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ලංසු කැදවීම 
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 

සපයාගැ
නීම් 

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 

බෙදා හැරිම් 
කලාප 01 
බකාළඹ 
නගරය 

CEB/DGM(CC)/CE(M)/PPC/2021/0
03 
Supply & Delivery of Portable 
Testing Equipment for Power 
Transformers 
 

25/08/2021 

10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(බකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිව්වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
බගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද බමල් මාවත, 
බකාළඹ 03මගින් 

2021-08-24 දිනට බපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

200,000.00 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිව් වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

බගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
බමල් මාවත, බකාළඹ 03 හි 

තො ඇති ලංසු බපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- බේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/yri3ah0blm3lar6/ENG-DD1-CC-2021-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yri3ah0blm3lar6/ENG-DD1-CC-2021-003.pdf?dl=0
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බෙදා හැරිම් 
කලාප 01 
බකාළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/028 
Supply & Delivery of 
i)  Ferrules Aluminum Crimp Type 
with Blind 
Hole - LV/70Sqmm (For Transition 
Joints) 
- 250 Nos. 
ii)  Ferrules Aluminum Crimp Type 
LV/ 
150Sqmm – 200 Nos. 
iii) Ferrules Aluminum Crimp Type 
LV/ 
240Sqmm – 500 Nos. 
iv) Ferrules Aluminum Crimp Type 
with Blind 
Hole - LV/ 240Sqmm (For 
Transition Joints) 
- 200 Nos. 
v)  Ferrules Cu. Crimp Type -
LV/95Sqmm 
-200 Nos. 
vi) Ferrules Cu. Crimp Type 
HV/400Sqmm 
– 100 Nos. 
vii) Bimetallic Ferrule Al 
25Sqmm/Cu16Sqmm 
-200 Nos. 

25/08/2021 

10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(බකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිව්වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
බගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද බමල් මාවත, 
බකාළඹ 03මගින් 

2021- 08-24 දිනට බපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

8,000.00 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිව් වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

බගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
බමල් මාවත, බකාළඹ 03 හි 

තො ඇති ලංසු බපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- බේශීය 
Click 
Here 

බෙදාහැර ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

දප/මා/ලි10/මි.ගැ/නිළඇඳුම්/2021/06 
මාතර ප්රාබේශීය දුදුලි ජංනේබන්  
කාර්යාලබේ නිළ ඇඳුම් හිමි බේවක 
මණ්ඩලය සඳහා නිළ ඇඳුම් (Uniforms) 
මසා නිම කර සැපයීම. 

25/08/2021 

14.00 පැය 

පළාත් 
මිළදී 

ගැනීම් 
කමිටුව 
(දප2) 

ප්රධාන දුදුලි ජංනේබන්  
(මාතර), ප්රබේශීය දුදුලි 

ජංනේබන්  
කාර්යාලය,ලං.දු.ම., 
රාහුල පාර, මාතර. 
දු.අ. 041 222 2322 

ෆැක්ෂේ : 041 222 2322 

1,000.00 10,000.00 

ප්රධාන දුදුලි ජංනේබන්  
(මාතර), ප්රබේශීය දුදුලි 

ජංනේබන්  
කාර්යාලය,ලං.දු.ම., රාහුල 

පාර, මාතර. 

ප්රධාන දුදුලි ජංනේබන්  
(මාතර), ප්රබේශීය දුදුලි 

ජංනේබන්  
කාර්යාලය,ලං.දු.ම., 
රාහුල පාර, මාතර. 

-- බේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/zg25mryvtcsi749/ENG-DD1-CC-2021-028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zg25mryvtcsi749/ENG-DD1-CC-2021-028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ndfqk1128m5krnm/SP2-M-C10-Uniform-2021-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ndfqk1128m5krnm/SP2-M-C10-Uniform-2021-06.pdf?dl=0
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බෙදාහැර ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/SUPREG/2021/08 
නි.සා (ද.ප)2 සඳහා 2021/2022 වර්ෂය 
බවනුබවන් එකලා මනු පරක්ෂා රීරම සදහා 
බකාන්රාත්ක වන් ලියාපදිං ක රීරම 

25/08/2021 

14.00 පැය 

පළාත් 
මිළදී 

ගැනීම් 
කමිටුව 
(දප2) 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ජංනේබන්  (වාණිජ් හා 
පාරිබ ෝගික බේවා) 

ඒකකය, ලං.දු.ම.බනා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ෂේ : 047-2241806 

1,000.00 
ලියාපදිං ක ගාේු 

5,000.00 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන 
ජංනේබන්  (වාණිජ් හා 

පාරිබ ෝගික බේවා) ඒකකය, 
ලං.දු.ම.බනා. 61/1ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ෂේ : 047-2241806 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ජංනේබන්  (වාණිජ් හා 
පාරිබ ෝගික බේවා) 

ඒකකය, ලං.දු.ම.බනා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්ෂේ : 047-2241806 

-- බේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

ජ්නන 
සමනළ 

සංකීර්ණය 

SC/DGM/BID/SWPS/2021/03 
කපුගල ගම්මානය 
පිහිනුම් තටාකය අලුත්වැඩියා රීරම 
සමනළවැව දුදුලි ෙලාගාරය 

26/08/2021 

14.00 පැය  
ජ්නන 

කනි්ඨ 
ප්රසම්පාද
න කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්ණ

ය) 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර 

(සමනළ සංකීර්ණය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

දු. ක.   : 045 2225002 
ෆැක්ෂේ : 045 2225005 

 
බහෝ 

 
ප්රධාන ජංනේබන්  

කාර්යාලය, සමනළවැව 
දුදුලි ෙලාගාරය, ලංකා 

දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 
කපුගල, ෙලංබගාඩ 
Tel: 045-2222554 
Fax:045-2222501 

500.00 
බම් සඳහා 

ඕනෑම 
ෙැංකුවරීන් 

මහජ්න 
ෙැංකුබව් 

මූලේථාන 
ශාඛාබව් 
සමනළ 

සංකීර්ණ 
රැේරීරම් 

ගිණුම 
204200410
085134 ට 

ෙැරකර ලො 
ගත් රිසිට්ට 

පතක්ෂ 
ජදිරිපත් කළ 

යුුය. 

