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     ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු ප ොත් මිළදී ගත 
හැකි කොර්යොලය සහ 

අදොළ අංකය 

ලංසු 
යපායතහි 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කොර්යොලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 

ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන 
(තො බල 

සංකීර්ණය) 

*ලංසු ලබොගන්නො අවසන් දිනය දීර්ඝ කිරීම 
SPS/LP/EE(M)M/2021/22/3230 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථනය සඳහා 

ආරක්ෂිත නිළ ඇඳුම් සපයාගැනීම 
 

08/09/2021 
10.00 පැය 

 
තාපබල 
සංකීරණ 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නිපයෝජය සොමොනය අිකකොරී 
( තො බල සංකීර්ණය)  

ලංවිම 
ජනන මූලස්ථොනය, නව 

කැළණි  ොලම, 
10600 පකොපලොන්නොව 

දුරකතන අංකය 
2437426, 2423897 

 

1,000.00 20,000.00 

නිපයෝජය සොමොනය අිකකොරී ( 
තො බල සංකීර්ණය)  ලංවිම 

ජනන මූලස්ථොනය, නව කැළණි 
 ොලම, 

10600 පකොපලොන්නොව 
දුරකතන අංකය 

2437426, 2423897 
 

නිපයෝජය සොමොනය 
අිකකොරී ( තො බල 

සංකීර්ණය)  ලංවිම 
ජනන මූලස්ථොනය, නව 

කැළණි  ොලම, 
10600 පකොපලොන්නොව 

දුරකතන අංකය 
2437426, 2423897 

අදොල නැත පේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/q8d7fzdi1wor6d8/Eng-Gen-TC-SPSLPEE%28M%29M2021223230.pdf?dl=0
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ජනන 
(මහවැලි 

සංකීර්ණය) 

MC/VIC/2019/12 
ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලපේ විකපටෝරිය ජල 

විදුලි බලොගොරපේ අංක 01 සහ අංක 02 ජනක 
යන්ර වල ස්ථොුකක ්රතිසස්ථො නය කිරීම සදහො 

නව ස්ථොුකක 02 ක නිර්මොණය කිරීම, 
නිෂ් ොදනය කිරීම,  රීකෂො කිරීම, ස්ථො නය 

කිරීම අධීකෂණය සහ Commissioning 
අධීකෂණය කිරීම. 

(ලංසු භොර ගන්නො අවසොන දිනය දීර්ග කිරීම) 

 
 

29/09/2021 
10.00 පැය 

ස්:djr leබිනට් 
m%සම්mdok 
lමිgqj ^විදු,sn, 
wud;HdxYh& 

 

නිපයෝජය idudkHdêldrs                            
^wdh;ksl lghq;=& 

ld¾hd,h" 
ජනන මූලස්ථොන 
පගොඩනැඟිල්ල" 

,xld jsoq,sn, uKav,h" 
kj කැළණි  ොලම  ොර" 

පකොපලොන්නොව 10600" 
ශ්රී ලංකොj.                  ÿ'l(       

+94-11-214 7232, 
+94-11-239 2394 

ෆැකස්:    +94-11-232 7027 
ú';eme,a( 

dgmcagen@ceb.lk 
dgmmc@ceb.lk 

 

125,000.00 
(අමතර 

පිට ත් මිලදී 
ගැනීපම්දී 

පිට ත් පදකක 
උ රිමයකට 

යටත්ව 
පිට තකට 

නැවත 
පනොපගවන 

රු: 10,000.00 
බැඟින්  පගවො 
ලබොගත හැක). 

මහවැලි 
සංකීර්ණය 
ගිණුම් අංක 
204-2002-

30085-134 ට 
බැරපවන පස් 
පගවො බැංකු 

ලදු ත 
ඉදිරි ත් කල 

ුකතුය. සතිසපේ 
කොර්යොලීය 
දිනයන්ිදී 

ප .ව. 9:00 
සිට  .ව. 3:00 

දකවො 2021 
අපගෝස්තු 27 

දින පතක 
ලංසු ප ොත 

මිලදීගත හැක. 

මිලියන 20 
 

නිපයෝජය idudkHdêldrs                            
^wdh;ksl lghq;=& ld¾hd,h"  

ජනන මූලස්ථොන 
පගොඩනැඟිල්ල"             ,xld 

jsoq,sn, uKav,h"     kj කැළණි 
 ොලම  ොර"  පකොපලොන්නොව                      

10600" 
ශ්රී ලංකොj. 

 

Y%jKd.drh"     2 jk 
uy<" ජනන මූලස්ථොන 

පගොඩනැඟිල්ල"             
,xld විදු,sn, uKav,h"     kj 

කැළණි  ොලම  ොර"  
පකොපලොන්නොව                     

10600" 
ශ්රී ලංකොj. 

 

- ICB Click here 

පබදොහැරීම් 
අංශය - 4 
(බ ද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/70 
කණු -  වැ.පකො. මීටර 6 කි.ග්රෑ. 50  ( Poles - 

R.C. 6m 50kg ) සොදො, ස යො, පගනවිත් 
භොරදීම. 
500 එකු 

(ලංසු අවසන් කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම) 

 

30/09/2021 
10.00 පැය 

 ළොත් 
්රසම් ොදන 

කමි ටුව 

නිපයොජය සොමොනයොිකකොරි ( 
බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය, පබදොහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථොනය, 3වන 
මහල, ලංකො විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභො  ටුමඟ, පදිවල. 
011-2638852 

1,500.00 41,000.00 

්රධාොන ඉංිනපන්රු (වොණිජ), 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය,  පබදොහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 

ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභො  ටුමඟ, පදිවල. 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ), නිපයෝජය 

සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-

1) කොර්යොලය,  
පබදොහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 
ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභො 
 ටුමඟ, පදිවල. 

