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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

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

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන 
(ලක්විජය) 

LV/T/2021/0266 
ගෑස් පරිවරණ උපපපල DC පද්ධතිය 
සඳහා 220V, 300AH බැටරි පද්ධතිය 
මිලදී ගැනීම 
(Procurement of 220 V, 300 AH 
Battery Bank for GIS DC System) 
 
 

01/09/2021
14.00 පැය 

 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පානන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන කළමණාකරු 
(ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය) ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
පනාපරාචපචෝපල්ල 

TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 

 
Mob 0715777171 

1,000.00 50,000.00 

ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
පගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 
පනාපරාචචපලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
පගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 
පනාපරාචචපලයි 
61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende
rs/ 
පවතින් 
පනාමිපල්ල 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

 
Click 
Here 

ජනන 
SPS/LP/EE(M)M/2021/22/3230 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථනය සඳහා 
ආරක්ෂිත නිළ ඇඳුම් සපයාගැනීම 

01/09/2021
10.00 පැය  
 

 
තාපබල 
සංකීරණ 
සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නිපයෝජය සාමානය 
අධිකාරී ( තාපබල 
සංකීර්ණය)  ලංිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම, 
10600 පකාපලාන්නාව 
දුරකතන අංකය 
2437426, 2423897 
 

1,000.00 20,000.00 

නිපයෝජය සාමානය අධිකාරී 
( තාපබල සංකීර්ණය)  
ලංිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම, 
10600 පකාපලාන්නාව 
දුරකතන අංකය 
2437426, 2423897 
 

නිපයෝජය සාමානය 
අධිකාරී ( තාපබල 
සංකීර්ණය)  ලංිම 
ජනන මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම, 
10600 
පකාපලාන්නාව 
දුරකතන අංකය 
2437426, 2423897 

අනාල නැත පද්ශීය 
Click 
Here 

පබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/RC/2K21
/ 066 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3 / කි.ග්රෑ. 100  
සැහැල්ලු වැරකැවූ පකාන්ීට් ක ක  2400 
ක්ව මිලටගැනීම හා සැපයීම (ලං.ි.ම. 
පිරිිතර :44-5:2017) 

01/09/2021
15.00 පැය  
 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 
(ඌව) 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ පගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
3500.00 

 
408,000.00 
 

 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ පගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ පගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
- පද්ශීය 

 
Click 
Here 

පබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/DV/50-
8809 
ඌව පළාපත් භාිත කල වාහන ිකිනීම 
50-8809 කෘ කැබ් රථය 

01/09/2021
15.00 පැය  
 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 
(ඌව) 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

 
500.00 

 
25,000.00 

 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ පගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

 
- පද්ශීය 

 
Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/6j8l8s61szg3xhq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0266.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6j8l8s61szg3xhq/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0266.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4l6vdnn46wdmwzg/Eng-Gen-TC-SPSLPEE%28M%29M2021223230.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4l6vdnn46wdmwzg/Eng-Gen-TC-SPSLPEE%28M%29M2021223230.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ycafpvw0y8aqsa/066.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ycafpvw0y8aqsa/066.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9i642v6vu5mjkds/50-8809%20-%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9i642v6vu5mjkds/50-8809%20-%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
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පබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(COM)/C1/M10/2K2
1/072 
ඌව පළාත (ගණකාධිකාරි-ආනායම්) 
අංශය සනහා මුද්රණ යන්ත්ර 02 ක්ව 
මිලටගැනීම හා සැපයීම 

01/09/2021
15.00 පැය  
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 
(ඌව) 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ පගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

 
- 

 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ පගාඩ, බදුල්ලල 
 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ පගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
- 

පද්ශීය 
 
Click 
Here 

පබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(COM)/C1/M07/2K2
1/071 
ඌව පළාත (පළාත් ගබඩාව) සනහා 
මණරු වාපන් පපට් කි පතකලා 500 ක්ව 
මිලට ගැනීම හා සැපයීම 

01/09/2021
15.00 පැය  
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 
(ඌව) 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ පගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
1000.00 

 
56,000.00 

 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ පගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ පගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
- පද්ශීය 

 
Click 
Here 

පබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(COM)/C1/ICB/2K21
/002 
ඌව පළාත (මහියංගණ ිදුලි ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය) සනහා ත්රී පරෝන රථ 01 ක්ව 
මිලට ගැනීම හා සැපයීම 

