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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

බෙ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/21/0103 
නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  - 2  ශමඛමව 

ාඳහම ගම් බූට් යුගල 130 ක් ාැපයීා ාහ 
ප්රවමහ්ය 

25/11/2021 
10.00 පැය 

පළමත් 
ප්රාම්පමන් 

රමිටුව 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය 
(වයඹ -02) 

ලංරම විදුලිෙල 
ාණ්ඩලය, 
බ්ම.25, 

රජ්පිහිල්ල පමර, 
කුරුණෑගල 

දු.ර: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්්: 037- 2065497 

1,000.00 4,000.00 නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
රමර්යමලය 
(වයඹ -02) 

ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 
බ්ම.25, 

රජ්පිහිල්ල පමර, 
කුරුණෑගල 

දු.ර: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්්: 037- 2065497 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය 
(වයඹ -02) 

ලංරම විදුලිෙල 
ාණ්ඩලය, 
බ්ම.25, 

රජ්පිහිල්ල පමර, 
කුරුණෑගල 

දු.ර: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්්: 037- 2065497 

- බේශීය Downloa
d 

බෙනමහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/2K2
1/101 

විදුලි ඉංජිබේරු (ාහියංග්ය) ඒරරය 
ාඳහම බඩ්ක්බටමප් ප ග්ර 6ක් මිලදී 

ගැනීා ාහ ාැපයීා 

 
24/11/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළමත් මිලදී 
ගැනිම් රමිටුව 

(ඌව) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (ඌව) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 

ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි පමර, 

හිඳ බගමඩ, ෙදුල්ල. 
දු.ර : 0552222474 

500.00 14,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(ඌව) ශමඛමව, ප්රධාම් 

ඉංජිබේරු (වමණිජ්) ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි පමර, 

හිඳ බගමඩ, 
ෙදුල්ල. 

 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (ඌව) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 

ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි 

පමර, 
හිඳ බගමඩ, ෙදුල්ල 

 

 
- 

බේශීය 

 
බාතැනිේ 

ෙමගත 
රරේ් 

https://www.dropbox.com/s/09ozj5v8nz7z0i3/CEB-NWP2-NCB-M-21-0103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/09ozj5v8nz7z0i3/CEB-NWP2-NCB-M-21-0103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ovza5ui1d5tels1/101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ovza5ui1d5tels1/101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ovza5ui1d5tels1/101.pdf?dl=0
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බෙනමහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/2K2
1/102 

බුත්තල පම.බ්.ා. ාඳහම බඩ්ක්බටමප් 
ප ග්ර 02ක්, ලැප්බටමප් ප ග්ර 

01ක්, බේලමව ාටහේ කිරීබම් යේර 01ක් 
බඩමට් බාට්රික්් රේටර් 02ක් හම ෆැක්් 
ාැෂිේ 01ක් මිලදී ගැනීා ාහ ාැපයීා 

 
24/11/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළමත් මිලදී 
ගැනිම් රමිටුව 

(ඌව) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (ඌව) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 

ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි පමර, 

හිඳ බගමඩ, ෙදුල්ල. 
දු.ර : 0552222474 

500.00 13,200.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(ඌව) ශමඛමව, ප්රධාම් 

ඉංජිබේරු (වමණිජ්) ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි පමර, 

හිඳ බගමඩ, 
ෙදුල්ල. 

 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (ඌව) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 

ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි 

පමර, 
හිඳ බගමඩ, ෙදුල්ල 

 

 
- 

බේශීය 

 
බාතැනිේ 

ෙමගත 
රරේ් 

බෙනමහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/2K2
1/103 

ප්රධාම් ඉංජිබේරු - බෙනමහැරීම් ්ඩත්ු 
(ඌව)  ඒරරය ාඳහම ලැප්බටමප් 

ප ග්ර 5ක් මිලදී ගැනීා ාහ ාැපයීා 

 
24/11/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළමත් මිලදී 
ගැනිම් රමිටුව 

(ඌව) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (ඌව) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 

ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි පමර, 

හිඳ බගමඩ, ෙදුල්ල. 
දු.ර : 0552222474 

500.00 16,500.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(ඌව) ශමඛමව, ප්රධාම් 

ඉංජිබේරු (වමණිජ්) ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි පමර, 

හිඳ බගමඩ, 
ෙදුල්ල. 

 
 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (ඌව) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 

ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි 

පමර, 
හිඳ බගමඩ, ෙදුල්ල 

 

 
- 

බේශීය 

 
බාතැනිේ 

ෙමගත 
රරේ් 

බෙනමහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/2K2
1/104 

ඌව පළමත ාඳහම බ්වම රැහැේ බපමත් 
200ක් බ්වම ඇ්තබම්ේු 1 පිටුව පෑඩ් 
400ක් හම බ්වම ඇ්තබම්ේු 2 පිටුව 
පෑඩ් 400ක් මිලදී ගැනීා ාහ ාැපයීා 

 
24/11/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළමත් මිලදී 
ගැනිම් රමිටුව 

(ඌව) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (ඌව) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 

ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල 

500.00ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි පමර, 

හිඳ බගමඩ, ෙදුල්ල. 
දු.ර : 0552222474 

500.00 2,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(ඌව) ශමඛමව, ප්රධාම් 

ඉංජිබේරු (වමණිජ්) ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි පමර, 

හිඳ බගමඩ, 
ෙදුල්ල. 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (ඌව) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 

ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි 

පමර, 
හිඳ බගමඩ, ෙදුල්ල 

 

 
- 

බේශීය 

 
බාතැනිේ 

ෙමගත 
රරේ් 

https://www.dropbox.com/s/b144vhafyb46l4p/102.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b144vhafyb46l4p/102.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b144vhafyb46l4p/102.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ni6woi4lvprjgni/2k21%20103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ni6woi4lvprjgni/2k21%20103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ni6woi4lvprjgni/2k21%20103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ffouw8wmc99y8ic/2021%20104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ffouw8wmc99y8ic/2021%20104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ffouw8wmc99y8ic/2021%20104.pdf?dl=0
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බෙනමහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
2K21/105 

ඌව පළමත ාඳහම තිම්ෙල්් ගැල්ව්යි් 
මි.මි. 7/3.18 12000ක් ාහ  තිම්ෙල්් 

ගැල්ව්යි් මි.මි.  7/4.06 2000ක් මිලදී 
ගැනීා ාහ ාැපයීා 

 
24/11/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළමත් මිලදී 
ගැනිම් රමිටුව 

(ඌව) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (ඌව) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 

ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි පමර, 

හිඳ බගමඩ, ෙදුල්ල. 
දු.ර : 0552222474 

500.00 5,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(ඌව) ශමඛමව, ප්රධාම් 

ඉංජිබේරු (වමණිජ්) ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි පමර, 

හිඳ බගමඩ, 
ෙදුල්ල. 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (ඌව) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 

ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි 

පමර, 
හිඳ බගමඩ, ෙදුල්ල 

 

 
- 

බේශීය 

 
බාතැනිේ 

ෙමගත 
රරේ් 

බෙනමහැ ම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/2K2
1/0100 

ඌව පළමත ාඳහම ලැප්බටමප් ප ග්ර 
06ක්, Floor standing 30U (132cm 

height) server rank with mounting 
accessories ාහ ෆැක්් යේරයක් මිලදී 

ගැනීා ාහ ාැපයීා. 

 
24/11/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළමත් මිලදී 
ගැනිම් රමිටුව 

(ඌව) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (ඌව) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 

ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි පමර, 

හිඳ බගමඩ, ෙදුල්ල. 
දු.ර : 0552222474 

500.00 20,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(ඌව) ශමඛමව, ප්රධාම් 

ඉංජිබේරු (වමණිජ්) ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි පමර, 

හිඳ බගමඩ, 
ෙදුල්ල. 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (ඌව) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 

ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි 

පමර, 
හිඳ බගමඩ, ෙදුල්ල 

 

 
- 

බේශීය 

 
බාතැනිේ 

ෙමගත 
රරේ් 

බෙනමහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/46 
බරමේීට බපරැදි මීටර් 11/ක්රි.ෑ.1200 

රණු 50 ක් ාපයම ප්රවමහ්ය කිරීා. 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිළදී 
ගැනීම් රමිටුව  

(න.ප2) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (න.ප2) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ් හම 
පම බ ෝගිර බ්වම) 

ඒරරය, ලං.වි.ා.බ්ම. 
61/1ඒ, මුහුදු ාමවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

2,500.00 65,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(න.ප2) ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ් හම 

පම බ ෝගිර බ්වම) ඒරරය, 
ලං.වි.ා.බ්ම. 61/1ඒ, මුහුදු 

ාමවත, තංගල්ල. 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (න.ප2) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ් හම 
පම බ ෝගිර බ්වම) 

ඒරරය, ලං.වි.ා.බ්ම. 
61/1ඒ, මුහුදු ාමවත, 

තංගල්ල. 

-- බේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/8yoef66x6is4b6n/105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8yoef66x6is4b6n/105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8yoef66x6is4b6n/105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2mdpfv0keshb4gj/2021%20100.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2mdpfv0keshb4gj/2021%20100.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2mdpfv0keshb4gj/2021%20100.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aix38zxwhobev5w/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aix38zxwhobev5w/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-46.pdf?dl=0
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බෙනමහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/47 
බරමේීට බපරැදි මීටර් 13/ක්රි.ෑ.1200 

රණු 50 ක් ාපයම ප්රවමහ්ය කිරීා. 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිළදී 
ගැනීම් රමිටුව  

(න.ප2) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (න.ප2) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ් හම 
පම බ ෝගිර බ්වම) 

ඒරරය, ලං.වි.ා.බ්ම. 
61/1ඒ, මුහුදු ාමවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

2,500.00 65,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(න.ප2) ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ් හම 

පම බ ෝගිර බ්වම) ඒරරය, 
ලං.වි.ා.බ්ම. 61/1ඒ, මුහුදු 

ාමවත, තංගල්ල. 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (න.ප2) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ් හම 
පම බ ෝගිර බ්වම) 

ඒරරය, ලං.වි.ා.බ්ම. 
61/1ඒ, මුහුදු ාමවත, 

තංගල්ල. 

-- බේශීය 
Click 
Here 

බෙනමහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/48 
බරමේීට බපරැදි මීටර් 13/ක්රි.ෑ.850 
රණු 100 ක් ාපයම ප්රවමහ්ය කිරීා. 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිළදී 
ගැනීම් රමිටුව  

(න.ප2) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (න.ප2) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ් හම 
පම බ ෝගිර බ්වම) 

ඒරරය, ලං.වි.ා.බ්ම. 
61/1ඒ, මුහුදු ාමවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

2,500.00 75,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(න.ප2) ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ් හම 

පම බ ෝගිර බ්වම) ඒරරය, 
ලං.වි.ා.බ්ම. 61/1ඒ, මුහුදු 

ාමවත, තංගල්ල. 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (න.ප2) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ් හම 
පම බ ෝගිර බ්වම) 

ඒරරය, ලං.වි.ා.බ්ම. 
61/1ඒ, මුහුදු ාමවත, 

තංගල්ල. 

-- බේශීය 
Click 
Here 

බෙනමහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2021/49 
බරමේීට බපරැදි මීටර් 13/ක්රි.ෑ.500 
රණු 100 ක් ාපයම ප්රවමහ්ය කිරීා. 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිළදී 
ගැනීම් රමිටුව  

(න.ප2) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (න.ප2) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ් හම 
පම බ ෝගිර බ්වම) 

ඒරරය, ලං.වි.ා.බ්ම. 
61/1ඒ, මුහුදු ාමවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

2,500.00 75,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(න.ප2) ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ් හම 

පම බ ෝගිර බ්වම) ඒරරය, 
ලං.වි.ා.බ්ම. 61/1ඒ, මුහුදු 

ාමවත, තංගල්ල. 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (න.ප2) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ් හම 
පම බ ෝගිර බ්වම) 

ඒරරය, ලං.වි.ා.බ්ම. 
61/1ඒ, මුහුදු ාමවත, 

තංගල්ල. 

-- බේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/wb33pgmj7hqjuj2/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wb33pgmj7hqjuj2/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9skzd72sg6b09ew/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9skzd72sg6b09ew/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4pm8rgsdcbpgkzk/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4pm8rgsdcbpgkzk/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2021-49.pdf?dl=0
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බෙනමහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V42/202
1/111 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරමරී (න.ප.02) 
අංශයට අයත් ප්රධාම් ඉංජිබේරු 

(තංගල්ල) ඒරරබේ ඉංජිබේරු ාහරමර 
රමජ්රම  රටයුු  ාඳහම ේවිත්ව රමර්යය 
වෑේ රථයක් ෙදු පන්ා ාත ලෙම ගැනිා 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිළදී 
ගැනීම් රමිටුව  

(න.ප2) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (න.ප2) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ් හම 
පම බ ෝගිර බ්වම) 

ඒරරය, ලං.වි.ා.බ්ම. 
61/1ඒ, මුහුදු ාමවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්් : 047-2241806 

1,000.00 20,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(න.ප2) ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ් හම 

පම බ ෝගිර බ්වම) ඒරරය, 
ලං.වි.ා.බ්ම. 61/1ඒ, මුහුදු 

ාමවත, තංගල්ල. 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  (න.ප2) 

ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ් හම 
පම බ ෝගිර බ්වම) 

ඒරරය, ලං.වි.ා.බ්ම. 
61/1ඒ, මුහුදු ාමවත, 

තංගල්ල. 

-- බේශීය 
Click 
Here 

 
වත්රම් 

රළා්මරර
ණ 

(පුහුණු කිරීම්) 
 

DGM(TR)/Goods/T/2020-09 
අෙලි  මණ්ඩ විකිණීා ාඳහම ලංසු රැනවීා 

- ලංවිා පුහුණු 
ාධාය්ථම්ය - පිළියේනල 

24/11/2021 
10.30 පැය 

 

 
ප්රාම්පමන් 

රමිටුව 
(වත්රම් 

රළා්මරර
ණ) 

 
නිබයෝජ්ය 

ාමාම්යමධිකාරම  (පුහුණු 
කිරීම්) රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල 
ාණ්ඩලය, 

ශ්රී බේවම්ේන පමර, 
පිළියේනල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 
1,000.00 

 
10,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(පුහුණු කිරීම්) රමර්යමලය, 
ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 

ශ්රී බේවම්ේන පමර, 
පිළියේනල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  
(පුහුණු කිරීම්) 

රමර්යමලය, 
ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 
ශ්රී බේවම්ේන පමර, 

පිළියේනල. 
දු.අ. 011 261 4468 

 

 
අනමල බ්මබේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

 
වත්රම් 

රළා්මරර
ණ 

(පුහුණු කිරීම්) 
 

DGM(TR)/Goods/T/2021-09 
ලංවිා පුහුණු ාධාය්ථම්ය - පිළියේනල 
ාඳහම සූර්ය ප්රරමශ බවෝල්ත පේධාතියක් 

ාවි කිරීා 

17/11/2021 
10.00 පැය 

 

 
ප්රාම්පමන් 

රමිටුව 
(වත්රම් 

රළා්මරර
ණ) 

 
නිබයෝජ්ය 

ාමාම්යමධිකාරම  (පුහුණු 
කිරීම්) රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල 
ාණ්ඩලය, 

ශ්රී බේවම්ේන පමර, 
පිළියේනල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

 
1,000.00 

 

 
250,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(පුහුණු කිරීම්) රමර්යමලය, 
ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 

ශ්රී බේවම්ේන පමර, 
පිළියේනල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  
(පුහුණු කිරීම්) 

රමර්යමලය, 
ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 
ශ්රී බේවම්ේන පමර, 

පිළියේනල. 
 

දු.අ. 011 261 4468 

 
අනමල බ්මබේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

ඉදිකිරීම් 

බෙනමහැ ම් 
අංශය 3 (ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/2K21/099 
ඌව පළමබත් ාැලසුම් හම ාංවර්ධා් ඒරරබේ 
පමල් ඒරරය ාඳහම වමයුාමීරරණ යේරයක් 

මිලදී ගැනීා ්ථමපිත කිරීා ාහ වාර 05ක් 
්ඩත්ු කිරීා 

 

 
24/11/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළමත් මිලදී 
ගැනිම් රමිටුව 

(ඌව) 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(ඌව) ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 

ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි පමර, 

හිඳ බගමඩ, ෙදුල්ල. 
දු.ර : 0552222474 

500.00 2,250.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(ඌව) ශමඛමව, ප්රධාම් 

ඉංජිබේරු (වමණිජ්) ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි පමර, 

හිඳ බගමඩ, 
ෙදුල්ල. 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(ඌව) ශමඛමව, ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 

ඒරරය 
ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 
අංර . 04, ්රංවැලි පමර, 