 NCB  

පබදොහැරීම් 
අංශය - 4 
(බ ද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/72 
මනරු වොපන් ප ට්ි පතකලො  (Steel Box 

for Housing Direct Connected 3 Phase 
Meters )   සොදො, ස යො, පගනවිත් භොරදීම 

500 එකු 
(ලංසු අවසන් කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම) 

 

30/09/2021 
10.00 පැය 

 ළොත් 
්රසම් ොදන 

කමි ටුව 

නිපයොජය සොමොනයොිකකොරි ( 
බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය, පබදොහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථොනය, 3වන 
මහල, ලංකො විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභො  ටුමඟ, පදිවල. 
011-2638852 

1,500.00 37,000.00 

්රධාොන ඉංිනපන්රු (වොණිජ), 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය,  පබදොහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 

ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභො  ටුමඟ, පදිවල. 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ), නිපයෝජය 

සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-

1) කොර්යොලය,  
පබදොහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 
ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභො 
 ටුමඟ, පදිවල. 

 NCB  

mailto:dgmcagen@ceb.lk
mailto:dgmmc@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/emc9wvbpkzmmblh/ENG-GEN-MC-MC-VIC-2019-12.pdf?dl=0


 3 

පබදොහැරීම් 
අංශය - 4 
(බ ද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/73 
මනුරු වොපන් ප ට්ි - පතොග සැ ුකම්  ( 

Meter Enclosure Steel - Bulk Supply - 
Type D )  ස යො, පගනවිත් භොරදීම 

50 එකු 
(ලංසු අවසන් කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම) 

30/09/2021 
10.00 පැය 

 ළොත් 
්රසම් ොදන 

කමි ටුව 

නිපයොජය සොමොනයොිකකොරි ( 
බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය, පබදොහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථොනය, 3වන 
මහල, ලංකො විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභො  ටුමඟ, පදිවල. 
011-2638852 

1,500.00 14,000.00 

්රධාොන ඉංිනපන්රු (වොණිජ), 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය,  පබදොහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 

ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභො  ටුමඟ, පදිවල. 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ), නිපයෝජය 

සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-

1) කොර්යොලය,  
පබදොහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 
ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභො 
 ටුමඟ, පදිවල. 

 NCB  

පබදොහැරීම් 
අංශය - 4 
(බ ද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/74 
පතරපුම් අවි - අච්චු සමග ( Hydraulic 

crimping tools up to 300 sqmm (12 
Ton) with dies) ස යො, පගනවිත් භොරදීම 

06 එකු 
(ලංසු අවසන් කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම) 

30/09/2021 
10.00 පැය 

 ළොත් 
්රසම් ොදන 

කමි ටුව 

නිපයොජය සොමොනයොිකකොරි ( 
බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය, පබදොහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථොනය, 3වන 
මහල, ලංකො විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභො  ටුමඟ, පදිවල. 
011-2638852 

1,500.00 32,000.00 

්රධාොන ඉංිනපන්රු (වොණිජ), 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය,  පබදොහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 

ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභො  ටුමඟ, පදිවල. 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ), නිපයෝජය 

සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-

1) කොර්යොලය,  
පබදොහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 
ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභො 
 ටුමඟ, පදිවල. 

 NCB  

පබදොහැරීම් 
අංශය - 4 
(බ ද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/75 
මිි ්රතිසපරෝධා පිරිකස ( Earth Resistance 

Tester) ස යො, පගනවිත් භොරදීම 
10 එකු 

(ලංසු අවසන් කිරීපම් කොලය දීර්ඝ කිරීම) 

30/09/2021 
10.00 පැය 

 ළොත් 
්රසම් ොදන 

කමි ටුව 

නිපයොජය සොමොනයොිකකොරි ( 
බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය, පබදොහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථොනය, 3වන 
මහල, ලංකො විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභො  ටුමඟ, පදිවල. 
011-2638852 

1,500.00 18,000.00 

්රධාොන ඉංිනපන්රු (වොණිජ), 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය,  පබදොහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 

ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභො  ටුමඟ, පදිවල. 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ), නිපයෝජය 

සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-

1) කොර්යොලය,  
පබදොහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 
ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභො 
 ටුමඟ, පදිවල. 

 NCB  

පබදොහැරීම් 
අංශය - 4 
(බ ද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/76 
පතකලො මනු  රීකෂො කිරීපම් උ කරණ ( 

Portable Three Phase Meter Testing 
Equipment ) ස යො, පගනවිත් භොරදීම 

01 එකු 
(ලංසු අවසන් කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම) 

30/09/2021 
10.00 පැය 

 ළොත් 
්රසම් ොදන 

කමි ටුව 

නිපයොජය සොමොනයොිකකොරි ( 
බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය, පබදොහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථොනය, 3වන 
මහල, ලංකො විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභො  ටුමඟ, පදිවල. 
011-2638852 

1,500.00 17,000.00 

්රධාොන ඉංිනපන්රු (වොණිජ), 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය,  පබදොහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 

ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභො  ටුමඟ, පදිවල. 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ), නිපයෝජය 

සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-

1) කොර්යොලය,  
පබදොහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 
ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභො 
 ටුමඟ, පදිවල. 

 NCB  

පබදොහැරීම් 
අංශය - 4 
(බ ද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/77 
ඇමුණුම් ඇමීටර ( Clip on Meters) ස යො, 

පගනවිත් භොරදීම 
20 එකු 

(ලංසු අවසන් කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම) 

30/09/2021 
10.00 පැය 

 ළොත් 
්රසම් ොදන 

කමි ටුව 

නිපයොජය සොමොනයොිකකොරි ( 
බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය, පබදොහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථොනය, 3වන 
මහල, ලංකො විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභො  ටුමඟ, පදිවල. 
011-2638852 

1,500.00 6,000.00 

්රධාොන ඉංිනපන්රු (වොණිජ), 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය,  පබදොහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 

ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභො  ටුමඟ, පදිවල. 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ), නිපයෝජය 

සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-

1) කොර්යොලය,  
පබදොහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 
ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභො 
 ටුමඟ, පදිවල. 

 NCB  

පබදොහැරීම් 
අංශය - 4 
(බ ද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/78 
දිග රබර් ස ත්තු (Gum Boots) ස යො, 

පගනවිත් භොරදීම 
200 ුකගල 

(ලංසු අවසන් කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම) 

30/09/2021 
10.00 පැය 

 ළොත් 
්රසම් ොදන 

කමි ටුව 

නිපයොජය සොමොනයොිකකොරි ( 
බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය, පබදොහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථොනය, 3වන 
මහල, ලංකො විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභො  ටුමඟ, පදිවල. 
011-2638852 

1,500.00 5,000.00 

්රධාොන ඉංිනපන්රු (වොණිජ), 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය,  පබදොහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 

ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභො  ටුමඟ, පදිවල. 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ), නිපයෝජය 

සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-

1) කොර්යොලය,  
පබදොහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 
ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභො 
 ටුමඟ, පදිවල. 