10,000.00 
 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාර 
(සමනළ සංකීර්ණය) 

කාර්යාලය 
158/5, නව නගරය, 

රත්නපුර 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර 

(සමනළ සංකීර්ණය) 
කාර්යාලය 

158/5, නව නගරය, 
රත්නපුර 

අදාළ නැත ජ්ාතික 
තරඟකාරි 

ලංසු 
කැඳවීම 

Click Here 
 

බෙදාහැරම් 
අංශය 01 

CE(P&HM)DD1/T/SC/2021/01 
ලංකා දුදුලිෙල මණ්ඩලබේ නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (වයාපෘති හා ෙැර නඩත්ු) 
බෙදාහැරම් අංශ 1 ශාඛාවට අයත් හෙරණ 
ගෙඩාබව් පිටුපස මායිම් තාප්පය ජදිරීරම 
සඳහා වූ බටන්ඩරය 
 
 

26/08/2021 

14.00 පැය 

බෙදාහැර
ම් 

සපයාගැ
නීම් 

කමිටුව 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපෘති හා ෙැර 
නඩත්ු) බෙදාහැරම් 
අංශය 01 කාර්යාලය, 

ලංකා දුදුලිෙල 
මණ්ඩලය, බනා.288, 

නුවර පාර,         
කු ණෑගල.                   

දු.ක.:-037- 2229151,  
2230483                    

ෆැක්ෂේ 037-2229151 

1,250.00 25,000.00 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(වයාපෘති හා ෙැර නඩත්ු) 

බෙදාහැරම් අංශය 01 
කාර්යාලය, 

ලංකා දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.288, නුවර පාර,         

කු ණෑගල.                   
දු.ක.:-037- 2229151, , 

2230483                      
ෆැක්ෂේ 037-2229151 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයාපෘති හා ෙැර 
නඩත්ු) බෙදාහැරම් 
අංශය 01 කාර්යාලය,       

ලංකා දුදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 

බනා.288, නුවර පාර,         
කු ණෑගල.                   

දු.ක.-037- 2229151, 
2230483 

ෆැක්ෂේ 037-2229151 

අදාල නැත NCB 
මෙතැනින් 

 

https://www.dropbox.com/s/r9rpcqa9z1v3x9p/SP2-CE%28C%26CS%29-SUPREG-2021-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r9rpcqa9z1v3x9p/SP2-CE%28C%26CS%29-SUPREG-2021-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/itn6wmzjtcudti0/Eng-GEN-SC-SWPS-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0io2nt4cj014yn0/Eng-DD1-PHM-T-SC-2021-01.pdf?dl=0
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බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/093 
නි.සා. මධයම පළෘත 02 කාර්යාලබේ බිම් 
මහබල් පාිෂන් රීරම. 
Pre-Bid meeting: - 2021-08-20 දින, 
ප.ව. 3.00 ට 
ේථානය: - ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 
 

25/08/2021 

14.00 පැය 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාද

න 
කමිටුව-

මප2 

 
ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 

බනා.431, බකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 
081-2085600 

 

1,000.00 11,000.00  
ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා දුදුලිෙල 
මණ්ඩලය, බනා.431, 

බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 
 

 
.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 

බනා.431, බකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

යස්වා 

බෙදා හැරිම් 
කලාප 01 
බකාළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(P&D)/PPC/2021/006 
බකාළඹ නගර කාර්යාලබේ තැනීම් ඒකකය 
සදහා ABC හා ගල්කුඩු ලො ගැනිම (වසර 02 
ක්ෂ සදහා) 

25/08/2021 

10.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(බකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිව්වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
බගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද බමල් මාවත, 
බකාළඹ 03මගින් 

2021-08-24 දිනට බපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

150,000.00 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිව් වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 

බගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
ද බමල් මාවත, බකාළඹ 03 
හි තො ඇති ලංසු බපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිබයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(බකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- බේශීය 
Click 
Here 

බෙදාහැරම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/86 
ප්රධාන දුදුලි ජංනේබන්  බෙදාහැරම් නඩත්ු 
ඒකකයට අයත් කුලියාපිිය නඩත්ු උප 
ඒකකය - ∏ සඳහා කුලී පදනම මත කෲ කැබ්ප 
රථයක්ෂ ලො ගැනීම 
 

25/08/2021 

14.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන දුදුලි ජංනේබන්  
(වාණිජ්) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇේසැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

 
037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාර 
(වයඹ-1) කාර්යාලය , 

නාරම්මල පාර, 
ඇේසැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර (වයඹ-

1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇේසැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

බෙදාහැරම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/72 
ප්රධාන දුදුලි ජංනේබන්  (බෙදාහැරම් 
නඩත්ු) ඒකකයට අයත් රැහැන් මාර්ග 
උපාංග නඩත්ු ඒකකය සඳහා කුලී පදනම 
මත කෲ කැබ්ප රථයක්ෂ ලො ගැනීම. 
 

25/08/2021 

14.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනීම් 
කමිටුව 

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

 

බෙදාහැරම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/176 
දුදුලි ජංනේබන් (පුත්තලම) කාර්යාලයට 
අයත් පුත්තලම, ආණමඩුව, බනාබරාචබචෝල 
පාරිබ ෝගික බේවා මධයේථාන වල හා 
ප්රාබේශීය නඩත්ු ඒකකබේ ඇති අෙලි 
 ාණ්ඩ දුරීණීම. 