හිඳ බගමඩ, ෙදුල්ල 
 

 
- 

බේශීය 

 
බාතැනිේ 

ෙමගත 
රරේ් 

යස්වා 

https://www.dropbox.com/s/1h0cvbx8edy2euz/SP2-CE9C%26CS%29-V42-2021-111.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1h0cvbx8edy2euz/SP2-CE9C%26CS%29-V42-2021-111.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ibug7kali5x64uv/Eng-AM-TRN-DGM%28TR%29-Goods-T-2020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ibug7kali5x64uv/Eng-AM-TRN-DGM%28TR%29-Goods-T-2020-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nmbq1x1665xk88z/Eng-AM-TRN-DGM%28TR%29-Goods-T-2021-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nmbq1x1665xk88z/Eng-AM-TRN-DGM%28TR%29-Goods-T-2021-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/svbowpuhyykyc7z/2k21%20099.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/svbowpuhyykyc7z/2k21%20099.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/svbowpuhyykyc7z/2k21%20099.pdf?dl=0
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ජ්්් 
(ාහවැලි 

ාංකීර්ණය) 
 

ලංසු අංරය - 
MC/DGM/PROC/2021/004 

 
නිබයෝජ්ය ාමාම්මධිකාරමරී ාහවැලි 

ාංකීර්ණ රමර්යමලයට අයත් ඉඩම් ප ශ්රය, 
රමර්යමල ප ශ්රය, නිළ නිවමා පි සිදු කිරීා 
ාහ උනයම් ්ඩත්ු රටයුු කිරීා 2022 

24/11/2021 
14.00 පැය 

 

ාහවැලි 
ාංකීර්ණය 

ාපයමගැනීම් 
රමිටුව 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යධිකාරමරී (ාහවැලි 
ාංකීර්ණය) රමර්යමලය, 

ලං.වී.ා. අංර 40/20, 
අම්පිටය පමර, ාහනුවර 

රු.1000/= 
ාෑා 

බගවීාක්ා 
ඕ්ෑා 

ාහජ්් ෙැංකු 
ශමඛමවක් 

ාගිේ ාහජ්් 
ෙැංකුබේ 

මුල්ථම් 
ශමඛමබේ 
ලං.වී.ා. 
ාහවැලි 

ාංකීර්ණබේ 
ගිණුම් 

අංර.204 – 
2002 – 

30085 - 134 
ට ෙැර ව් 
බ් බගවම 

ෙැංකු ලදුපත 
ඉදි පත් රළ 

යුුය. 

රු.20,000/= 
 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යධිකාරමරී 
(ාහවැලි ාංකීර්ණය) 

රමර්යමලය, ලං.වී.ා. අංර 
40/20, අම්පිටය පමර, 

ාහනුවර 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යධිකාරමරී(ාහවැ

ලි ාංකීර්ණය) 
රමර්යමලය, ලං.වී.ා.             

අංර 40/20, අම්පිටය 
පමර, ාහනුවර. 

 
2021 / 11 / 24  14:00 

පැයට 
 

- බේශිය 
Click 
here 

ජ්්් 
(ාා්ළ 

ාංකීර්ණය) 

SC/DGM/BID/SC/2021/06 
ාා්ළ ාංකීර්ණ රමර්යමලබේ විධාමයර 

නිලධාමරීේ ාඳහම ාමසිර කුලී පන්ා ාත 
නිවාක් ලෙමගැනීා. (රත්්පුර 

්ව්ගරබේ සිට 7km දුරක් ුළ) 
 
 
 

25/11/2021 
14.00 පැය 

ාා්ළ 
ාංකීර්ණ 

ප්රාම්පමන් 
රමිටුව 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරමරී 

(ාා්ළ ාංකීර්ණය) 
රමර්යමලය, ්ව ්ගරය, 
රත්්පුර, ශ්රී ලංරමව. දු. 

ර. +94 045-
225002/03 ෆැක්් +94 

045- 225005 

ලංසු 
බපමත 

බ්මමිලබේ 
ලෙමගත හැර. 

5,000/- 
 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරමරී 
(ාා්ළ ාංකීර්ණය) 

රමර්යමලය, ්ව ්ගරය, 
රත්්පුර, ශ්රී ලංරමව. දු. ර. 

+94 045-225002/03 
ෆැක්් +94 045- 225005 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරමරී 

(ාා්ළ ාංකීර්ණය) 
රමර්යමලය, ්ව 

්ගරය, රත්්පුර, ශ්රී 
ලංරමව. දු. ර. +94 
045-225002/03 
ෆැක්් +94 045- 

225005 

N/A NCB ෙමගැනීාට 
ාෙඳතමව 

 
 

ජ්්් 
(ාා්ළ 

ාංකීර්ණය) 

SC/DGM/BID/SC/2021/07 
ාා්ළ ාංකීර්ණය  රමර්යමලය  ාඳහම 

කුලී පන්ා ාත වෑේ රථයක් ලෙමගැනීා. 
(ඉදි පත් රර් වෑේ රථය බරමේරමත්ු 

රමලය ුල පළමු ලියමපදිංචි දි්බයේ 
වාර 10ක් ඉක්ාවම බ්මතිබිය යුුය. 

ලියමපදිංචි බ්මරළ වෑේ රථ බටේඩරය 
ප්රනම්ය කිරීබාේ ාති බනරක් ුළ 

ලියමපදිංචි කිරීබම් බරමේබේසි වලට 
යටත් ව ාලරම ෙලනු ලැබේ) 

 
 

25/11/2021 
14.00 පැය 

ාා්ළ 
ාංකීර්ණ 

ප්රාම්පමන් 
රමිටුව 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරමරී 

(ාා්ළ ාංකීර්ණය) 
රමර්යමලය, ්ව ්ගරය, 
රත්්පුර, ශ්රී ලංරමව. දු. 

ර. +94 045-
225002/03 ෆැක්් +94 

045- 225005 

1,000/= 
බම් ාඳහම 

ඕ්ෑා 
ෙැංකුවකිේ 

ාහජ්් 
ෙැංකුබේ 

මූල්ථම් 
ශමඛමබේ 
ාා්ළ 

ාංකීර්ණ 
රැ්කිරීම් 

ගිණුා 
2042004100

20,000/- 
 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරමරී 
(ාා්ළ ාංකීර්ණය) 

රමර්යමලය, ්ව ්ගරය, 
රත්්පුර, ශ්රී ලංරමව. දු. ර. 

+94 045-225002/03 
ෆැක්් +94 045- 225005 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරමරී 

(ාා්ළ ාංකීර්ණය) 
රමර්යමලය, ්ව 

්ගරය, රත්්පුර, ශ්රී 
ලංරමව. දු. ර. +94 
045-225002/03 
ෆැක්් +94 045- 

225005 

N/A NCB ෙමගැනීාට 
ාෙඳතමව 

 

https://www.dropbox.com/s/u2fk1bszot9quci/ENG-GEN-MC-DGM-PROC-2021-004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u2fk1bszot9quci/ENG-GEN-MC-DGM-PROC-2021-004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tz7qzvnh4g5bp79/Eng-GEN-SC-SC-2021-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tz7qzvnh4g5bp79/Eng-GEN-SC-SC-2021-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fj01enmyoahbuyh/Eng-GEN-SC-SC-2021-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fj01enmyoahbuyh/Eng-GEN-SC-SC-2021-07.pdf?dl=0
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85134 ට 
ෙැරරර ලෙම 

ගත්  සිට් 
පතක් 

ඉදි පත් රළ 
යුුය. 

ජ්්් 
(තමපෙල 

ාංකීරණය) 

එ්ීඑ්/සීඊ/කිේූඒ 
/01/2021/06/4100 

ාපුග්රේන විදුලි ෙල්ථම්ය ාඳහම 
තනිරඩ නිල නිවමා බනරක් වාරර 

රමලයක් ාඳහම ෙේනට ගැනීා 

25/11/2021 
14.00 පැය 

ාපයම ගැනීම් 
රමිටුව-
තමපෙල 

ාංකීරණය 

ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(ාපුග්රේන විදුලි 

ෙල්ථම්ය-ලං.වි.ා., 
බහයියේුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්් 2400584 

බ්මමිබල් අනමල ්ැත 

ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(ාපුග්රේන විදුලි 

ෙල්ථම්ය-ලං.වි.ා., 
බහයියේුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්් 2400584 

ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(ාපුග්රේන විදුලි 

ෙල්ථම්ය-ලං.වි.ා., 
බහයියේුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆැක්් 2400584 

අනමල ්ැත NCB 
Click 
Here 

 
 
 

බෙනමහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.ාැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එේසීී/සීඕඑම්/සී1/එච්වවී/2021
/041 

 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු(ෙලශක්ති 

රළා්මරරණ)  බේ රමජ්රමරී රටයුු 
ාඳහම කුලී පන්ා ාත රමර්  රථයක් ලෙම 
ගැනීා. වර්ෂ 02 ර රමල සීාමවක් ාඳහම. 