 NCB  

පබදොහැරීම් 
අංශය - 4 
(බ ද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/79 
කණු -  වැ.පකො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 100 (Poles - 

R.C. 8.3m 100kg) සොදො, ස යො, පගනවිත් 
භොරදීම. 

1,000 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉකමවන්පන් නම් 

ලංසු භොරගන්නො අවසොන දිනයට ප ර 
PCAIII අවශයපේ.) 

(ලංසු අවසන් කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම) 

30/09/2021 
10.00 පැය 

 ළොත් 
්රසම් ොදන 

කමි ටුව 

නිපයොජය සොමොනයොිකකොරි ( 
බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය, පබදොහැරීම් අංශ 
- 4 මූලස්ථොනය, 3වන 
මහල, ලංකො විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභො  ටුමඟ, පදිවල. 
011-2638852 

1,500.00 125,000.00 

්රධාොන ඉංිනපන්රු (වොණිජ), 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය,  පබදොහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 

ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභො  ටුමඟ, පදිවල. 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ), නිපයෝජය 

සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-

1) කොර්යොලය,  
පබදොහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 
ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභො 
 ටුමඟ, පදිවල. 

 NCB  

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP/H/T/2021/04 
හම්බන්පතොට ්රොපේය ය විදුලි ඉංිනපන්රු 
කොර්යොලයට අයත්  ොරිපභෝගික පස්වො 

මධායස්ථොනයන්ි භොවිතපයන් ඉවත් කරන 
ලද අබලි මනු සඳහො මිල ගණන් කැඳවීම 

 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
හම්බන්පතොට, ලංකො 

විදුලබල මණ්ඩලය,්රපේය ය 
විදුලි ඉංිනපන්රු 

කොර්යොලය, රි ොලන 
සංකීරිණය,සිරිපබෝපුර,හම්බ

න්පතොට. 
දු.අ. 047-2256288 

ෆැකස් : 047-2256085 

500.00 5000.00 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
හම්බන්පතොට, ලංකො විදුලබල 

මණ්ඩලය,්රපේය ය විදුලි 
ඉංිනපන්රු 

කොර්යොලය, රි ොලන 
සංකීරිණය,සිරිපබෝපුර, 

හම්බන්පතොට. 
 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
හම්බන්පතොට, ලංකො 

විදුලබල 
මණ්ඩලය,්රපේය ය විදුලි 

ඉංිනපන්රු 
කොර්යොලය, රි ොලන 

සංකීරිණය,සිරිපබෝපුර, 
හම්බන්පතොට. 

 

-- පේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/eaj8h2498nymjsl/SP2-H-T-2021-04.pdf?dl=0
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පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

ද /හම්/ලි02/මි.ගැ./නිළ ඇඳුම්/2021/06 
 

හම්බන්පතොට ්රොපේය ය විදුලි ඉංිනපන්රු 
කොර්යොලපේ පස්වක මණ්ඩලය සඳහො නිළ 

ඇඳුම් මසො නිමකර සැ යීම 
 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
හම්බන්පතොට, ලංකො 

විදුලබල මණ්ඩලය,්රපේය ය 
විදුලි ඉංිනපන්රු 

කොර්යොලය, රි ොලන 
සංකීරිණය,සිරිපබෝපුර,හම්බ

න්පතොට. 
දු.අ. 047-2256288 

ෆැකස් : 047-2256085 

1000.00 10,000.00 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
හම්බන්පතොට, ලංකො විදුලබල 

මණ්ඩලය,්රපේය ය විදුලි 
ඉංිනපන්රු 

කොර්යොලය, රි ොලන 
සංකීරිණය,සිරිපබෝපුර, 

හම්බන්පතොට. 
 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
හම්බන්පතොට, ලංකො 

විදුලබල 
මණ්ඩලය,්රපේය ය විදුලි 

ඉංිනපන්රු 
කොර්යොලය, රි ොලන 

සංකීරිණය,සිරිපබෝපුර, 
හම්බන්පතොට. 

 

-- පේශීය Click Here 

ඉදිකිරීම් 

 

  

        

 

යස්වා 

ජනන 
(ම.සං.) 

MC/KOT/BIDS/2021/006 
 

පකොත්මපල් ශ්රී ලංකො ුකධා හමුදො කඳරපර් 
ධාොවනය සඳහො කුලී  දනම මත රියදුරු සහ 
ඉන්ධාන සිතව ආසන හතකින් ුකත් කැබ්ප 

රථයක සැ යීම 
 

22/09/2021 
14.00 පැය 

මහවැලි 
සංකීර්ණ ස යො 
ගැනිම් කමිටුව 

්රධාොන ඉංිනපන්රු, 
පකොත්මපල් විදුලි 

බලොගොරය, ලංකො විදුලිබල 
මණ්ඩලය, මොවතුර. 

 
081- 4950690/691, 

081-7429330 
සැම පගවිමකම ඕනෑම 
මහජන බැංකු ශොඛොවක 
මගින් මහජන බැංකුපේ 
(මුලස්ථොන ශොඛොපේ) 

ගිණුම් අංක 204-2002-
30085-134 බැරපවන පස් 

පගවො බැංකු ලදු ත 
ඉදිරි ත් කල ුකතුය. 

500/- 10,000.00 

්රධාොන ඉංිනපන්රු, 
පකොත්මපල් 

විදුලි බලොගොරය, 
ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, 

මොවතුර. 

 
 
 

2021/09/22 
දින 14:00  ැයට 

්රධාොන ඉංිනපන්රු, 
පකොත්මපල් විදුලි 

බලොගොරය, 
ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය 

මොවතුර. 

පකොත්මපල් 
විදුලි බලොගොර, 
ලංකො විදුලිබල 

මණ්ඩල, 
මොවතුර. 

 
කොර්යොලපේදි 
කියවිම සදහො 

පනොමිපල් 
ලබොගත හැක. 