22/09/2021 
15.00 පැය 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 
(ඌව) 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ පගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
500.00 

15,000.00 

 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ පගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ පගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
- ිපද්ශීය 

 
Click 
Here 

පබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/70 
ක  -  වැ.පකා. මීටර 6 කි.ග්රෑ. 50  ( 
Poles - R.C. 6m 50kg ) සානා, සපයා, 
පගනිත් භාරදීම. 
500 එකු 

02/09/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 
කමි ටුව 

නිපයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 41,000.00 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු (වාණිජ), 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 
කාර්යාලය,  පබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, පනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ), නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
නකුණ-1) කාර්යාලය,  
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 

 NCB Click 
here 
 

පබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/72 
මනරු වාපන් පපට් කි පතකලා  (Steel 
Box for Housing Direct Connected 
3 Phase Meters )   සානා, සපයා, 
පගනිත් භාරදීම 
500 එකු 

02/09/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 
කමි ටුව 

නිපයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 37,000.00 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු (වාණිජ), 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 
කාර්යාලය,  පබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, පනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ), නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
නකුණ-1) කාර්යාලය,  
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 

 NCB Click 
here 
 

පබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/73 
මනුරු වාපන් පපට් කි - පතාග සැපයුම්  ( 
Meter Enclosure Steel - Bulk 
Supply - Type D )  සපයා, පගනිත් 
භාරදීම 
50 එකු 

02/09/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 
කමි ටුව 

නිපයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 14,000.00 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු (වාණිජ), 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 
කාර්යාලය,  පබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, පනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ), නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
නකුණ-1) කාර්යාලය,  
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 

 NCB Click 
here 
 

පබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/74 
පතරපුම් අි - අචු සමග ( Hydraulic 
crimping tools up to 300 sqmm (12 
Ton) with dies) සපයා, පගනිත් 
භාරදීම 
06 එකු 

02/09/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 
කමි ටුව 

නිපයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 32,000.00 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු (වාණිජ), 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 
කාර්යාලය,  පබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, පනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ), නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
නකුණ-1) කාර්යාලය,  
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 

 NCB Click 
here 
 

පබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/75 
මිහි ප්රතිපරෝධ පිරික්වස ( Earth 
Resistance Tester) සපයා, පගනිත් 
භාරදීම 
10 එකු 

02/09/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 
කමි ටුව 

නිපයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 18,000.00 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු (වාණිජ), 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 
කාර්යාලය,  පබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, පනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ), නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
නකුණ-1) කාර්යාලය,  
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 

 NCB Click 
here 
 

පබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/76 
පතකලා මනු පරීක්වෂා කිරීපම් උපකරණ ( 
Portable Three Phase Meter 
Testing Equipment ) සපයා, පගනිත් 
භාරදීම 
01 එකු 

02/09/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 
කමි ටුව 

නිපයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 17,000.00 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු (වාණිජ), 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 
කාර්යාලය,  පබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, පනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ), නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
නකුණ-1) කාර්යාලය,  
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 

 NCB Click 
here 
 

පබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/77 
ඇමු ම් ඇමීටර ( Clip on Meters) 
සපයා, පගනිත් භාරදීම 
20 එකු 

02/09/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 
කමි ටුව 

නිපයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 6,000.00 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු (වාණිජ), 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 
කාර්යාලය,  පබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, පනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ), නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
නකුණ-1) කාර්යාලය,  
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 

 NCB Click 
here 
 

පබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/78 
දිග රබර් සපත්ු (Gum Boots) සපයා, 
පගනිත් භාරදීම 
200 යුගල 

02/09/2021 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 
කමි ටුව 

නිපයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 5,000.00 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු (වාණිජ), 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 
කාර්යාලය,  පබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, පනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ), නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
නකුණ-1) කාර්යාලය,  
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 