 
 
 
 

17/11/2021 
15.00 පැය 

 
 
 
 
 

පළමත් ාපයම 
ගැනීම් රමිටුව 

 

නිබයෝජ්ය 

ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 

මාත්රීපමල 

බ්්ම්මයර ාමවත, 

අනුරමධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 

මාත්රීපමල බ්්ම්මයර 

ාමවත, අනුරමධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නිබයෝජ්ය 

ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 

මාත්රීපමල 

බ්්ම්මයර ාමවත, 

අනුරමධාපුර. 

 

 
 
 
 
 

අනමළ ්ැත 
බේශීය 

තරඟරමරී 
ලංසු 

click 
here 

 
 
 

බෙනමහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.ාැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එේසීී/සීඕඑම්/සී1/එච්වවී/2021
/042 

 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු(ාැලසුම් හම ාංවර්ධා්)  

බේ රමජ්රමරී රටයුු ාඳහම කුලී පන්ා 
ාත රමර්  රථයක් ලෙම ගැනීා. වර්ෂ 02 ර 

රමල සීාමවක් ාඳහම. 
 
 
 
 

17/11/2021 
15.00 පැය 

 
 
 
 
 

පළමත් ාපයම 
ගැනීම් රමිටුව 

 

නිබයෝජ්ය 

ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 

මාත්රීපමල 

බ්්ම්මයර ාමවත, 

අනුරමධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 

මාත්රීපමල බ්්ම්මයර 

ාමවත, අනුරමධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නිබයෝජ්ය 

ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 

මාත්රීපමල 

බ්්ම්මයර ාමවත, 

අනුරමධාපුර. 

 

 
 
 
 
 

අනමළ ්ැත 
බේශීය 

තරඟරමරී 
ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/t1by8mrq2q99mvs/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2021-06-4100.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t1by8mrq2q99mvs/Sin%20GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2021-06-4100.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y549f179giqpqj8/Sin-DD1-NCP--HV-2021-041.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y549f179giqpqj8/Sin-DD1-NCP--HV-2021-041.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/727fabtbwrmjq8a/Sin-DD1-NCP--HV-2021-042.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/727fabtbwrmjq8a/Sin-DD1-NCP--HV-2021-042.pdf?dl=0
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බෙනමහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.ාැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එේසීී/සීඕඑම්/සී1/එච්වවී/2021
/043 

 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු(මිේබේ ය)  බේ 

රමජ්රමරී රටයුු ාඳහම කුලී පන්ා ාත 
රමර්  රථයක් ලෙම ගැනීා. වර්ෂ 02 ර 

රමල සීාමවක් ාඳහම. 
 
 
 
 

17/11/2021 
15.00 පැය 

 
 
 
 
 

පළමත් ාපයම 
ගැනීම් රමිටුව 

 

නිබයෝජ්ය 

ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 

මාත්රීපමල 

බ්්ම්මයර ාමවත, 

අනුරමධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 

මාත්රීපමල බ්්ම්මයර 

ාමවත, අනුරමධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නිබයෝජ්ය 

ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 

මාත්රීපමල 

බ්්ම්මයර ාමවත, 

අනුරමධාපුර. 

 

 

 
 
 
 
 

අනමළ ්ැත 

බේශීය 
තරඟරමරී 

ලංසු 

click 
here 

 
 
 

බෙනමහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.ාැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එේසීී/සීඕඑම්/සී1/එච්වවී/2021
/044 

 
විදුලි ඉංජිබේරු(ාැට ාැලසුම්)  බේ 

රමජ්රමරී රටයුු ාඳහම කුලී පන්ා ාත 
රමර්  රථයක් ලෙම ගැනීා. වර්ෂ 02 ර 

රමල සීාමවක් ාඳහම. 
 
 
 
 

17/11/2021 
15.00 පැය 

 
 
 
 
 

පළමත් ාපයම 
ගැනීම් රමිටුව 

 

නිබයෝජ්ය 

ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 

මාත්රීපමල 

බ්්ම්මයර ාමවත, 

අනුරමධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 

මාත්රීපමල බ්්ම්මයර 

ාමවත, අනුරමධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නිබයෝජ්ය 

ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 

මාත්රීපමල 

බ්්ම්මයර ාමවත, 

අනුරමධාපුර. 

 

 
 
 
 
 

අනමළ ්ැත 
බේශීය 

තරඟරමරී 
ලංසු 

click 
here 

 
 
 

බෙනමහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.ාැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එේසීී/සීඕඑම්/සී1/එච්වවී/2021
/045 

 
විදුලි ඉංජිබේරු(බෙනමහැරීම් ්ඩත්ු)  

බේ රමජ්රමරී රටයුු ාඳහම කුලී පන්ා 
ාත රමර්  රථයක් ලෙම ගැනීා. වර්ෂ 02 ර 

රමල සීාමවක් ාඳහම. 
 
 

17/11/2021 
15.00 පැය 

 
 
 
 
 

පළමත් ාපයම 
ගැනීම් රමිටුව 

 

නිබයෝජ්ය 

ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 

මාත්රීපමල 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 

මාත්රීපමල බ්්ම්මයර 

ාමවත, අනුරමධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නිබයෝජ්ය 

ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 

මාත්රීපමල 

 
 
 
 
 

අනමළ ්ැත 
බේශීය 

තරඟරමරී 
ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/9ckklhkzebxyv6p/Sin-DD1-NCP--HV-2021-043.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ckklhkzebxyv6p/Sin-DD1-NCP--HV-2021-043.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bvdykxy3cnh4q4d/Sin-DD1-NCP--HV-2021-044.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bvdykxy3cnh4q4d/Sin-DD1-NCP--HV-2021-044.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/le06hwdpowex6l2/Sin-DD1-NCP--HV-2021-045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/le06hwdpowex6l2/Sin-DD1-NCP--HV-2021-045.pdf?dl=0
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බ්්ම්මයර ාමවත, 

අනුරමධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

බ්්ම්මයර ාමවත, 

අනුරමධාපුර. 

 

 
 
 

බෙනමහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.ාැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එේසීී/සීඕඑම්/සී1/එච්වවී/2021
/046 

 
විදුලි ඉංජිබේරු(තැනීම්)  බේ රමජ්රමරී 

රටයුු ාඳහම කුලී පන්ා ාත රමර්  
රථයක් ලෙම ගැනීා. වර්ෂ 02 ර රමල 

සීාමවක් ාඳහම. 
 
 
 
 

17/11/2021 
15.00 පැය 

 
 
 
 
 

පළමත් ාපයම 
ගැනීම් රමිටුව 

 

නිබයෝජ්ය 

ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 

මාත්රීපමල 

බ්්ම්මයර ාමවත, 

අනුරමධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 

මාත්රීපමල බ්්ම්මයර 

ාමවත, අනුරමධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නිබයෝජ්ය 

ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය, 

ලංරම විදුලිෙල 

ාණ්ඩලය, 

මාත්රීපමල 

බ්්ම්මයර ාමවත, 

අනුරමධාපුර. 

 

 
 
 
 
 

අනමළ ්ැත 
බේශීය 

තරඟරමරී 
ලංසු 

click 
here 

 
 
 
 
 
 

බෙනමහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.ාැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එේසීී/සීඊ(බරමම්)සී8/2021/0
46/ආර්බී - කලත්තෑව 

ලං.වි.ා. ආරක්ෂර නියමාරයේබේ බපමදු 
නිල නිවමාය ාඳහම වාරර රමලසීාමවක් 

ාඳහම නිවාක් කුලියට/ෙේනට ලෙම 
ගැනීා. 

 
තිබිය යුු අවශයතම : 

 
 රලත්තෑව පළමත් ගෙඩමබේ සිට 

කි.මි.02ක් ඇුලත පිහිටීා. 
 

 වර්ග අඩි 1500 බ්මඅඩු ්ල 
ජ්ළය,විදුලිය හම ානීපමරක්ෂර 

පහසුරම් ාහිත වීා. 
 

 පැහැදිළි පිවිසුම් ප්රධාම් බේට්ටුව, 
නින් රමාර 02 ේ හම ඇුලත ්ම් 

රමාරයක් ාහිත වීා. 
 