 

NCB 
 Click here 

ජනන 
(තො බල 

සංකීරණය) 

එස්ීඑස්/සීඊ/එල්ී/ඊඊ(අයි&සී)ී /21-
11/1943 

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථොනය සඳහො 
බහුකොර්ය ක්රියොවලි ක්රමොංකනය කිරීපම් 
උ කරණයක සමග වියලි ක්රමොංකනක/ 

කපෂ්ර මිනුම්සරොවක සැ යීම 

22/09/2021 
10.00 පැය 

ස යො ගැනීම් 
කමිටුව-තො බල 

සංකීරණය 

නිපයෝජය සොමොනයිකකොරී 
(තො බල සංකීර්ණය) 

කොර්යොලය, ලං.වි.ම., නව 
කැළණි  ොලම  ොර, 

පකොපලොන්නොව 
 

දු.ක.: 011- 2423897 / 
2437426 

ෆැකස්: 011-2433525 

2,500.00 60,000.00 

නිපයෝජය සොමොනයිකකොරී 
(තො බල සංකීර්ණය) 

කොර්යොලය, ලං.වි.ම., නව 
කැළණි  ොලම  ොර, 

පකොපලොන්නොව 
 

දු.ක.: 011- 2423897 / 
2437426 

ෆැකස්: 011-2433525 

නිපයෝජය සොමොනයිකකොරී 
(තො බල සංකීර්ණය) 

කොර්යොලය, ලං.වි.ම., නව 
කැළණි  ොලම  ොර, 

පකොපලොන්නොව 
 

දු.ක.: 011- 2423897 / 
2437426 

ෆැකස්: 011-2433525 

අදොල නැත NCB Click Here 

සම්පේෂණ 
(සම්.මම.හා.න- 

උතුර) 

TR/O&M/N/NCB/2021/019D 
 

මමෝටර් කාර් රථයක්ෂ ඉන්ධන හා රියදුරු සමග 
නි.සො.(සම්.මම.හා.න. - උතුර) ශොඛොවට 

කුලියට ලබා ගැනීම 

22/09/2021 
10.00 පැය 

සම්. ප්රසම්පාදන 
මටන්ඩර් 
මණ්ඩලය 

නි.සො.(සම්.පම.හො න.)උතුර 
කිරිබත්කුඹුර ග්රිඩ් උ උ ප ොල, 

රදුන්පදණිය  ොර, 
කිරිබත්කුඹුර. 

දු.අ. 081 2388944 
/ 071 042 2817 

- 
10,000.00 

(එක වොහනයක 
සදහො) 

නි.සො.(සම්.පම.හො න.)උතුර 
කිරිබත්කුඹුර ග්රිඩ් උ උ ප ොල, 

රදුන්පදණිය  ොර, 
කිරිබත්කුඹුර. 

 

නි.සො.(සම්.පම.හො 
න.)උතුර 

කිරිබත්කුඹුර ග්රිඩ් උ 
උ ප ොල, 

රදුන්පදණිය  ොර, 
කිරිබත්කුඹුර. 

- NCB 

 
මයාමුව 

 
 

https://www.dropbox.com/s/xz08idqyezxn1m8/%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%BD%E0%B7%9202-%E0%B6%B8%E0%B7%92%20%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%85%20%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2021-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urkofeyh3y90dzg/SIN-GEN-MC-KOT-2021.09.02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/649dvokdju3q7zi/Eng-Gen-TC-%20SPSCELPEE%28I%26C%29P21-111943.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/95iyqy3mp9rn5xw/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNNCB2021019D.pdf?dl=0
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සම්පේෂණ 
(සම්.මම.හා.න- 

උතුර) 

TR/O&M/N/NCB/2021/020/D 
 

මමෝටර් වෑන් රථයක්ෂ ඉන්ධන හා රියදුරු සමග 
නි.සො. (සම්.මම.හා.න. - උතුර) ශොඛොවට 

කුලියට ලබා ගැනීම 
 

22/09/2021 
10.00 පැය 

සම්. ප්රසම්පාදන 
මටන්ඩර් 
මණ්ඩලය 

නි.සො.(සම්.පම.හො න.)උතුර 
කිරිබත්කුඹුර ග්රිඩ් උ උ ප ොල, 

රදුන්පදණිය  ොර, 
කිරිබත්කුඹුර. 

දු.අ. 081 2388944 / 071 
042 2817 

- 
10,000.00 

(එක වොහනයක 
සදහො) 

නි.සො.(සම්.පම.හො න.)උතුර 
කිරිබත්කුඹුර ග්රිඩ් උ උ ප ොල, 

රදුන්පදණිය  ොර, 
කිරිබත්කුඹුර. 

 

නි.සො.(සම්.පම.හො 
න.)උතුර 

කිරිබත්කුඹුර ග්රිඩ් උ 
උ ප ොල, 

රදුන්පදණිය  ොර, 
කිරිබත්කුඹුර. 

 

- NCB 

 
මයාමුව 

 
 

 
 
 
 

පබ.අංශ 02 

 
PHM DD2/DGM/EE (MC&S) 

/DPC/2021/25 
 

වයො ිතිස හො අිකසැර නඩත්තු-පබ.අ.02  ි 
ගබඩොව සඳහො වසරක  කොලයකටරියදුපරකු 

සිත වෑන් රථයක කුලියට ගැනීම. 

 
22/09/2021 
14.00 පැය 

 
DPC 

 

 
නිපයෝජය සොමොනයොධීකොරී 

( වයො ිතිස හො අිකසැර 
නඩත්තු - පබ.අ.02)  ලංකො 

විදුලිබල මණ්ඩලය. අංක 
18,ළමොගොරය  ොර, 

මහනුවර. 
 

081-2222287 

 
 

500.00 

 
 

18,000.00 

 
නිපයෝජය සොමොනයොධීකොරී ( 

වයො ිතිස හො අිකසැර නඩත්තු - 
පබ.අ.02)  ලංකො විදුලිබල 

මණ්ඩලය. අංක 18,ළමොගොරය 
 ොර, මහනුවර. 

 
081-2222287 

 
නිපයෝජය සොමොනයොධීකොරී 

( වයො ිතිස හො අිකසැර 
නඩත්තු - පබ.අ.02)  

ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය. 
අංක 18,ළමොගොරය 

 ොර,මහනුවර. 
 