 NCB Click 
here 
 

ඉදිකිරීම් 

https://www.dropbox.com/s/nv6cc6ojx6qycsm/72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nv6cc6ojx6qycsm/72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fbasqfoqurfpl3y/071.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fbasqfoqurfpl3y/071.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rmilfic33b7r5fr/2021%20ICB%20002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rmilfic33b7r5fr/2021%20ICB%20002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kk42zhfvb5f89fl/PPC_T_2021_70%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kk42zhfvb5f89fl/PPC_T_2021_70%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iscbhho23950ck3/PPC_T_2021_72%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iscbhho23950ck3/PPC_T_2021_72%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/71v31ysjb4hzpd3/PPC_T_2021_73%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/71v31ysjb4hzpd3/PPC_T_2021_73%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0npijbsxt7wm3ei/PPC_T_2021_74%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0npijbsxt7wm3ei/PPC_T_2021_74%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hdy7qyz6h2wkbye/PPC_T_2021_75%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hdy7qyz6h2wkbye/PPC_T_2021_75%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/42obe15a8bt4cvx/PPC_T_2021_76%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/42obe15a8bt4cvx/PPC_T_2021_76%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/spked9fhttdwvxx/PPC_T_2021_77%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/spked9fhttdwvxx/PPC_T_2021_77%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2owrs41yy87xbuo/PPC_T_2021_78%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2owrs41yy87xbuo/PPC_T_2021_78%20-%20watermark.pdf?dl=0
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ජනන 
(සමනළ 
සංකීර්ණය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2021/05 
කපුගල ගම්මානපේ 
BB-68, BB-69 සහ C-20 නිල නිවාස 
අුත්වැඩියා කිරීම සමනළවැව ිදුලි 
බලාගාරය‚ ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය 

02/09/202
1 
14:00 පැය  

ජනන කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පානන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්ණය) 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්ණය) 
කාර්යාලය 
158/5, නව නගරය,  
රත්නපුර 
දු. ක.   : 045 2225002 
ෆැක්වස් : 045 2225005 
 
 පහෝ  
 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංපගාඩ 
Tel: 045-2222554 
Fax:045-2222501 

500/= 
පම් සඳහා 
ඕනෑම 
බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුපේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛාපේ 
සමනළ 
සංකීර්ණ 
රැස්කිරීම් 
ගි ම 
204200410
085134 ට 
බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට් ක 
පතක්ව 
ඉදිරිපත් කළ 
යුුය.  

65,000/- 
 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්ණය) 
කාර්යාලය 
158/5, නව නගරය,  
රත්නපුර 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්ණය) 
කාර්යාලය 
158/5, නව නගරය,  
රත්නපුර  

අදාළ නැත ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු 
කැඳවීම 

Click Here 
 

ජනන 
(සමනළ 
සංකීර්ණය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2021/06 
කපුගල ගම්මානපේ 
BB-18, BB-61 සහ BB-62නිල නිවාස 
අුත්වැඩියා කිරීම සමනළවැව ිදුලි 
බලාගාරය‚ ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය 

02/09/202
1 
14:00 පැය  

ජනන කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පානන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්ණය) 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්ණය) 
කාර්යාලය 
158/5, නව නගරය,  
රත්නපුර 
දු. ක.   : 045 2225002 
ෆැක්වස් : 045 2225005 
 
 පහෝ  
 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය, සමනළවැව 
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, බලංපගාඩ 
Tel: 045-2222554 
Fax:045-2222501 

500/= 
පම් සඳහා 
ඕනෑම 
බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුපේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛාපේ 
සමනළ 
සංකීර්ණ 
රැස්කිරීම් 
ගි ම 
204200410
085134 ට 
බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට් ක 
පතක්ව 
ඉදිරිපත් කළ 
යුුය.  

75,000/- 
 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්ණය) 
කාර්යාලය 
158/5, නව නගරය,  
රත්නපුර 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(සමනළ සංකීර්ණය) 
කාර්යාලය 
158/5, නව නගරය,  
රත්නපුර  

අදාළ නැත ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු 
කැඳවීම 

Click Here 
 

ජනන 
(ලක්විජය 
ිදුලි 
බලාගාරය) 

LV/T/2020/0363 
 
ප්රධාන බලාගාර පකටපස් ඒකක 2 හි 
පකාන්ීට් ක සැලැබ් තට් කටුවක්ව කැම ම සහ 
ගැල්ලවනයිස් පේට් කන් සිකිරීම. 
 

08/09/202
1  
14.00 පැය 
 
පුර්ව ලංසු 
රැස්වීම 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පානන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 
(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

1,000.00  20,000.00 

ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
පගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
පගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

http://www.
ceb.lk/tende
rs/ 
පවතින් 
පනාමිපල්ල 
බාගත කරගත 

NCB 

 
Click 
Here 
 

https://www.dropbox.com/s/qxjmtb35b29nimr/Eng-GEN-SC-SWPS-2021-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mbkfe33y7if7m91/Eng-GEN-SC-SWPS-2021-06.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/m7omyv0w3d3rx1p/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0363.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m7omyv0w3d3rx1p/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0363.pdf?dl=0
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25/08/202
1 
10:00 පැය  
 
 

නාරක්වකල්ලලිය, 
පනාපරාචපචෝපල්ල 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

පනාපරාචචපලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

නාරක්වකල්ලලිය, 
පනාපරාචචපලයි 
61342. 
 