 

17/11/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළමත් 
ප්රාම්පමන් 

රමිටුව 
(උ.ාැ.ප) 

තාම විසිේ ාර් රර 
ගේ්ම ලන අයදුම්පතර 

අයිතිරරුබේ 
්ා,දුරරථ් අංරය, 
බගමඩ්ැගිල්ල පිහිටම 

ඇති ්ථම්බයහි 
ලිපි්ය, ෙදු කුලිය, 

බගමඩ්ැගිල්බල් අයිතිය 
තහවරු රර් ඔප්පුබේ 

පිටපත හම පිවිසුම් 
ාමර්ගය පිළිෙඳ වි්තර 
ාඳහේ රර ලියම පදිංචි 
තැපෑබලේ බහෝ අතිේ 

බග්විත් බටේඩර් 
බපට්ටයට නැමිය යුුය. 

මිල ගණේ ඉදි පත් 
රර් රවරබේ “ලං.වි.මි. 

ආරක්ෂර 
නියමාරයේබේ බපමදු 

නිල නිවමාය 
(රලත්තෑව ගෙඩමව) 

යනුබවේ ාඳහේ රල 
යුුය. 

 

 
අනමළ ්ැත 

 
අනමළ ්ැත 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරමරී 
(උාැ) රමර්යමලය, ලංරම 

විදුලිෙල ාණ්ඩලය,  
මාත්රීපමල බ්්ම්මයර 

ාමවත, අනුරමධාපුර. 
 

දු.ර. 025-2222552 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරමරී (උාැ) 

රමර්යමලය, ලංරම 
විදුලිෙල ාණ්ඩලය,  

මාත්රීපමල 
බ්්ම්මයර ාමවත, 

අනුරමධාපුර. 
 

දු.ර. 025-2222552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අනමළ ්ැත 

NCB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/v9791wr22yqn2da/Sin-DD1-NCP--HV-2021-046.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v9791wr22yqn2da/Sin-DD1-NCP--HV-2021-046.pdf?dl=0
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නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරමරී (උාැ) 

රමර්යමලය, ලංරම 
විදුලිෙල ාණ්ඩලය,  

මාත්රීපමල 
බ්්ම්මයර ාමවත, 

අනුරමධාපුර. 
 

දු.ර. 025-2222552 

බෙනමහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එේඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/1

82 
විදුලි ඉංජිබේරු (කුලියමපිටය) 

රමර්යමලයට අයත් විදුලි අධිකාරම  
(පේ්ල) ාඳහම කුලී පන්ා ාත වෑේ 

රථයක් ලෙම ගැනීා 
 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිලදී 
ගැනීම් රමිටුව 

ප්රධාම් විදුලි ඉංජිබේරු 
(වමණිජ්) රමර්යමලය, 

්මරම්ාල පමර, 
ඇ්ාැේදුා, 
කුලියමපිටය. 

037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරමරී 
(වයඹ-1) රමර්යමලය , 

්මරම්ාල පමර, 
ඇ්ාැේදුා, 
කුලියමපිටය. 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරමරී (වයඹ-

1) රමර්යමලය , 
්මරම්ාල පමර, 

ඇ්ාැේදුා, 
කුලියමපිටය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

බෙනමහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එේඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/1
83 

විදුලි ඉංජිබේරු (කුලියමපිටය) 
රමර්යමලයට අයත් විදුලි අධිකාරම  (වමනිජ් -

1) ාඳහම කුලී පන්ා ාත වෑේ රථයක් 
ලෙම ගැනීා 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිලදී 
ගැනීම් රමිටුව 

එා 1,000.00 35,000.00 එා එා  NCB 
Click 
Here 

 

බෙනමහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එේඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/1
84 

විදුලි ඉංජිබේරු (කුලියමපිටය) රමර්යමලය 
ාඳහම කුලී පන්ා ාත වෑේ රථයක් ලෙම 

ගැනීා 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිලදී 
ගැනීම් රමිටුව 

එා 1,000.00 35,000.00 එා එා  NCB 
Click 
Here 

 

බෙනමහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එේඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/1

89 
ප්රධාම් විදුලි ඉංජිබේරු (හලමවත) 

රමර්යමලයට අයත් ශක්තිහමනි අවා 
කිරීබම් ඒරරය ාඳහම කුලී පන්ා ාත 

වෑේ රථයක් ලෙම ගැනීා 
 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිලදී 
ගැනීම් රමිටුව 

එා 1,000.00 35,000.00 එා එා  NCB 
Click 
Here 

 

බෙනමහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එේඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/1
91 

විදුලි ඉංජිබේරු (වමණිජ්) ඒරරබේ විදුලි 
අධිකාරම  (විාර්ශ් - I) ාඳහම කුලී පන්ා 

ාත වෑේ රථයක් ලෙම ගැනීා 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිලදී 
ගැනීම් රමිටුව 

එා 1,000.00 35,000.00 එා එා  NCB 
Click 
Here 

 

බෙනමහැරීම් 
අංශය - 1 

ඩීජීඑම්/එේඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/1
92 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිලදී 
ගැනීම් රමිටුව 

එා 1,000.00 35,000.00 එා එා  NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/9slhb7m32dft2cr/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2021-182.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9slhb7m32dft2cr/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2021-182.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t9o43k3pvbem7kv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2021-183.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t9o43k3pvbem7kv/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2021-183.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n87t8el2w7cx1q0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2021-184.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n87t8el2w7cx1q0/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2021-184.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mcovfq13zw63hpe/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP1-CEECM-T-2021-189.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mcovfq13zw63hpe/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP1-CEECM-T-2021-189.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dljbkapjtqqb3r2/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP1-CEECM-T-2021-191.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dljbkapjtqqb3r2/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP1-CEECM-T-2021-191.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eukou9t3lrtd7h2/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP1-CEECM-T-2021-192.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eukou9t3lrtd7h2/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP1-CEECM-T-2021-192.pdf?dl=0
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(වයඹ-1) විදුලි ඉංජිබේරු (වමණිජ්) ඒරරබේ විදුලි 
අධිකාරම  (විාර්ශ් - ∏) ාඳහම කුලී පන්ා 

ාත වෑේ රථයක් ලෙම ගැනීා 

 

බෙනමහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එේඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/2

02 
ප්රධාම් විදුලි ඉංජිබේරු (හලමවත) 

රමර්යමලයට අයත් ප්රධාම් විදුලි ඉංජිබේරු 
රමර්යමලය, හලමවත, ාමනම්බප, 

කී යේරල්ලිය පම බ ෝගිර බ්වම 
ාධාය්ථම්වල හම ප්රමබේශීය ්ඩත්ු 
ඒරරබේ ඇති අෙලි  මණ්ඩ විකිණීා. 

 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිලදී 
ගැනීම් රමිටුව 

එා 1,000.00 
බලමට් වල 

වට්මරමිේ 10% 
ක් 

එා එා  NCB 
Click 
Here 

 

බෙනමහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එේඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/2
16 

විදුලි ඉංජිබේරු (කුලියමපිටය) 
රමර්යමලයට අයත් පඩුව්නුවර 

පම බ ෝගිර බ්වම ාධාය්ථම්බේ ඇති 
අෙලි ානු විකිණීා. 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිලදී 
ගැනීම් රමිටුව 

එා 1,000.00 
බලමට් වල 

වට්මරමිේ 10% 
ක් 

එා එා  NCB 
Click 
Here 

 

බෙනමහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එේඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/1

81 
ප්රධාම් විදුලි ඉංජිබේරු (හලමවත) 

රමර්යමලයට අයත් ආරච්වචිරට්ටුව බක්ෂ්ත්ර 
බ්වර පුහුණු ාධාය්ථම්බේ වැසිකිලි 

පේධාතිය හම තමප්පය ඉදිකිරීා. 
 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිලදී 
ගැනීම් රමිටුව 

එා 1,000.00 30,000.00 එා එා  NCB 
Click 
Here 

 

බෙ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0104 
 දීගා විදුලි පම බ ෝගිර බ්වම 

ාධාය්ථම්ය ාඳහම කුලී පන්ා ාත ත්රී 
බරෝන  රථයක් ලෙම ගැනීා 

25/11/2021 
10.00 පැය 

පළමත් 
ප්රාම්පමන් 

රමිටුව 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය 
(වයඹ -02) 

ලංරම විදුලිෙල 
ාණ්ඩලය, 
බ්ම.25, 

රජ්පිහිල්ල පමර, 
කුරුණෑගල 

දු.ර: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්්: 037- 2065497 

1,000.00 25,000.00 නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
රමර්යමලය 
(වයඹ -02) 

ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 
බ්ම.25, 

රජ්පිහිල්ල පමර, 
කුරුණෑගල 

දු.ර: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්්: 037- 2065497 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය 
(වයඹ -02) 