081-2222287 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
Click here 

පබදොහැරීම් 
කළො  02 

DGM [E]/QPPC/21/238 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී (නැපගනිර)  පේ 

රොජකොරී කටුකතු සඳහො පමෝටර් කොර් රථයක   
වසර 02 ක සඳහො කුලියට ලබො ගැනීම. 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් 
්රසම් ොදන 

කමිටුව 
(නැපගනිර) 

නිපයෝජය 
සොමොනයොිකකොරී(නැපගන

ිර කොර්යොලය) 
ත්රිකුණොමලය             026-

2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(නැපගනිර කොර්යොලය), 

නිලොපවලි  ොර, 
ත්රිකුණොමලය 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(නැපගනිර කොර්යොලය) 

නිලොපවලි  ොර 
ත්රිකුණොමලය - NCB Click Here 

පබදොහැරීම් 
කළො  02 

DGM [E]/QPPC/21/239 
විදුලි ඉංිනපන්රු(වොලච්චපච්චන) පේ රොජකොරී 

කටුකතු සඳහො පමෝටර් කොර් රථයක   වසර 02 
ක සඳහො කුලියට ලබො ගැනීම 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් 
්රසම් ොදන 

කමිටුව 
(නැපගනිර) 

්රොපේශීය විදුලි ඉංිනපන්රු 
කොර්යොලය (වොලච්චපච්චන) 

065-2225882 
පහෝ 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(නැපගනිර කොර්යොලය) 

ත්රිකුණොමලය 
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.0 නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(නැපගනිර කොර්යොලය), 

නිලොපවලි  ොර, 
ත්රිකුණොමලය 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(නැපගනිර කොර්යොලය) 

නිලොපවලි  ොර 
ත්රිකුණොමලය 

- NCB Click Here 

පබදොහැරීම් 
කළො  02 

DGM [E]/QPPC/21/240 
විදුලි අිකකොරී (්රොපේශීය කොර්යොලය - 

මඩකලපුව) පේ රොජකොරී කටුකතු සඳහො වෑන් 
රථයක වසර 02 ක සඳහො කුලියට ලබො ගැනීම. 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් 
්රසම් ොදන 

කමිටුව 
(නැපගනිර) 

්රොපේශීය ්රධාොන  විදුලි 
ඉංිනපන්රු කොර්යොලය 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

පහෝ 
නිපයෝජය 

සොමොනයොිකකොරී(නැපගන
ිර කොර්යොලය) 

ත්රිකුණොමලය 
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(නැපගනිර කොර්යොලය), 

නිලොපවලි  ොර, 
ත්රිකුණොමලය 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(නැපගනිර කොර්යොලය) 

නිලොපවලි  ොර 
ත්රිකුණොමලය 

- NCB Click Here 

පබදොහැරීම් 
කළො  02 

DGM [E]/QPPC/21/241 
විදුලි   අිකකොරි නින්දවූර්  ොරිපභෝගික 

මධායස්ථොනය( කල්මුපණ්) පේ රොජකොරී 
කටුකතු සඳහො වෑන් රථයක වසර 02 ක සඳහො 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් 
්රසම් ොදන 

කමිටුව 
(නැපගනිර) 

්රොපේශීය ්රධාොන  විදුලි 
ඉංිනපන්රු කොර්යොලය 

(කල්මුපණ්) 
067-2229276 

1,000.00 20,000.00 නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(නැපගනිර කොර්යොලය), 

නිලොපවලි  ොර, 
ත්රිකුණොමලය 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(නැපගනිර කොර්යොලය) 

නිලොපවලි  ොර 
ත්රිකුණොමලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/paen6mlysv02wiy/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNNCB2021020D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xpva9pnc0witv1w/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-EE%28MC%26S%29-DPC-2021.25%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwhrba1ekt53xya/Eng-DD2-EP-238%20Hiring%20of%20motor%20Car%20DGM%28East%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/40fl9su8ju0czm3/Eng-DD2-EP-239%20Hiring%20of%20motor%20Car%20AEE%20Valaichenai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z9vermt5a3styyb/Eng-DD2-EP-240Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20office%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8h5ngo8nyj66q2m/Eng-DD2-EP-241Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Ninthavur.pdf?dl=0
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කුලියට ලබො ගැනීම. පහෝ 
නිපයෝජය 

සොමොනයොිකකොරී(නැපගන
ිර කොර්යොලය) 

ත්රිකුණොමලය 
026-2222666 
026-2221030 

පබදොහැරීම් 
අංශය - 4 
(බ ද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/71 
අගලවත්ත විදුලි  ොරිපභෝගික පස්වො 

මධායස්ථොනය  වත්වොපගනයොම සඳහො කුලී/ 
බදු  දනම මත පගොඩනැගිල්ලක ලබොගැනීම 

සඳහො වූ පටන්ඩරය. 
(ලංසු අවසන් කිරීපම් කොලය දීර්ඝ කිරීම) 

30/09/2021 
10.00 පැය 

 ළොත් 
්රසම් ොදන 

කමි ටුව 

නිපයොජය සොමොනයොිකකොරි 
( බස්නොිර  ළොත දකුණ-
1) කොර්යොලය, පබදොහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථොනය, 3වන 

මහල, ලංකො විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභො  ටුමඟ, 

පදිවල. 
011-2638852 

500.00 00.00 

්රධාොන ඉංිනපන්රු (වොණිජ), 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය,  පබදොහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 

ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභො  ටුමඟ, 

පදිවල. 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ), නිපයෝජය 

සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-

1) කොර්යොලය,  පබදොහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථොනය, 

3වන මහල, ලංකො 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභො  ටුමඟ, 
පදිවල. 

 

NCB 

 

පබදොහැරීම් 
අංශය - 4 
(බ ද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2021/09 
බස්නොිර  ළොත දකුණ-1 ි  ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (රත්මලොන) කොර්යොලය සඳහො කුලී 
 දනම මත කි කැබ්ප රථයක ලබොගැනීම සඳහො 

වූ පටන්ඩරය. 
(ලංසු අවසන් කිරීපම් කොලය දීර්ඝ කිරීම) 

30/09/2021 
10.00 පැය 

 ළොත් 
්රසම් ොදන 

කමි ටුව 

නිපයොජය සොමොනයොිකකොරි 
( බස්නොිර  ළොත දකුණ-
1) කොර්යොලය, පබදොහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථොනය, 3වන 

මහල, ලංකො විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභො  ටුමඟ, 

පදිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

්රධාොන ඉංිනපන්රු (වොණිජ), 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය,  පබදොහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 

ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභො  ටුමඟ, 

පදිවල. 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ), නිපයෝජය 

සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-

1) කොර්යොලය,  පබදොහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථොනය, 

3වන මහල, ලංකො 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභො  ටුමඟ, 
පදිවල. 