25/08/2021 

14.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
බලාට්ට වල 

විනාකමින් 10% 
ක්ෂ 

එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/84dfrtof78zhx11/093-%20Ground%20floor%20partition.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/84dfrtof78zhx11/093-%20Ground%20floor%20partition.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xmrisp2h64r3ua6/ENG-DD1-CC-2021-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xmrisp2h64r3ua6/ENG-DD1-CC-2021-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rz531m6bj9cwshq/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2021-86.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rz531m6bj9cwshq/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2021-86.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q786h0m7b0lamjv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2021-72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q786h0m7b0lamjv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWPI-CEECM-T-2021-72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t16l0kuthypye5s/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-176.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t16l0kuthypye5s/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-176.pdf?dl=0
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බෙදාහැරම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/174 
ප්රධාන දුදුලි ජංනේබන්  (ෙලශක්ෂති 
කළමණාකරණ) ඒකකයට අයත් තරාපැදු 
නඩත්ු ඒකකබේ සහ ශක්ෂති හානි අවම 
රීරබම් ඒකකබේ ඇති අෙලි  ාණ්ඩ දුරීණීම. 
 

25/08/2021 

14.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
බලාට්ට වල 

විනාකමින් 10% 
ක්ෂ 

එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

බෙදාහැරම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/177 
දුදුලි ජංනේබන්  (බවන්නප්පුව) කාර්යාලයට 
අයත් බවන්නප්පුව, බෙෝලවත්ත හා 
නාත්තන්ඩිය පාරිබ ෝගික බේවා මධයේථාන 
වල ඇති අෙලි මනු දුරීණීම. 
 

25/08/2021 

14.00 පැය 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
බලාට්ට වල 

විනාකමින් 10% 
ක්ෂ 

එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

 
බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/103 
ප්රාබේශීය දුදුලි ජංනේබන්  කුණ්ඩසාබල්   ෙල 
ප්රබේශයට අයත් කරල්ලිේද දුදුලි පාරිබ ෝගික 
බේවා මධයේථානය  සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට වෑන්  රථයක්ෂ  ලො 
ගැනීම . 

 

 
25/08/2021 

14.00 පැය 

 
පළාත් 
සපයා 

ගැනීබම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ජ. (වාණිජ්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා දුදුලිෙල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අේගිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
 

 
1000.00 

 
16,000.00 

 
ප්ර.ජ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අේගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
ප්ර.ජ. (වාණිජ්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා දුදුලිෙල 

මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අේගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

 
බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/106 
ප්රධාන  ජංනේබන්   (බෙදාහැරම් නඩත්ු) 
මධයම පළාත-1 ඒකකය  සඳහා කුලී පදනම 
මත වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක්ෂ  ලො 
ගැනීම . 

 

 
25/08/2021 

14.00 පැය 

 
පළාත් 
සපයා 

ගැනීබම් 
කමිටුව 

 
 

එම 
 

 
 
 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

 
 
 

එම 

 
 
 

එම 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

බේශීය 

Click 
Here 

 

 
බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/127 
ප්රාබේශීය දුදුලි ජංනේබන්  මාතබල් ෙල 
ප්රබේශයට අයත් පල්බල්බපාළ දුදුලි 
පාරිබ ෝගික බේවා මධයේථානය  සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට සැහැල්ලු 
බලාරි  රථයක්ෂ  ලො ගැනීම . 

 

 
25/08/2021 

14.00 පැය 

 
එම 

 

 
එම 

 

 
 
 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

 
එම 

 
එම 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

බේශීය 

Click 
Here 

 

 
බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/128 
ප්රාබේශීය දුදුලි ජංනේබන්  දල්ල්ල   ෙල 
ප්රබේශයට අයත් දල්ල්ල  දුදුලි පාරිබ ෝගික 
බේවා මධයේථානය  සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට කෲ කැබ්ප  රථයක්ෂ  ලො 
ගැනීම . 

 

 
25/08/2021 

14.00 පැය 

 
එම 

 

 
එම 

 

1000.00 16,000.00 එම එම  
 

අදාල නැත. 

 
 

බේශීය 

Click 
Here 

 

 
බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/129 
ප්රාබේශීය දුදුලි ජංනේබන්  දල්ල්ල  
කාර්යාලයට අයත් දල්ල්ල  ප්රාබේශීය නඩත්ු 
උප ඒකකය   සඳහා කුලී පදනම මත වසර 

25/08/2021 

14.00 පැය 
 

එම 
 

 
එම 

 

 
 
 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

එම එම  
 

අදාල නැත. 

 
 

බේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/5d33trpg2sdbmg4/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-174.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5d33trpg2sdbmg4/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-174.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8usq5r8jca4aclp/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-177.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8usq5r8jca4aclp/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-177.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l8lehdslxdpigcj/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l8lehdslxdpigcj/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vj45nje4q38jzqr/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-106.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vj45nje4q38jzqr/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-106.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tsxvkaz4xveqwez/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tsxvkaz4xveqwez/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lg6kj8fshk80pd6/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-128.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lg6kj8fshk80pd6/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-128.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8s4ybzh42ovglms/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-129.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8s4ybzh42ovglms/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-129.pdf?dl=0
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02ක කාලයකට වෑන්  රථයක්ෂ  ලො ගැනීම . 
 

 
බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/130 
ප්රාබේශීය දුදුලි ජංනේබන්  දල්ල්ල  
කාර්යාලයට අයත් නාඋල  පාරිබ ෝගික 
බේවා මධයේථානය   සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට කෲ කැබ්ප  රථයක්ෂ  ලො 
ගැනීම . 