හැක 
 

ජනන 
(ලක්විජය 
ිදුලි 
බලාගාරය) 

LV/T/2021/0106 
 
ආරක්වෂක පගාඩනැගිල්ලල 02 ඉදිකිරීම 
 
 
 

01/09/202
1 
14:00 පැය  
 
පුර්ව ලංසු 
රැස්වීම 
18/08/202
1 දින 10.00 
පැයට 
 
 
 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පානන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 
(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 
පනාපරාචපචෝපල්ල 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

5,400.00  172,000.00 

ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
පගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 
පනාපරාචචපලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
පගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 
පනාපරාචචපලයි 
61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende
rs/ 
පවතින් 
පනාමිපල්ල 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

 
Click 
Here 
 

ජනන 
(ලක්විජය 
ිදුලි 
බලාගාරය) 

LV/T/2021/0256 
 
මාම්පුරිය හා නාරක්වකල්ලලිය 
ගම්මානයන්පේ ප්රජාශාලා පනකක්ව 
ඉදිකිරීම 
 
(ICTAD – C7 පහෝ ඉහළ) 
 
 
 

08/09/202
1  
14.00 පැය  
 
පුර්ව ලංසු 
රැස්වීම 
25/08/202
1 දින 10.00 
පැයට 
 
 
 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය  
සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රසම්පානන  
අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 
(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 
පනාපරාචපචෝපල්ල 
TP : 032 226 8964 
Fax: 032 226 8966 
 
Mob 0715777171 

2,500.00  100,000.00 

ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 
පගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 
පනාපරාචචපලයි 61342, ශ්රී 
ලංකාව. 
 
TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8966 

ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
පගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 
පනාපරාචචපලයි 
61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende
rs/ 
පවතින් 
පනාමිපල්ල 
බාගත කරගත 
හැක 
 

NCB 

 
Click 
Here 
 

 
 
 
පබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
CW&B/DGM/NCP/02/2021 
 
පයෝජිත පපාපලාන්නරුව ප්රපද්ශ ිදුලි 
ඉංජිපන්රු කාර්යාලපේ බාහිර කටයුු 
 
 
සුදුසුකම් CIDA පේණිපේ  C6 පහෝ ඊට 
වැඩි  

02/09/202
1 
14:00 පැය  
 

 
 
 
 
 
පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිිල්ලවැඩ හා 
පගාඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 4 
වන මහල, රජපේ 
ලිපිකරු පස්වා සංගම් 
පගාඩනැගිල්ලල, 
අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, 

 
 
 
 
 
4,000.00 

 
 
 
 
 
 
- 

 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිිල්ලවැඩ හා 
පගාඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
4 වන මහල, රජපේ 
ලිපිකරු පස්වා සංගම් 
පගාඩනැගිල්ලල, අංක:90, 
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, පකාළඹ 
02 

 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිිල්ලවැඩ හා 
පගාඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 4 
වන මහල, රජපේ 
ලිපිකරු පස්වා සංගම් 
පගාඩනැගිල්ලල, 
අංක:90, සර් 
චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, 
පකාළඹ 02 

 

 
 
 
 
 
අනාළ නැත 

පද්ශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ljv2dtv7g6kvyj4/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0106.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ljv2dtv7g6kvyj4/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0106.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/2m8r3l239uuzda4/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0256.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2m8r3l239uuzda4/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0256.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/poh4prm01g1s2sq/Full%20Bid%20Doc%20To%20Advertise%20min.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/poh4prm01g1s2sq/Full%20Bid%20Doc%20To%20Advertise%20min.pdf?dl=0
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පකාළඹ 02 
 
011 244 7567 
011 244 7568 
 
dgmcivil@ceb.lk 
 

011 244 7567 
011 244 7568 
 
dgmcivil@ceb.lk 
 

011 244 7567 
011 244 7568 
 
dgmcivil@ceb.lk 
 

පබනාහැරීම් 
කළාප 02 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
DGM [E]/QPPC/21/195 
වාලයිපචනයි විදුලි පාරිභ ෝගික භස්වා 
මධ්යස්ථානය ්රතිසසංස්කරණය ිරීමම  
(ICTAD C6 or above) 