 

NCB 

 

පබදොහැරීම් 
අංශය - 4 
(බ ද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2021/10 
බස්නොිර  ළොත දකුණ-1 ි  ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (සැලසුම් හො සංවර්ධාන)  සඳහො 
පතත්බදු  දනම මත කොර් රථයක ලබොගැනීම 

සඳහො වූ පටන්ඩරය. 

30/09/2021 
10.00 පැය 

 ළොත් 
්රසම් ොදන 

කමි ටුව 

නිපයොජය සොමොනයොිකකොරි 
( බස්නොිර  ළොත දකුණ-
1) කොර්යොලය, පබදොහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථොනය, 3වන 

මහල, ලංකො විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභො  ටුමඟ, 

පදිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

්රධාොන ඉංිනපන්රු (වොණිජ), 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-1) 

කොර්යොලය,  පබදොහැරීම් අංශ - 
4 මූලස්ථොනය, 3වන මහල, 

ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 
25, නගරසභො  ටුමඟ, 

පදිවල. 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ), නිපයෝජය 

සොමොනයොිකකොරී 
(බස්නොිර  ළොත දකුණ-

1) කොර්යොලය,  පබදොහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථොනය, 

3වන මහල, ලංකො 
විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක: 

25, නගරසභො  ටුමඟ, 
පදිවල. 

 

NCB 

Click here 
 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP02/CE(C&CS)/VEHICLE/V63/2021/6
3 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී (ද. .02) 
කොර්යොලයට අයත් ්රධාොන ඉංිනපන්රු 

(පබදොහැරීම් නඩත්තු) ඒකකපේ තංගල්ල වැඩ 
කණ්ඩොයම නඩත්තු රොජකොරි කටුකතු  සඳහො 
ේවිත්ව කොර්යය වෑන් රථයක බදු  දනම මත 

ලබො ගැනිම 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.පනො. 
61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිපයෝජය  සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., පනො. 61/1A, මුහුදු 

මොවත, තංගල්ල. 

නිපයෝජය  
සොමොනයොිකකොරි (ද. .02) 
ශොඛොව, ්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
පනො. 61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල 

-- පේශීය Click Here 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V64/2021/64 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී (ද. .02) 
කොර්යොලයට අයත් ්රධාොන ඉංිනපන්රු 

(පබදොහැරීම් නඩත්තු) ඒකකපේ විදුලි අිකකොරී 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.පනො. 

1000.00 20,000.00 

නිපයෝජය  සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., පනො. 61/1A, මුහුදු 

නිපයෝජය  
සොමොනයොිකකොරි (ද. .02) 
ශොඛොව, ්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 

-- පේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/47z3uz6e4gh8o9o/WPS1_PPC_T_V_2021_10%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gdfi0c5btacln5e/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V63-2021-63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l7rd5alod9ls59p/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V64-2021-64.pdf?dl=0
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(හම්බන්පතොට වැඩ කණ්ඩොයම.) රොජකොරි 
කටුකතු සඳහො කෲ කැබ්ප රථයක බදු  දනම මත 

ලබො ගැනිම 

61/1A, මුහුදු මොවත, 
තංගල්ල. 

දු.අ. 047-2200888 
ෆැකස් : 047-2241806 

මොවත, තංගල්ල. පනො. 61/1A, මුහුදු මොවත, 
තංගල්ල 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V65/2021/65 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී (ද. .02) 

කොර්යොලයට අයත් ්රධාොන 
ඉංිනපන්රු(පබදොහැරීම් නඩත්තු) ඒකකයට 

අයත්  විදුලි අිකකොරී (තංගල්ල වැඩ 
කණ්ඩොයම.) රොජකොරි කටුකතු සඳහො කෲ කැබ්ප 

රථයක බදු  දනම මත ලබො ගැනිම. 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.පනො. 
61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිපයෝජය  සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., පනො. 61/1A, මුහුදු 

මොවත, තංගල්ල. 

නිපයෝජය  
සොමොනයොිකකොරි (ද. .02) 
ශොඛොව, ්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
පනො. 61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල 

-- පේශීය Click Here 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V66/2021/66 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී (ද. .02) 

කොර්යොලයට අයත් ්රධාොන 
ඉංිනපන්රු(පබදොහැරීම් නඩත්තු) ඒකකයට 

අයත් විදුලි අිකකොරී (මොතර වැඩ කණ්ඩොයම.) 
රොජකොරි කටුකතු සඳහො කෲ කැබ්ප රථයක බදු 

 දනම මත ලබො ගැනිම. 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.පනො. 
61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිපයෝජය  සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., පනො. 61/1A, මුහුදු 

මොවත, තංගල්ල. 

නිපයෝජය  
සොමොනයොිකකොරි (ද. .02) 
ශොඛොව, ්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
පනො. 61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල 

-- පේශීය Click Here 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V67/2021/67 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී (ද. .02) 

කොර්යොලයට අයත් ්රධාොන 
ඉංිනපන්රු(පබදොහැරීම් නඩත්තු) ඒකකයට 

අයත් විදුලි අිකකොරී (තොරො ැවි නඩත්තු 
ඒකකය.) රොජකොරි කටුකතු සඳහො ේවිත්ව 

කොර්යය වෑන් රථයක බදු  දනම මත ලබො 
ගැනිම 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.පනො. 
61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිපයෝජය  සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., පනො. 61/1A, මුහුදු 

මොවත, තංගල්ල. 

නිපයෝජය  
සොමොනයොිකකොරි (ද. .02) 
ශොඛොව, ්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
පනො. 61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල 

-- පේශීය Click Here 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V68/2021/68 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී (ද. .02) 

කොර්යොලයට අයත් ්රධාොන ඉංිනපන්රු (මොතර) 
ඒකකපේ විදුලි අිකකොරී (වොණජI සහ II) 

රොජකොරි කටුකතු සඳහො ේවිත්ව කොර්යය වෑන් 
රථයක බදු  දනම මත ලබො ගැනිම 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.පනො. 
61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිපයෝජය  සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., පනො. 61/1A, මුහුදු 

මොවත, තංගල්ල. 