 

25/08/2021 

14.00 පැය 
 

එම 
 

 
එම 

 

 
 
 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

 
 
 

එම 

 
 
 

එම 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

බේශීය 

Click 
Here 

 

 
බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/131 
ප්රාබේශීය දුදුලි ජංනේබන්  දල්ල්ල  
කාර්යාලබේ වාණිජ් උප  ඒකකය   සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට වෑන්  
රථයක්ෂ  ලො ගැනීම . 

 

25/08/2021 

14.00 පැය 
 

එම 
 

 
එම 

 

 
 
 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

 
 
 

එම 

 
 
 

එම 

 
 

අදාල නැත. 

 
 

බේශීය 

Click 
Here 

 

 
බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/132 
ප්රාබේශීය දුදුලි ජංනේබන්  දල්ල්ල  
කාර්යාලබේ වාණිජ් උප  ඒකකය   සඳහා කුලී 
පදනම මත වසර 01ක කාලයකට ත්රීවීලර්  
රථයක්ෂ  ලො ගැනීම . 

 

25/08/2021 

14.00 පැය 
 

පළාත් 
සපයා 

ගැනීබම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ජ. (වාණිජ්) 

කාර්යාලය, 
ලංකා දුදුලිෙල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අේගිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
 

 
500.00 

 
5,000.00 

ප්ර.ජ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අේගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ජ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා දුදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අේගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

 
 
 
 

බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/161 
ේථාපිත රීරමට නියමිත ලග්ගල පාරිබ ෝගික  
බේවා මධයේථානය  සඳහා කුී//ෙඳු පදනම 
මත පහත සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 
02ක කාලයකට බගාඩනැඟිල්ලක්ෂ සහිත 
ජඩමක්ෂ ලො ගැනිම. 
 
1) බගාඩනැගිල්ල සහිත ජඩම  

බහට්ටිබපාළ නගරය ආශ්රිත ප්රබේශය 
ුළ පිහිටා තිබිය යුු වීම. 

2) බගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 1500ක්ෂ පමණ 
වීම. 

3) බගාඩනැගිල්ල සඳහා ජ්ලය,දුදුලිය, 
දුරකථන පහසුකම් තිබිය යුු වීම. 

4) වාහන ගමන් කළ හැරී මාර්ග පහසුකම් 
හා වාහන ගාල් රීරබම් පහසුකම් තිබිය 
යුුය. 

5) බග්ට්ටටුවක්ෂ සහිත ආරක්ෂෂක වැටක්ෂ 
තිබීම. 

6) බගාඩනැගිල්ල සහිත ජඩම පර්චේ 40ට 

25/08/2021 

14.00 පැය 
 

පළාත් 
සපයා 

ගැනීබම් 
කමිටුව 

 
තමා දුසින් සකේ 

කරගත් අයදුම්පතක 
ෙලාබපාබරාත්ු වන 

මාසික කුළිය සහ 
බගාඩනැඟිල්බල් සියලු 

දුේතර සඳහන් කර 
එවන්න. 

 
දු.අ.  . 081-2374283 

081- 4949191 

 
- 

 
- 

 
 
 

එම 

 
 
 

එම 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

 
- 

https://www.dropbox.com/s/i6bbogqtnaq3uxk/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-130.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i6bbogqtnaq3uxk/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-130.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/omrp8zacgwlelye/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-131.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/omrp8zacgwlelye/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-131.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/og3t6fkaiw84ru5/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-132.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/og3t6fkaiw84ru5/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-132.pdf?dl=0
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වැඩිදුය යුුය. 
 

 
 

බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/135 
මාවනැල්ල ප්රාබේශීය දුදුලි ජංනේබන්   ෙල   
ප්රබේශයට අයත් ප්රාබේශීය නඩත්ු උප 
ඒකකය සදහා කුලී/ෙදු පදනම මත පහත 
සදහන් පහසුකම් සහිත බගාඩනැගිල්ලක්ෂ  
වසර 02ක කාලයකට ලො ගැනීම. 
1. බගාඩනැගිල්බල් වර්ග ප්රමාණය වර්ග අඩි 
2000 වීම. 
2. නළ ජ්ලය, දුදුලිය, ේථාවර දුරකථන. 
3. සනීපාරක්ෂෂක පහසුකම් 
4. බරේන් රථය හා අබනකුත් සැහැල්ලු වාහන 
03ක්ෂ නැවැත්වීබම්   පහසුකම් තිබිය යුුය. 
5.නායයෑම් අවධානම් වලින් බතාර තැනිතලා 
භූමියක්ෂ දුය යුුයි. 
6.ආරක්ෂිත වැටක්ෂ තිබිය යුුය. 

25/08/2021 

14.00 පැය 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාද

න කමිටුව-
මප2 

 
ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 

බනා.431, බකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 
081-2085600 

 

 
- 

 
- 

 
ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා දුදුලිෙල 
මණ්ඩලය, බනා.431, 

බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 
 

 
.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 

බනා.431, බකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

- 
 

බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/136 
ප්රධාන දුදුලි  ජංනේබන් (බප්රාබදණිය)  
ඒකකබේ අම්පිිය පා.බේ.ම. සඳහා  වසරක 
කාලයකට කුලී පදනම මත  ත්රීබරෝද රථයක්ෂ 
ලො ගැනීම 
 

25/08/2021 

14.00 පැය 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාද

න කමිටුව-
මප2 

 
ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 

බනා.431, බකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 
081-2085600 

 

 
500.00 

 
5000.00 

 
ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා දුදුලිෙල 
මණ්ඩලය, බනා.431, 

බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 
 

 
.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 

බනා.431, බකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/137 
ප්රධාන දුදුලි  ජංනේබන් (බප්රාබදණිය)  
ඒකකබේ යිනුවර පා.බේ.ම. සඳහා  වසරක 
කාලයකට කුලී පදනම මත  ත්රීබරෝද රථයක්ෂ 
ලො ගැනීම 
 

25/08/2021 

14.00 පැය 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාද

න කමිටුව-
මප2 

 
ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 

බනා.431, බකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 
081-2085600 

 

 
500.00 

 
5000.00 

 
ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා දුදුලිෙල 
මණ්ඩලය, බනා.431, 

බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 
 

 
.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 

බනා.431, බකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/138 
ප්රාබේශීය දුදුලි ජංනේබන් (නාවලපිිය) ෙල 
ප්රබේශබේ GPS දත්ත ලො ගැනීබම් 
වැඩසටහන සඳහා වසරක කාලයකට ත්රී 

25/08/2021 

14.00 පැය 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාද

න කමිටුව-

 
ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 

 
500.00 

 
5000.00 

 
ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා දුදුලිෙල 
මණ්ඩලය, බනා.431, 

 
.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/8z4c86o995ly8ir/PPC-2021-136%20Three%20Wheeler-%20Ampitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8z4c86o995ly8ir/PPC-2021-136%20Three%20Wheeler-%20Ampitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qx4tza8b965kx5n/PPC-2021-137%20Three%20Wheeler-%20Yatinuwara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qx4tza8b965kx5n/PPC-2021-137%20Three%20Wheeler-%20Yatinuwara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xzppv2mk8d9598d/PPC-2021-138%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xzppv2mk8d9598d/PPC-2021-138%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
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බරෝද රථයක්ෂ ලො ගැනීම. 
 

මප2 බනා.431, බකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

දු.අ.  081-4949160, 
081-2085600 

 

බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 
 

බනා.431, බකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

 

බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/139 
නුවරඑළිය ප්රාබේශීය දුදුලි ජංනේබන්   ෙල   
ප්රබේශයට අයත් වලපබන් 
දු.පා.බේ.මධයේථානබේ දුදුලි කණු තැබීම 
සදහා කුලී/ෙදු පදනම පහත සදහන් 
පහසුකම් සහිත ජඩමක්ෂ  වසර 02ක 
කාලයකට ලො ගැනීම. 
1. වලපබන් දු.පා.බේ.මධයේථානයට 
(හරේෙැේද) 1km දුරක්ෂ ඇුළත දුය යුුයි. 
2. භූමි ප්රමාණය අවම වශබයන් පර්චේ 20ක්ෂ 
පමණ දුම. 
3. ප්රධාන පාරට මුහුණලා ජඩම තිබිය යුුයි. 
4. බදාඹකර රථය හා අබනකුත් බලාරි රථ 
හැරවීමට පහසුකම් තිබිය යුුය. 
5.නායයෑම් අවධානම් වලින් බතාර තැනිතලා 
භූමියක්ෂ දුය යුුයි. 
6.ආරක්ෂිත වැටක්ෂ හා පිදුසුම් බදාරටුවක්ෂ 
තිබිය යුුය. 

25/08/2021 

14.00 පැය 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාද

න කමිටුව-
මප2 

ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 
 

 
- 

 
- 

ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා දුදුලිෙල 

මණ්ඩලය, බනා.431, 
බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

අදාල නැත. බේශීය - 

බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/140 
ප්රාබේශීය දුදුලි  ජංනේබන් (නාවලපිිය) 
ප්රබේශබේ තරාපැදු නඩත්ු කටයුු සඳහා  
වසර බදකක කාලයකට සැහැල්ලු බලාරි 
රථයක්ෂ ලො ගැනීම 
 

25/08/2021 

14.00 පැය 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාද

න කමිටුව-
මප2 

ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 
 

 
1,000.00 

 
16,000.00 

 
ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා දුදුලිෙල 
මණ්ඩලය, බනා.431, 

බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 
 

 
.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 

බනා.431, බකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/141 
ප්රාබේශීය දුදුලි ජංනේබන් (මාවනැල්ල) ෙල 
ප්රබේශබේ වාණිජ් උප ඒකකය සඳහා වසරක 
කාලයකට ත්රී බරෝද රථයක්ෂ ලො ගැනීම 
 
 

25/08/2021 

14.00 පැය 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාද

න කමිටුව-
මප2 

ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 
 

 
500.00 

 
5000.00 

 
ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා දුදුලිෙල 
මණ්ඩලය, බනා.431, 

බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 
 

 
.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 

බනා.431, බකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/rejtz57eq4d4j4d/PPC-2021-140%20Light%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rejtz57eq4d4j4d/PPC-2021-140%20Light%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sxpz5qy9zjxgm6u/PPC-2021-141%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sxpz5qy9zjxgm6u/PPC-2021-141%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
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බෙදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම 2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/142 
ප්රාබේශීය දුදුලි  ජංනේබන්  (නුවරඑළිය)  
ඒකකබේ වාණිජ් උප ඒකකය සඳහා  වසර 
බදකක කාලයකට වෑන් රථයක්ෂ ලො ගැනීම 
 

25/08/2021 

14.00 පැය 
 

පළාත් 
ප්රසම්පාද

න කමිටුව-
මප2 

ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 
බනා.431, බකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160, 

081-2085600 
 

 
1,000.00 

 
16.000.00 

 
ප්ර.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා දුදුලිෙල 
මණ්ඩලය, බනා.431, 

බකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 
 

 
.ජ. (වාණිජ්) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා 
දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 

බනා.431, බකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව. 

 

 
අදාල නැත. 

