-05 

දින 
පැය. 14:00 
පැයට අවසන් 
කරනු  ලැයේ. 

 
2021-08-04 
දින 12.00 
පැය දක්වා 
ප්රසම්පාදන 
පත් නිකුත් 
කරනු ලැයේ. 

 
 

 
ප්රායේය ය 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, යකොළඹ 
02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 
 

 
500.00 

 
10,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා යගොඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා සංගම් 

යගොඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් 

මාවත, යකොළඹ 02. 

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(සිවිල්වැඩ හා 
යගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යසේවා 
සංගම් යගොඩනැගිල්ල, 

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

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 

 
අදාල යනොයේ. 

 
NCB 

 
 

 

Click 

here 

 

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

 
 

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

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

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

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයේ. 
 

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

 

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

 

        සාමානයාධිකාොරී                      

https://www.dropbox.com/s/ais1gh904wfje3h/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-HVH-01-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ais1gh904wfje3h/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-HVH-01-2021.pdf?dl=0
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