නිපයෝජය  
සොමොනයොිකකොරි (ද. .02) 
ශොඛොව, ්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
පනො. 61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල 

-- පේශීය Click Here 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V69/2021/69 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී (ද. .02) 

කොර්යොලයට අයත් ්රධාොන ඉංිනපන්රු (මොතර) 
ඒකකපේ විදුලි අිකකොරී (E-City) රොජකොරී 

කටුකතු සඳහො ේවිත්ව කොර්යය වෑන් රථයක බදු 
 දනම මත ලබො ගැනිම 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.පනො. 
61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිපයෝජය  සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., පනො. 61/1A, මුහුදු 

මොවත, තංගල්ල. 

නිපයෝජය  
සොමොනයොිකකොරි (ද. .02) 
ශොඛොව, ්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
පනො. 61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල 

-- පේශීය Click Here 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V70/2021/70 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී (ද. .02) 

කොර්යොලයට අයත් ්රධාොන ඉංිනපන්රු (මොතර) 
ඒකකපේ  ්රො.න.ඒකකපේ විදුලි අිකකොරී II 

රොජකොරි කටුකතු සඳහො ේවිත්ව කොර්යය වෑන් 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.පනො. 
61/1A, මුහුදු මොවත, 

1000.00 20,000.00 

නිපයෝජය  සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., පනො. 61/1A, මුහුදු 

මොවත, තංගල්ල. 

නිපයෝජය  
සොමොනයොිකකොරි (ද. .02) 
ශොඛොව, ්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
පනො. 61/1A, මුහුදු මොවත, 

-- පේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/0likttwslv426j1/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V65-2021-65.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hqiwchqbkrye66g/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V66-2021-66.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kl84cz1d3atzchv/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V67-2021-67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/onpcanmveotlszx/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V68-2021-68.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xxoh93g28863lw/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V69-2021-69.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vmh3al8qmevvziv/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V70-2021-70.pdf?dl=0
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රථයක බදු  දනම මත ලබො ගැනිම තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

තංගල්ල 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V71/2021/71 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී (ද. .02) 

කොර්යොලයට අයත් ්රධාොන ඉංිනපන්රු (මොතර) 
ඒකකපේ විදුලි අිකකොරි (දිකවැල්) සදහො 

ේවිත්ව කොර්යය වෑන් රථයක බදු  දනම මත 
ලබො ගැනිම. 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.පනො. 
61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිපයෝජය  සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., පනො. 61/1A, මුහුදු 

මොවත, තංගල්ල. 

නිපයෝජය  
සොමොනයොිකකොරි (ද. .02) 
ශොඛොව, ්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
පනො. 61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල 

-- පේශීය Click Here 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V72/2021/72 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී (ද. .02) 

කොර්යොලයට අයත් ්රධාොන ඉංිනපන්රු (මොතර) 
ඒකකපේ විදුලි අිකකොරි (කඹුරුපිිය) සදහො 
ේවිත්ව කොර්යය වෑන් රථයක බදු  දනම මත 

ලබො ගැනිම. 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.පනො. 
61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිපයෝජය  සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., පනො. 61/1A, මුහුදු 

මොවත, තංගල්ල. 

නිපයෝජය  
සොමොනයොිකකොරි (ද. .02) 
ශොඛොව, ්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
පනො. 61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල 

-- පේශීය Click Here 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V73/2021/73 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී (ද. .02) 

කොර්යොලයට අයත් ්රධාොන ඉංිනපන්රු (මොතර) 
ඒකකපේ විදුලි අිකකොරි (කඹුරුපිිය) සදහො 

සදහො ත්රීපරෝද රථ 01ක කුලී  දනම මත ස යො 
ගැනීම. 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.පනො. 
61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිපයෝජය  සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., පනො. 61/1A, මුහුදු 

මොවත, තංගල්ල. 

නිපයෝජය  
සොමොනයොිකකොරි (ද. .02) 
ශොඛොව, ්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
පනො. 61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල 

-- පේශීය Click Here 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V74/2021/74 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී (ද. .02) 

කොර්යොලයට අයත් ්රධාොන ඉංිනපන්රු (මොතර) 
ඒකකපේ විදුලි අිකකොරි (හකමන) සදහො 

ේවිත්ව කොර්යය වෑන් රථයක බදු  දනම මත 
ලබො ගැනිම. 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.පනො. 
61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241816 

1000.00 20,000.00 

නිපයෝජය  සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., පනො. 61/1A, මුහුදු 

මොවත, තංගල්ල. 

නිපයෝජය  
සොමොනයොිකකොරි (ද. .02) 
ශොඛොව, ්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
පනො. 61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල 

-- පේශීය Click Here 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V75/2021/75 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී (ද. .02) 

කොර්යොලයට අයත් ්රධාොන ඉංිනපන්රු (මොතර) 
ඒකකපේ ආදොයම් අංශය  සදහො ත්රීපරෝද රථ 

01ක කුලී  දනම මත ස යො ගැනීම. 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.පනො. 
61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිපයෝජය  සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., පනො. 61/1A, මුහුදු 

මොවත, තංගල්ල. 

නිපයෝජය  
සොමොනයොිකකොරි (ද. .02) 
ශොඛොව, ්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
පනො. 61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල 

-- පේශීය Click Here 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V76/2021/76 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී (ද. .02) 

කොර්යොලයට අයත් ්රධාොන ඉංිනපන්රු (මොතර) 
ඒකකපේ ආදොයම් අංශය  සදහො ත්රීපරෝද රථ 

01ක කුලී  දනම මත ස යො ගැනීම. 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.පනො. 
61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල. 

1000.00 20,000.00 

නිපයෝජය  සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., පනො. 61/1A, මුහුදු 

මොවත, තංගල්ල. 