 
බේශීය 

Click 
Here 

 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/VEY/EC2/TEN/CLEANING 
SERVICE//2021/1 
බව්යන්බගාඩ ප්රධාන දුදුලි ජංනේබන්  
කාර්යාලය, බව්යන්බගාඩ, නිට්ටටල්ව, පේයාල 
දුදුලි පාරිබ ෝගික බේවා මධයේථාන, 
ප්රාබේශීය නඩත්ු ඒකකය I සහ   ප්රාබේශීය 
නඩත්ු ඒකකය II සඳහා පිරිසිදු රීරබම් 
පහසුකම් සපයා ගැනීම. (වසරක 
කාලසීමාවක්ෂ සඳහා) 

19/08/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
සපයා 

ගැනීබම් 
කමිටුව 

ප්රධාන  දුදුලි ජංනේබන්  
(බව්යන්බගාඩ) 

කාර්යාලය, 
ලංකා දුදුලිෙල 

මණ්ඩලය, බනා.70, 
ොඳුරාබගාඩ පාර, 

බව්යන්බගාඩ. 

500.00 
 

20,000.00 

ප්රධාන  දුදුලි ජංනේබන්  
(බව්යන්බගාඩ) කාර්යාලය, 
ලංකා දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 

බනා.70, ොඳුරාබගාඩ පාර, 
බව්යන්බගාඩ. 

ප්රධාන  දුදුලි ජංනේබන්  
(බව්යන්බගාඩ) 

කාර්යාලය, 
ලංකා දුදුලිෙල 

මණ්ඩලය, බනා.70, 
ොඳුරාබගාඩ පාර, 

බව්යන්බගාඩ. 

- NCB 
Click 
Here 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/ KEL/LAND/2021/01 
බගෝනවල 33 kV වහ  අංගනය සඳහා 
ජඩමක්ෂ මිලදී ගැනීම. 
(සපුගේකන්ද බගෝනවල මාර්ගබේ 
කජුගහමුල හන්දිබයන් නාගහමුල හන්දිය 
බදසට දහම් මාවතට නුදුරින් 33 kV අධිකාසැර 
දුදුලි මාර්ගයට ආසන්නබයන් දුය යුුය) 
පර්චේ 12-20 අතර දුය යුුය. 

18/08/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
සපයා 

ගැනීබම් 
කමිටුව 

ප්රධාන දුදුලි ජංනේබන්  
(කැලණිය) කාර්යාලය, 

ලංකා දුදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 624, නුවර 

පාර, ඇල්බදණිය, 
කඩවත. 

දු.ක : 0112 925880 
ෆැක්ෂේ:0112925885 

500.00 
 

45,000.00 

ප්රධාන දුදුලි ජංනේබන්  
(කැලණිය) කාර්යාලය, 

ලංකා දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 
624, නුවර පාර, 

ඇල්බදණිය, 
කඩවත. 

දු.ක : 0112 925880 
ෆැක්ෂේ:0112925885 

ප්රධාන දුදුලි ජංනේබන්  
(කැලණිය) කාර්යාලය, 

ලංකා දුදුලිෙල 
මණ්ඩලය, 624, නුවර 

පාර, ඇල්බදණිය, 
කඩවත. 

දු.ක : 0112 925880 
ෆැක්ෂේ:0112925885 

- NCB 
Click 
Here 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

 
WPN/NEG/C7/BUILDING/21/07 
කටාන පාරිබ ෝගික බේවා මධයේථානය 
සඳහා බගාඩනැගිල්ලක්ෂ සහිත පර්චේ 40කට 
බනාඅඩු ජඩමක්ෂ කුලී පදනම මත ලොගැනීම. 

18/08/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
සපයා 

ගැනීබම් 
කමිටුව 

 
ප්රධාන දුදුලි ජංනේබන්  

කාර්යාලය, බනා.87, 
රීල්ලාපිිය පාර, මීගමුව 

දු.ක. :  031-2224286 
031-2235202 

ෆැක්ෂේ :031-2222560 

500.00 10,000.00 

 
ප්රධාන දුදුලි ජංනේබන්  

කාර්යාලය, බනා.87, 
රීල්ලාපිිය පාර, මීගමුව 

දු.ක. :  031-2224286 
031-2235202 

ෆැක්ෂේ :031-2222560 

 
ප්රධාන දුදුලි ජංනේබන්  

කාර්යාලය, බනා.87, 
රීල්ලාපිිය පාර, 

මීගමුව 
දු.ක. :  031-2224286 

031-2235202 
ෆැක්ෂේ :031-2222560 

- NCB 
Click 
Here 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/D-V86/2021/22 
කුලී පදනම මත කෘ කැබ්ප රථයක්ෂ ලො 
ගැනීම.ප්රාබේශීය නඩත්ු එේකකය- දුදුලි 
ජංනේබන්  (දිවුලපිිය) 

18/08/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
සපයා 

ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.දු.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
රීරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1000.00 
 

20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.දු.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.දු.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
රීරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/KE-V32/2021/92 
කුලී පදනම මත කෘ කැබ්ප රථයක්ෂ ලො ගැනීම. 
පාරිබ ෝගික බේවා මධයේථානය - බදාම්බප 

18/08/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
සපයා 

ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.දු.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
රීරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1000.00 
 