ලංරම විදුලිෙල 
ාණ්ඩලය, 
බ්ම.25, 

රජ්පිහිල්ල පමර, 
කුරුණෑගල 

දු.ර: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්්: 037- 2065497 

- බේශීය Downloa
d 

බෙ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0105 
නිරවැරටය විදුලි පම බ ෝගිර බ්වම 
ාධාය්ථම්බේ රණු අංග්ය ාඳහම 
ඉඩාක් ෙදු පන්ා ාත ලෙම ගැනීා 

25/11/2021 
10.00 පැය 

පළමත් 
ප්රාම්පමන් 

රමිටුව 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය 
(වයඹ -02) 

ලංරම විදුලිෙල 

1,000.00 15,000.00 නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
රමර්යමලය 
(වයඹ -02) 

ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 
බ්ම.25, 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

රමර්යමලය 
(වයඹ -02) 

ලංරම විදුලිෙල 

- බේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/63xfz142p7mnbsv/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/63xfz142p7mnbsv/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t57v9lwqmaif2kb/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-216.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t57v9lwqmaif2kb/Sin-DD1-NWP1-DGM-NWP-CEECM-T-2021-216.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rcuriy8mmy4lbpd/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP1-CEECM-T-2021-181.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rcuriy8mmy4lbpd/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP1-CEECM-T-2021-181.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gmqxg2zma9ygeiq/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gmqxg2zma9ygeiq/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vsnqare3fljnbg0/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vsnqare3fljnbg0/CEB-NWP2-NCB-LB-21-0105.pdf?dl=0
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ාණ්ඩලය, 
බ්ම.25, 

රජ්පිහිල්ල පමර, 
කුරුණෑගල 

දු.ර: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්්: 037- 2065497 

රජ්පිහිල්ල පමර, 
කුරුණෑගල 

දු.ර: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්්: 037- 2065497 

ාණ්ඩලය, 
බ්ම.25, 

රජ්පිහිල්ල පමර, 
කුරුණෑගල 

දු.ර: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්්: 037- 2065497 
බෙනමහැරීම් 
රළමප 02 

DGM [E]/QPPC/21/340 
 

උහ් විදුලි පම බ ෝගිර බ්වම 
ාධාය්ථම්බේ  (අම්පමර) රමජ්රමරී 

රටයුු ාඳහම රෲ රැේ රථයක් වාර 02 
ක් ාඳහම කුලියට ලෙම ගැනීා. 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් 
ප්රාම්පමන් 

රමිටුව 
(්ැබග්හිර 

ප්රමබේශීය ප්රධාම් විදුලි 
ඉංජිබේරු   (අමිපමර) 

රමර්යමලය 
063-2222387 / 063-

2222078 
බහෝ 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරමරී 

(්ැබග්හිර 
රමර්යමලය) 

ත්රිකුණමාලය 
026-2222666 / 026-

2221030 

1000.00 
 

20,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරමරී 
(්ැබග්හිර රමර්යමලය), 

නිලමබවලි පමර, 
ත්රිකුණමාලය 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරමරී 

(්ැබග්හිර 
රමර්යමලය) 

නිලමබවලි පමර 
ත්රිකුණමාලය 

- 

NCB 

Click 
Here 

බෙනමහැරීම් 
රළමප 02 

DGM [E]/QPPC/21/341 
 

විදුලි අධිකාරමරී (එරමවුර් විදුලි පම බ ෝගිර 
බ්වම ාධාය්ථම්ය / බනේරලඩි  විදුලි 

පම බ ෝගිර බ්වම ාධාය්ථම්ය - 
වමලච්වබච්ව්) බේ රමජ්රමරී රටයුු ානහම 
වෑේ රථයක් වාර 02 ක් ාඳහම කුලියට 

ලෙම ගැනීා. 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් 
ප්රාම්පමන් 

රමිටුව 
(්ැබග්හිර 

ප්රමබේශීය විදුලි 
ඉංජිබේරු රමර්යමලය 

(වමලච්වබච්ව්) 
065-2225882 

බහෝ 
නිබයෝජ්ය 

ාමාම්යමධිකාරමරී 
(්ැබග්හිර 
රමර්යමලය) 

ත්රිකුණමාලය 
026-2222666  / 026-

2221030 

1000.00 
 

20,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරමරී 
(්ැබග්හිර රමර්යමලය), 

නිලමබවලි පමර, 
ත්රිකුණමාලය 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරමරී 

(්ැබග්හිර 
රමර්යමලය) 

නිලමබවලි පමර 
ත්රිකුණමාලය 

- 

NCB 

Click 
Here 

බෙනමහැරීම් 
රළමප 02 

DGM [E]/QPPC/21/342 
 

විදුලි අධිකාරමරී (විදුලි පම බ ෝගිර බ්වම 
ාධාය්ථම්ය- රල්මුබණ්)බේ රමජ්රමරී 
රටයුු ාඳහම වෑේ ථයක් වාර 02 ක් 

ාඳහම කුලියට ලෙම ගැනීා. 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් 
ප්රාම්පමන් 

රමිටුව 
(්ැබග්හිර 

ප්රමබේශීය ප්රධාම් ේදුලි 
ඉංජිබේරු   (රල්මුබණ් 

)රමර්යමලය 
067-2229276 

බහෝ 
නිබයෝජ්ය 

ාමාම්යමධිකාරමරී 
(්ැබග්හිර 
රමර්යමලය) 

ත්රිකුණමාලය 
026-2222666 / 026-

2221030 

1000.00 
 

20,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරමරී 
(්ැබග්හිර රමර්යමලය), 

නිලමබවලි පමර, 
ත්රිකුණමාලය 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරමරී 

(්ැබග්හිර 
රමර්යමලය) 

නිලමබවලි පමර 
ත්රිකුණමාලය 

- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/2n0axcf9nps1376/Eng-DD2-EP-340%20Hiring%20of%20Crew%20cab%20%20for%20Uhana%20ECSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2n0axcf9nps1376/Eng-DD2-EP-340%20Hiring%20of%20Crew%20cab%20%20for%20Uhana%20ECSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yed0gekx3ccmqd2/Eng-DD2-EP-342%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20-ERavur%20Chenkalady.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yed0gekx3ccmqd2/Eng-DD2-EP-342%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20-ERavur%20Chenkalady.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/13s904g6749sqg7/Eng-DD2-EP-342%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20-Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/13s904g6749sqg7/Eng-DD2-EP-342%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20-Kalmunai.pdf?dl=0
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බෙනමහැරීම් 
රළමප 02 

DGM [E]/QPPC/21/343 
 

ගණරමධිකාරමරී ( ආනමයම් - ්ැබග්හිර) 
බේ රමජ්රමරී රටයුු ාඳහම රමර් රථයක් 
වාර 02 ක් ාඳහම  කුලියට ලෙම ගැනීා. 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් 
ප්රාම්පමන් 

රමිටුව 
(්ැබග්හිර 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරමරී 

(්ැබග්හිර 
රමර්යමලය) 

ත්රිකුණමාලය 
026-2222666 / 026-

2221030 

1000.00 
 

20,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරමරී 
(්ැබග්හිර රමර්යමලය), 

නිලමබවලි පමර, 
ත්රිකුණමාලය 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරමරී 

(්ැබග්හිර 
රමර්යමලය) 

නිලමබවලි පමර 
ත්රිකුණමාලය 

- 

NCB 

Click 
Here 

බෙනමහැ ම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/CON-V20/2021/46 
කුලී පන්ා ාත වෑේ රථයක් ලෙම ගැනීා. 
මිනුවේබගමඩ වැඩබිා- ප්රධාම් ඉංජිබේරු 

(තැනීම්) 

17/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් ාපයම 
ගැනීබම් 
රමිටුව 

නි.ාම. (ෙපඋ) 
රමර්යමලය, ලං.වි.ා., 

බ්ම. 280, නුවර පමර, 
කි ෙත්බගමඩ.                

දු.ර. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.ාම. (ෙපඋ) රමර්යමලය, 
ලං.වි.ා., බ්ම. 280, නුවර 

පමර, කි ෙත්බගමඩ.                
දු.ර. 011-2911071/72 

නි.ාම. (ෙපඋ) 
රමර්යමලය, ලං.වි.ා., 

බ්ම. 280, නුවර පමර, 
කි ෙත්බගමඩ.                

දු.ර. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙනමහැ ම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/J-V71/2021/155 
කුලී පන්ා ාත වෑේ රථයක් ලෙම 
ගැනීා.- ප්රධාම් විදුලි ඉංජිබේරු 

රමර්යමලය (ජ්ම-ඇල) 

17/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් ාපයම 
ගැනීබම් 
රමිටුව 

නි.ාම. (ෙපඋ) 
රමර්යමලය, ලං.වි.ා., 

බ්ම. 280, නුවර පමර, 
කි ෙත්බගමඩ.                