නිපයෝජය  
සොමොනයොිකකොරි (ද. .02) 
ශොඛොව, ්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
පනො. 61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල 

-- පේශීය Click Here 

https://www.dropbox.com/s/2e2hcq2bjjco2cs/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V71-2021-71.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4h736msiwr6ufcv/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V72-2021-72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x99589kwdumynke/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V73-2021-73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8q3vgc5as16b7dh/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V74-2021-74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/td5n7qhcucge5fw/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V75-2021-75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xn34iq9pw191t0c/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V76-2021-76.pdf?dl=0
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දු.අ. 047-2200888 
ෆැකස් : 047-2241806 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V77/2021/77 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී (ද. .02) 

කොර්යොලයට අයත් ්රධාොන ඉංිනපන්රු (මොතර) 
ඒකකපේ ්රධාොන ඉංිනපන්රු (මොතර)    සදහො 
කොර් රථ 01ක කුලී  දනම මත ස යො ගැනීම. 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.පනො. 
61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිපයෝජය  සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., පනො. 61/1A, මුහුදු 

මොවත, තංගල්ල. 

නිපයෝජය  
සොමොනයොිකකොරි (ද. .02) 
ශොඛොව, ්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
පනො. 61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල. 

-- පේශීය Click Here 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V78/2021/78 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී (ද. .02) 

කොර්යොලයට අයත් ්රධාොන ඉංිනපන්රු (සැලසුම් 
හො සංවර්ධාන) ඒකකපේ විදුලියඅිකකොරී I 

රොජකොරී කටුකතු  සදහො ේවිත්තව කොර්යය වෑන් 
රථ 01ක කුලී  දනම මත ස යො ගැනීම. 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.පනො. 
61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිපයෝජය  සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., පනො. 61/1A, මුහුදු 

මොවත, තංගල්ල. 

නිපයෝජය  
සොමොනයොිකකොරි (ද. .02) 
ශොඛොව, ්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
පනො. 61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල. 

-- පේශීය Click Here 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V77/2021/79 
නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරී (ද. .02) 
කොර්යොලයට අයත් ්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(තංගල්ල) ඒකකපේ විදුලි ඉංිනපන්රු 

(නඩත්තු) සදහො කොර් රථ 01ක කුලී  දනම 
මත ස යො ගැනීම. 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

නිපයෝජය සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) 
ඒකකය, ලං.වි.ම.පනො. 
61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැකස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිපයෝජය  සොමොනයොිකකොරි 
(ද. .02) ශොඛොව, ්රධාොන 

ඉංිනපන්රු (වොණිජ) ඒකකය, 
ලං.වි.ම., පනො. 61/1A, මුහුදු 

මොවත, තංගල්ල. 

නිපයෝජය  
සොමොනයොිකකොරි (ද. .02) 
ශොඛොව, ්රධාොන ඉංිනපන්රු 
(වොණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., 
පනො. 61/1A, මුහුදු මොවත, 

තංගල්ල. 

-- පේශීය Click Here 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

SP/H/T/2021/07 
හම්බනන්පතොට ්රොපේය ය විදුලි ඉංිනපන්රු 

කොර්යොලය,ඊට අයත් හම්බන්පතොට,කතරගම, 
තිසස්ස,සරියවැව හො අම්බලන්පතොට 

 ොරිපභෝගික 
පස්වො මධායස්ථොනවල පිරිසිදු කිරිපම් 

පස්වොව සඳහො පකොන්රොත්තුව 
 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
හම්බන්පතොට, ලංකො 

විදුලබල මණ්ඩලය,්රපේය ය 
විදුලි ඉංිනපන්රු 

කොර්යොලය, රි ොලන 
සංකීරිණය,සිරිපබෝපුර, 

හම්බන්පතොට. 
දු.අ. 047-2256288 

ෆැකස් : 047-2256085 

1000.00 10,000.00 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
හම්බන්පතොට, ලංකො විදුලබල 

මණ්ඩලය,්රපේය ය විදුලි 
ඉංිනපන්රු 

කොර්යොලය, රි ොලන 
සංකීරිණය,සිරිපබෝපුර, 

හම්බන්පතොට. 
 

්රධාොන ඉංිනපන්රු 
හම්බන්පතොට, ලංකො 

විදුලබල 
මණ්ඩලය,්රපේය ය විදුලි 

ඉංිනපන්රු 
කොර්යොලය, රි ොලන 

සංකීරිණය,සිරිපබෝපුර, 
හම්බන්පතොට. 

 

-- පේශීය Click Here 

පබදොහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද. -2) 

ද /මො/ලි03/පටන්ඩර්. /2021/07 
මොතර ්රොපේය ය විදුලි ඉංිනපන්රු කොර්යොලයට 

අයත් පකොටවිල  ොරිපභෝගික පස්වො 
මධායස්ථොනය 

සදහො නිවසක සිත ඉඩමක බදු  දනම මත 
ලබො 

ගැනීම. 

22/09/2021 
14.00 පැය 

 ළොත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද. -2) 

්රධාොන ඉංිනපන්රු මොතර, 
ලංකො විදුලබල 

මණ්ඩලය,්රපේය ය විදුලි 
ඉංිනපන්රු 

කොර්යොලය,රොහුල 
 ොර,මොතර. 

දු.අ. 041-2222322 
ෆැකස් : 041-2222322 

1000.00 10,000.00 

්රධාොන ඉංිනපන්රු මොතර, ලංකො 
විදුලබල මණ්ඩලය,්රපේය ය 

විදුලි ඉංිනපන්රු 
කොර්යොලය,රොහුල  ොර,මොතර. 

දු.අ. 041-2222322 
ෆැකස් : 041-2222322 

්රධාොන ඉංිනපන්රු මොතර, 
ලංකො විදුලබල 

මණ්ඩලය,්රපේය ය විදුලි 
ඉංිනපන්රු 

කොර්යොලය,රොහුල 
 ොර,මොතර. 

දු.අ. 041-2222322 
ෆැකස් : 041-2222322 

-- පේශීය 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. 
 

https://www.dropbox.com/s/qsop8k3rq4qwtak/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V77-2021-77.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/19tgm2xovc1kr5w/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V78-2021-78.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9u9gwdw6jxoevyq/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V79-2021-79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3964fsg0887xyg2/SP-H-T-2021-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q3p6cmoo893yqoo/SP2-M-C03-TENDER-2021-07.pdf?dl=0
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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. 
 

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