20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.දු.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.දු.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
රීරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/sisjkzkrkmvwzxt/PPC-2021-142%20Van%20NE%20com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sisjkzkrkmvwzxt/PPC-2021-142%20Van%20NE%20com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qoxplf69l1xb8ul/Sin-WPN-VEY-EC2-TEN-CLEANING%20-SERVICE-2021-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qoxplf69l1xb8ul/Sin-WPN-VEY-EC2-TEN-CLEANING%20-SERVICE-2021-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/58kwpv30d0hl82s/Sin-DD2-WPN-KEL-Gonawala-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/58kwpv30d0hl82s/Sin-DD2-WPN-KEL-Gonawala-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7b72jcneo7j7efj/Sin-DD2-WPN-NEG-C7-BUILDING-21-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7b72jcneo7j7efj/Sin-DD2-WPN-NEG-C7-BUILDING-21-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5xformd1h90zj7j/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2021-22-%202WD%20Crew.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5xformd1h90zj7j/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V86-2021-22-%202WD%20Crew.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ttlf5hzfav8dn2/Eng-DD2-WPN-NCB-KE-V32-2021-92%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ttlf5hzfav8dn2/Eng-DD2-WPN-NCB-KE-V32-2021-92%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
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බෙදාහැරිම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/K-V28/2021/192 
කුලී පදනම මත බමෝටර් රථයක්ෂ ලො 
ගැනීම.ප්ර ධාන ජංනේබන් (කැලණිය) 

18/08/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
සපයා 

ගැනීබම් 
කමිටුව 

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.දු.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
රීරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1000.00 
 

20,000.00 

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.දු.ම., බනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (ෙපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.දු.ම., 

බනා. 280, නුවර පාර, 
රීරිෙත්බගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙදාහැර 
බම් අංශය -

03 
 

SAB/RUW/EE/BUILDING/GALAPITA
MADA SUB  C.S.C. /2021 
ගලපිටමඩ උප පාරිබ ෝගික බේවා 
මධයේථානය සඳහා වසර බදකක කාලයකට, 
ගලපිටමඩ නගරබේ සිට රීබලෝමීටරයක්ෂ  
ඇුලත පිහිි වර්ග අඩි 2000 ක්ෂ පමණ වන 
බගාඩනැගිල්ලක්ෂ  කුලී පදනම මත ලො 
ගැනීම. 
ජ්ලය, දුදුලිය, දුරකථන හා සනීපාරක්ෂෂක 
පහසුකම් සහිත දුය යුු අතර, අවම වශබයන් 
වාහන බදකක්ෂ ගාල් රීරමට ජඩ පහසුකම් 
සහිත දුය යුුය. 

19/08/2021 
14.00 පැය 

පළාත් 
මිළදී 

ගැනීම් 
කමිටුව 
(සෙර) 

දුදුලි ජංනේබන්  
කාර්යාලය 

( වන්වැල්ල)       බනා. 
ඊ 184/1, අටුලුගම, 

බදහිඕදුට. 
 

1,000.00 - 

දුදුලි ජංනේබන්  කාර්යාලය 
( වන්වැල්ල) බනා. ඊ 

184/1, අටුලුගම, බදහිඕදුට. 
 

දුදුලි ජංනේබන්  
කාර්යාලය 

( වන්වැල්ල) බනා. ඊ 
184/1, අටුලුගම, 

බදහිඕදුට. 
 

- බේශීය 

 
 

Clock 
Here 

- 

 
බෙදාහැරම් 
අංශය 03 
(ෙපද II ) 

 

WPSII/T/2021/123 
බහාරණ තැනීම් වැඩබිම පවත්වාබගන යාම 
සඳහා සුදුසු බගාඩනැගිල්ලක්ෂ කුලියට බහෝ 
ෙේදට ලො ගැනීම (බගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 
750කට බනාඅඩු දුය යුු අතර ෙර වාහන 
සැහැල්ලු වාහන සහ බකාන්ීට්ට කණු ආදී 
 ාණ්ඩ ගෙඩා කර තැබිය හැරී ජ්ලය, දුදුලිය 
හා දුරකථන සහිත ප්රධාන මාර්ගයට 
ආසන්නව පිහිටා තිබිය යුුය.) 
 

 
25/08/2021 

10.00 පැය  

 
පළාත් 
සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

(ෙපද 11) 

 
නි. සා. (ෙපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

බනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධනපුර මාවත, 

ඇුල්බකෝට්ටබට්ට. 
 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (ෙපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
බනා. 644,  ශ්රී ජ්යවර්ධනපුර 

මාවත, ඇුල්බකෝට්ටබට්ට. 
 

 
නි. සා. (ෙපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

බනා. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධනපුර මාවත, 

ඇුල්බකෝට්ටබට්ට. 
 

 
අදාල බනාබව් 

 
ජ්ාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 
 

බෙදාහැරම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ෙේබේ/ලි4/2021/ බගෝනීනුවල පා.බේ. 
මධයේථානය 
ෙේබේගම දුදුලි ජංනේබන්  ෙල ප්රබේශයට 
අයත්   බගෝනපිනුවල පා. බේ. මධයේථානය 
බගාඩනැඟිල්ල අලුත්වැඩියා රීරම සඳහා මුද්රා 
තැබූ බටන්ඩර් මගින් සුදුසුකම් ලත් ජදිරීරම් 
බකාන්රාත්ක වන්බගන් මිළ ගණන් 
කැඳවීම. 
ලංසු පූර්ව රැේවීම - 2021.08.19  බප.ව. 
10.30 
 

25/08/2021 

14.00 පැය  
පළාත් 
සපයා 
ගැනීම් 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර (දප1)  

කාර්යාලය 
ලංවීම 

මාතර පාර  ,ගාල්ල.  
091-2232095 

500.00 16,000.00 නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාර 
(දප1)  කාර්යාලය 

ලංවීම 
මාතර පාර  ,ගාල්ල.  