දු.ර. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.ාම. (ෙපඋ) රමර්යමලය, 
ලං.වි.ා., බ්ම. 280, නුවර 

පමර, කි ෙත්බගමඩ.                
දු.ර. 011-2911071/72 

නි.ාම. (ෙපඋ) 
රමර්යමලය, ලං.වි.ා., 

බ්ම. 280, නුවර පමර, 
කි ෙත්බගමඩ.                

දු.ර. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙනමහැ ම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/K-V28/2021/192 
කුලී පන්ා ාත බාෝටර් රමර් රථයක් ලෙම 

ගැනීා. ප්රධාම් විදුලි ඉංජිබේරු - 
රැලණිය 

17/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් ාපයම 
ගැනීබම් 
රමිටුව 

නි.ාම. (ෙපඋ) 
රමර්යමලය, ලං.වි.ා., 

බ්ම. 280, නුවර පමර, 
කි ෙත්බගමඩ.                

දු.ර. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.ාම. (ෙපඋ) රමර්යමලය, 
ලං.වි.ා., බ්ම. 280, නුවර 

පමර, කි ෙත්බගමඩ.                
දු.ර. 011-2911071/72 

නි.ාම. (ෙපඋ) 
රමර්යමලය, ලං.වි.ා., 

බ්ම. 280, නුවර පමර, 
කි ෙත්බගමඩ.                

දු.ර. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙනමහැ ම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/KR-V59/2021/206 
කුලී පන්ා ාත වෑේ රථයක් ලෙම 

ගැනීා.පම බ ෝගිර බ්වම ාධාය්ථම්ය 
- පූබගමඩ 

17/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් ාපයම 
ගැනීබම් 
රමිටුව 

නි.ාම. (ෙපඋ) 
රමර්යමලය, ලං.වි.ා., 

බ්ම. 280, නුවර පමර, 
කි ෙත්බගමඩ.                

දු.ර. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.ාම. (ෙපඋ) රමර්යමලය, 
ලං.වි.ා., බ්ම. 280, නුවර 

පමර, කි ෙත්බගමඩ.                
දු.ර. 011-2911071/72 

නි.ාම. (ෙපඋ) 
රමර්යමලය, ලං.වි.ා., 

බ්ම. 280, නුවර පමර, 
කි ෙත්බගමඩ.                

දු.ර. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙනමහැ ම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/DM-V25/2021/270 
කුලී පන්ා ාත වෑේ රථයක් ලෙම 

ගැනීා.බේයේබගමඩ වැඩබිා- ප්රධාම් 
ඉංජිබේරු (බෙනමහැරීම් ්ඩත්ු ) ඒරරය 

17/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් ාපයම 
ගැනීබම් 
රමිටුව 

නි.ාම. (ෙපඋ) 
රමර්යමලය, ලං.වි.ා., 

බ්ම. 280, නුවර පමර, 
කි ෙත්බගමඩ.                

දු.ර. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.ාම. (ෙපඋ) රමර්යමලය, 
ලං.වි.ා., බ්ම. 280, නුවර 

පමර, කි ෙත්බගමඩ.                
දු.ර. 011-2911071/72 

නි.ාම. (ෙපඋ) 
රමර්යමලය, ලං.වි.ා., 

බ්ම. 280, නුවර පමර, 
කි ෙත්බගමඩ.                

දු.ර. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙනමහැ ම් 
අංශ 02 
(ෙපඋ) 

WPN/NCB/V-V170/2021/271 
කුලී පන්ා ාත වෑේ රථයක් ලෙම ගැනීා. 

ප්රධාම් විදුලි ඉංජිබේරු රමර්යමලය 
(බේයේබගමඩ) 

17/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් ාපයම 
ගැනීබම් 
රමිටුව 

නි.ාම. (ෙපඋ) 
රමර්යමලය, ලං.වි.ා., 

බ්ම. 280, නුවර පමර, 
කි ෙත්බගමඩ.                

දු.ර. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.ාම. (ෙපඋ) රමර්යමලය, 
ලං.වි.ා., බ්ම. 280, නුවර 

පමර, කි ෙත්බගමඩ.                
දු.ර. 011-2911071/72 

නි.ාම. (ෙපඋ) 
රමර්යමලය, ලං.වි.ා., 

බ්ම. 280, නුවර පමර, 
කි ෙත්බගමඩ.                

දු.ර. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

බෙ. අ. 03 
(ාෙර) 

 
SAB/RUW-V43/HV/2021/99 

 
 

නැරණියගල පම බ ෝගිර 
බ්වමාධාය්ථම්ය ාඳහම  4WD ඩෙල් 

රැේ රථයක් කුලී පන්ා ාත ලෙම ගැනීා. 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිළදී 
ගැනීම් රමිටුව 

(ාෙර) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

(ාෙරගමුව) ශමඛමව, 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(වමණිජ්) ඒරරය, 

ලං.වි.ා., ්ව්ගරය, 
රත්්පුර 

1,000.00 20,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(ාෙරගමුව) ශමඛමව, ප්රධාම් 

ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 
ඒරරය, ලං.වි.ා., ්ව 

්ගරය, රත්්පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්් - 045-

2226084 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

(ාෙරගමුව) ශමඛමව, 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(වමණිජ්) ඒරරය, 

ලං.වි.ා., ්ව්ගරය, 
රත්්පුර. 045-

- NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/m27ah37258f8gdm/Eng-DD2-EP-343%20Hiring%20of%20motor%20Car%20Acct%20-Rev.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m27ah37258f8gdm/Eng-DD2-EP-343%20Hiring%20of%20motor%20Car%20Acct%20-Rev.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nmdm1xq9rigjpjm/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V20-2021-46VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nmdm1xq9rigjpjm/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V20-2021-46VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lzuw0cihs7orzzj/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V71-2021-155%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lzuw0cihs7orzzj/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V71-2021-155%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tt31oq8s39r2xam/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V28-20201-192%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tt31oq8s39r2xam/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V28-20201-192%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iv1nqejhei5johr/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V59-2021-206%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iv1nqejhei5johr/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V59-2021-206%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hxyd92j0u9uec96/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2021-270VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hxyd92j0u9uec96/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2021-270VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jmic5un3cu0tv5/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V170-2021-271%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jmic5un3cu0tv5/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V170-2021-271%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9okdqe72cqxhleu/2021_99-RUW-V43-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9okdqe72cqxhleu/2021_99-RUW-V43-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
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 2225891-5 ෆැක්් - 
045-2226084 

බෙ. අ. 03 
(ාෙර) 

 
SAB/EHE-V71/HV/2021/100 

කි  ඇල්ල පම බ ෝගිර 
බ්වමාධාය්ථම්ය ාඳහම  4WD ඩෙල් 

රැේ රථයක් කුලී පන්ා ාත ලෙම ගැනීා. 
24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිළදී 
ගැනීම් රමිටුව 

(ාෙර) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

(ාෙරගමුව) ශමඛමව, 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(වමණිජ්) ඒරරය, 

ලං.වි.ා., ්ව්ගරය, 
රත්්පුර 

1,000.00 20,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(ාෙරගමුව) ශමඛමව, ප්රධාම් 

ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 
ඒරරය, ලං.වි.ා., ්ව 

්ගරය, රත්්පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්් - 045-

2226084 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

(ාෙරගමුව) ශමඛමව, 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(වමණිජ්) ඒරරය, 

ලං.වි.ා., ්ව්ගරය, 
රත්්පුර. 045-

2225891-5 ෆැක්් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

බෙ. අ. 03 
(ාෙර) 

 
SAB/RUW-V84/HV/2021/101 

 
නැරණියගල පම බ ෝගිර 

බ්වමාධාය්ථම්ය ාඳහම  4WD රෲ 
රැේ රථයක් කුලී පන්ා ාත ලෙම ගැනීා. 