 

  
 
- 

 
 

NCB 
 

 
බතාරු  

පිටපත  

බෙදාහැරම් 
අංශ 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/ෙේබේ/ලි4/2021/ බගෝනීනුවල බේවක 
නිල නිවාස 03 
ෙේබේගම දුදුලි ජංනේබන්  ෙල ප්රබේශයට 
අයත්   බගෝනපිනුවල පා.බේ. මධයේථානබේ 

25/08/2021 

14.00 පැය  
පළාත් 
සපයා 
ගැනීම් 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාර (දප1)  

කාර්යාලය 
ලංවීම 

500.00 13,000.00 නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාර 
(දප1)  කාර්යාලය 

ලංවීම 
මාතර පාර  ,ගාල්ල.  

  
 
- 

 
 

NCB 
 

 
බතාරු  

පිටපත  

https://www.dropbox.com/s/qzpe3irh46dwjpt/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V28-2021-192%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qzpe3irh46dwjpt/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V28-2021-192%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/95v219dgoj0b7w6/Tender%20Book.doc%20Opanayaka%20%20Quarters%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/95v219dgoj0b7w6/Tender%20Book.doc%20Opanayaka%20%20Quarters%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w32k6f5fiikk1s1/WPSII.T.2021.123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w32k6f5fiikk1s1/WPSII.T.2021.123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34qszwnveebk2dj/Sin-DD4-SP1-SP-BDG-C4-2021-Gona%20Quarters03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34qszwnveebk2dj/Sin-DD4-SP1-SP-BDG-C4-2021-Gona%20Quarters03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34qszwnveebk2dj/Sin-DD4-SP1-SP-BDG-C4-2021-Gona%20Quarters03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34qszwnveebk2dj/Sin-DD4-SP1-SP-BDG-C4-2021-Gona%20Quarters03.pdf?dl=0
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අංක 03 දරණ බේවක නිල නිවස 
අලුත්වැඩියා රීරම සඳහා මුද්රා තැබූ බටන්ඩර් 
මගින් සුදුසුකම් ලත් ජදිරීරම් 
බකාන්රාත්ක වන්බගන් මිළ ගණන් 
කැඳවීම. 
ලංසු පූර්ව රැේවීම - 2021.08.19 බප.ව. 
10.00 
 

මාතර පාර  ,ගාල්ල.  
091-2232095 

 

වත්කම් 
කළමනාකර

ණ 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ණ හා 

ආයතනික) 

DGM(AM&C)/Valuation/32/Volume 
2/2021/1/Western Province 
DGM(AM&C)/Valuation/32/Volume 
2/2021/2/Sabaragamuwa Province 
DGM(AM&C)/Valuation/32/Volume 
2/2021/3/Eastern Province 
DGM(AM&C)/Valuation/32/Volume 
2/2021/4/Central Province 
DGM(AM&C)/Valuation/32/Volume 
2/2021/5/Uva Province 
DGM(AM&C)/Valuation/32/Volume 
2/2021/6/Southern Province 
DGM(AM&C)/Valuation/32/Volume 
2/2021/7/North Western Province 
නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි (වත්කම් 
කළමනාකරණ හා ආයතනික) ශාඛාව මඟින් 
ලංකා දුදුලිෙල මණ්ඩලයට අයත් ජඩම් සඳහා  
ෙේනාහිර/ සෙරගමු/ නැබගනහිර/ මධයම/ 
ඌව/ දකුණු හා වයඹ  පළාත් වලට අදාලව 
තක්ෂබේ  වාර්ථා ලො ගැනීම. 
 

26/08/2021 

14.00 පැය. 
 
. 
 
 

ප්රාබේයය 
ප්රසම්පාද
න කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාක
රණ) 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වත්කම් කළමනාකරණ 
හා ආයතනික) 

කාර්යාලය, 
ලංකා දුදුලිෙල 

මණ්ඩලය, 
3 වන මහල, 

රජ්බේ ලිපික  බේවා 
සංගම් බගාඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර්  කත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, බකාළඹ 
02. 

දු.අ. 011 233 0108 
011 233 0107 

 

1,500.00 
(එක්ෂ පළාතක්ෂ 

සඳහා) 

5,000.00 (එක්ෂ 
ලංසුවක්ෂ සඳහා) 

නිබයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(වත්කම් කළමනාකරණ හා 

ආයතනික) කාර්යාලය, 
ලංකා දුදුලිෙල මණ්ඩලය, 

3 වන මහල, 
රජ්බේ ලිපික  බේවා 
සංගම් බගාඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර්  කත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් 

මාවත, බකාළඹ 02. 
දු.අ. 011 233 0108 

011 233 0107 
 

නිබයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වත්කම් කළමනාකරණ 
හා ආයතනික) 

කාර්යාලය, 
ලංකා දුදුලිෙල 

මණ්ඩලය, 
3 වන මහල, 

රජ්බේ ලිපික  බේවා 
සංගම් බගාඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර්  කත්තම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
බකාළඹ 02. 

දු.අ. 011 233 0108 
011 233 0107 

 

අදාල බනාබව්. 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 යපාත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුන්න්යබ බලයලත් යෝයයෝතයතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් යෝුත් කරනු ලැයේ. අවශය න් විටක ුන්න් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ව 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 යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉ්ලීමමක් මිනන්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංු අයකරයක් ම`ිනන් යහෝ මුද් ම`ිනන් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුන්න්යබ යෝයයෝතයතයින්ට අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුන්න්යබ අනුමැතිය ලත් යෝයයෝතයතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතිය්්ප කරනු ලැයේ. 
 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් යෝක`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවතියෝ. 
 

https://www.dropbox.com/s/8aash7of3fqp2ay/Eng-AM-AMC-DGM%28AM%26C%29-Valuation-32-Volume%202-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8aash7of3fqp2ay/Eng-AM-AMC-DGM%28AM%26C%29-Valuation-32-Volume%202-2021.pdf?dl=0
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 ICB ) අන්තජයාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු 

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