 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිළදී 
ගැනීම් රමිටුව 

(ාෙර) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

(ාෙරගමුව) ශමඛමව, 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(වමණිජ්) ඒරරය, 

ලං.වි.ා., ්ව්ගරය, 
රත්්පුර 

1,000.00 20,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(ාෙරගමුව) ශමඛමව, ප්රධාම් 

ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 
ඒරරය, ලං.වි.ා., ්ව 

්ගරය, රත්්පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්් - 045-

2226084 
 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

(ාෙරගමුව) ශමඛමව, 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(වමණිජ්) ඒරරය, 

ලං.වි.ා., ්ව්ගරය, 
රත්්පුර. 045-

2225891-5 ෆැක්් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

බෙ. අ. 03 
(ාෙර) 

 
SAB/EHE-V57/HV/2021/102 

 
ප්රමබේශීය විදුලි ඉංජි බේරු 

(ඇහැලියබගමඩ) ඒරරය ාඳහම වෑේ 
(ේවිත්ව රමර්යය)රථයක් කුලී පන්ා ාත 

ලෙම ගැනීා. 
 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිළදී 
ගැනීම් රමිටුව 

(ාෙර) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

(ාෙරගමුව) ශමඛමව, 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(වමණිජ්) ඒරරය, 

ලං.වි.ා., ්ව්ගරය, 
රත්්පුර 

1,000.00 20,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(ාෙරගමුව) ශමඛමව, ප්රධාම් 

ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 
ඒරරය, ලං.වි.ා., ්ව 

්ගරය, රත්්පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්් - 045-

2226084 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

(ාෙරගමුව) ශමඛමව, 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(වමණිජ්) ඒරරය, 

ලං.වි.ා., ්ව්ගරය, 
රත්්පුර. 045-

2225891-5 ෆැක්් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

බෙ. අ. 03 
(ාෙර) 

 
SAB/RAT-V79/HV/2021/103 

 
රත්්පුර ප්රමබේශීය විදුලි ඉංජිබේරු 
ඒරරය  ාඳහම  ත්රී බරෝන රථයක් කුලී 

පන්ා ාත ලෙම ගැනීා. 
 
 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිළදී 
ගැනීම් රමිටුව 

(ාෙර) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

(ාෙරගමුව) ශමඛමව, 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(වමණිජ්) ඒරරය, 

ලං.වි.ා., ්ව්ගරය, 
රත්්පුර 

1,000.00 20,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(ාෙරගමුව) ශමඛමව, ප්රධාම් 

ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 
ඒරරය, ලං.වි.ා., ්ව 

්ගරය, රත්්පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්් - 045-

2226084 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

(ාෙරගමුව) ශමඛමව, 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(වමණිජ්) ඒරරය, 

ලං.වි.ා., ්ව්ගරය, 
රත්්පුර. 045-

2225891-5 ෆැක්් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

බෙ. අ. 03 
(ාෙර) 

 
SAB/RAT-V80/HV/2021/104 

 
රත්්පුර ප්රමබේශීය විදුලි ඉංජිබේරු 
ඒරරය  ාඳහම  ත්රී බරෝන රථයක් කුලී 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිළදී 
ගැනීම් රමිටුව 

(ාෙර) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

(ාෙරගමුව) ශමඛමව, 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(වමණිජ්) ඒරරය, 

1,000.00 20,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(ාෙරගමුව) ශමඛමව, ප්රධාම් 

ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 
ඒරරය, ලං.වි.ා., ්ව 

්ගරය, රත්්පුර. 045-

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

(ාෙරගමුව) ශමඛමව, 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(වමණිජ්) ඒරරය, 

- NCB 

Click Here 

https://www.dropbox.com/s/f2lpo0madc14jnt/2021_100-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2lpo0madc14jnt/2021_100-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eu7lt6bwkfeyvlg/2021_101-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eu7lt6bwkfeyvlg/2021_101-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3ccdqhk08bzi97/2021_102-EHE-V57-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3ccdqhk08bzi97/2021_102-EHE-V57-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q427jn56kaf1ad1/2021_103-RAT_-V79_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q427jn56kaf1ad1/2021_103-RAT_-V79_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bsxhhrtj2bghjdv/2021_104-RAT_-V80_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0


 15 

පන්ා ාත ලෙම ගැනීා. 
 

ලං.වි.ා., ්ව්ගරය, 
රත්්පුර 

2225891-5 ෆැක්් - 045-
2226084 

ලං.වි.ා., ්ව්ගරය, 
රත්්පුර. 045-

2225891-5 ෆැක්් - 
045-2226084 

බෙ. අ. 03 
(ාෙර) 

 
SAB/RAT-V36/HV/2021/105 

 
රත්්පුර ප්රමබේශිය  ්ඩත්ු ඒරරය 

ාඳහම 2WD ඩෙල් රැේ රථයක් කුලී පන්ා 
ාත ලෙම ගැනීා. 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිළදී 
ගැනීම් රමිටුව 

(ාෙර) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

(ාෙරගමුව) ශමඛමව, 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(වමණිජ්) ඒරරය, 

ලං.වි.ා., ්ව්ගරය, 
රත්්පුර 

1,000.00 20,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(ාෙරගමුව) ශමඛමව, ප්රධාම් 

ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 
ඒරරය, ලං.වි.ා., ්ව 

්ගරය, රත්්පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්් - 045-

2226084 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

(ාෙරගමුව) ශමඛමව, 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(වමණිජ්) ඒරරය, 

ලං.වි.ා., ්ව්ගරය, 
රත්්පුර. 045-

2225891-5 ෆැක්් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 
 

Click Here 

බෙ. අ. 03 
(ාෙර) 

 
SAB/RUW-V60/HV/2021/106 

 
බරමටයමකුඹුර පම.බ්.ා. ාඳහම වෑේ 

(ේවිත්ව රමර්යය) රථයක් කුලී පන්ා ාත 
ලෙම ගැනීා. 

24/11/2021 
14.00 පැය 

පළමත් මිළදී 
ගැනීම් රමිටුව 

(ාෙර) 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

(ාෙරගමුව) ශමඛමව, 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(වමණිජ්) ඒරරය, 

ලං.වි.ා., ්ව්ගරය, 
රත්්පුර 

1,000.00 20,000.00 

නිබයෝජ්ය ාමාම්යමධිකාරම  
(ාෙරගමුව) ශමඛමව, ප්රධාම් 

ඉංජිබේරු (වමණිජ්) 
ඒරරය, ලං.වි.ා., ්ව 

්ගරය, රත්්පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්් - 045-

2226084 

නිබයෝජ්ය 
ාමාම්යමධිකාරම  

(ාෙරගමුව) ශමඛමව, 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු 
(වමණිජ්) ඒරරය, 

ලං.වි.ා., ්ව්ගරය, 
රත්්පුර. 045-

2225891-5 ෆැක්් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 
 

Click Here 

බෙ.අ.04 
(නකුණු පළමත 

1) 

 
නප/ගම/ලි2/වමහ්/41-9137/2021/12 
ප්රධාම් ඉංජිබේරු ගමල්ල ඒරරයට අයත් 

අංර 41-9137 නරණ බනමඹරර රථය 
ාඳහම ආ්යනිර “Recondition” බටමේ 

2 රට බ්මඅඩු බනමඹරරබරමටා, ජ්ැක්, 
හයිබරමලික් බපමම්පය ඇුළු අනමල 

උපරරණ ාහ උපමංග ාපයම ාවි රර දීා. 
 

වමහ් වර්ගය   : MITSUBISHI 
ාමදිලිය            : CRANE LORRY 
එේජිේ අංරය  : 4D3161-8855 

නැසි අංරය       : FE434EA21297 
 

ාතිබේ වැඩ රර් දි් වල බප.ව 9.00 
සිට ප.ව 3.00 නක්වම බාා බලම  රථය 
තවලා, පම බ ෝගිර ාධාය්ථම්බේදී 

පරීක්ෂම රර ෙැලිය හැර. 

 
 

24/11/2021 
14.00 පැය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

පළමත් ාපයම 
ගැනීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ප්රමබේශීය විදුලි 
ඉංජිබේරු රමර්යමලය. 

ලංරම විදුලිෙල 
ාණ්ඩලය, 
බ්ම187/3 

ෙණ්ඩමර්මයර බපබනා, 
ගමල්ල 

දු.ර - 09122-34344 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

500.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ප්රමබේශීය විදුලි ඉංජිබේරු 
රමර්යමලය. 

ලංරම විදුලිෙල ාණ්ඩලය, 
බ්ම187/3 

ෙණ්ඩමර්මයර බපබනා, 
ගමල්ල 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
- 

 
 

NCB 
 

 
බතමරුරු 

පිටපර 

 

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. 

 
 

https://www.dropbox.com/s/ar6qrxp0tr7hcco/2021_105-RAT-V36-%20DOUBLE%20CAB%20%202%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7qdb8cj32kub2kv/2021_106-RUW-V60-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hwqxilek52mdg5r/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%922-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1-41-9137-2021-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hwqxilek52mdg5r/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%922-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1-41-9137-2021-12.pdf?dl=0
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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. 
 

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