18/08/202
1 
14:00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 
කමිටුව 
(නැපගනහිර) 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැපග
නහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

5,000.00 150,000.00 නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැපගනහිර කාර්යාලය), 
නිලාපවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැපගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලාපවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

පබනාහැරීම් 
අංශ 4 
(නකු  
පළාත) 

SP/BDG/C4/2021/Wandu Ret. Wall 
බද්පද්ගම ප්රාපද්ශීය ිදුලි ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලයට අයත්   වඳුරඹ පා.පස්. 
මධයස්ථානය ඉඩම වටා මීටර් 40ක්ව දිග 
තාප්පයක්ව ඉදි කිරීම සඳහා මුද්රා තැ  
පටන්ඩර් මගින් සුදුසුකම් ලත් ඉදිකිරීම් 
පකාන්ත්රාත්කරුවන්පගන් මිළ ගණන් 
කැඳවීම. 
ලංසු පූර්ව රැස්වීම - 2021.08.26 පප.ව. 
10.00 

                                                  
01/09/202
1 
14:00 පැය  

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 
 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී  
කාර්යාලය (න.ප. 01), 
ලං. ි. ම., 
මාතර පාර, ගාල්ලල. 
091-2232095 

500.00 48,000.00 නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී  
කාර්යාලය (න.ප. 01), 
ලං. ි. ම., 
මාතර පාර, ගාල්ලල. 
 

  
 
- 

 
 
NCB 
 

 
Click 
Here 

(ඉහත සියළුම වාහන ලියාපදිංචි කර වසර 10ක්ව ඇුලත වාහන ිය යුු අතරම අනාල ඒකකපේ ඕනෑම ස්ථානයක රාජකාරී කිරීමට ඔබ එකග ිය යුුය.) 
 
 
වත්කම් 
කළමනාකර
ණ 
(සිිල්ලවැඩ හා 
පගාඩනැගිලි) 

CW&B/DGM/SM/04/2021 
පකාපළාන්නාව ආරක්වෂක අංශපේ සිට 
ඡාතික ඡලසම්පානන හා ඡලාප්රවාහන 
මණ්ඩලපේ මගීන් නඩත්ු වන 
මලඅපවහන පපාම්පාගාරය පවත පයෝඡිත 
මලඅපවහන නලමාර්ගය ඉදිකිරීම. 
සුදුසුකම් : 
CIDA(ICTAD) පේණිපේ C7 පහෝ ඊට 
වැඩි පගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් , ඡලසම්පානන 
හා  මලඅපවහන 
 

 
02/09/202
1 
14:00 පැය  
 
2021-09-
01 දින 
12.00 පැය 
නක්වවා 
ප්රසම්පානන 
පත් නිකුත් 
කරනු ලැපබ් 

 
ප්රාපද්යය 
ප්රසම්පානන 
කමිටුව 
(වත්කම් 
කළමනාකරණ
) 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිිල්ලවැඩ හා 
පගාඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
4 වන මහල, 
රජපේ ලිපිකරු පස්වා 
සංගම් පගාඩනැගිල්ලල, 
අංක:90,  
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, පකාළඹ 
02. 
 
දු.අ. 011 244 7567 
       011 244 7568 
 

 
2,000.00 

 
29,000.00 

 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සිිල්ලවැඩ හා 
පගාඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
4 වන මහල, 
රජපේ ලිපිකරු පස්වා 
සංගම් පගාඩනැගිල්ලල, 
අංක:90,  
සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් 
මාවත, පකාළඹ 02. 
 
දු.අ. 011 244 7567 
       011 244 7568 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සිිල්ලවැඩ හා 
පගාඩනැගිලි) 
කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
4 වන මහල, 
රජපේ ලිපිකරු පස්වා 
සංගම් පගාඩනැගිල්ලල, 
අංක:90,  
සර් චිත්තම්පලම් ඒ 
ගාඩ්නර් මාවත, 
පකාළඹ 02. 
 
දු.අ. 011 244 7567 
       011 244 7568 

 
අනාල පනාපේ. 

 
NCB 
 
 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/1l2wraynmqj2fe8/Valaichenai%20ECSC%2021%20195.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1l2wraynmqj2fe8/Valaichenai%20ECSC%2021%20195.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xn8lsm8649w79d/Sin-DD4-SP1-SP-BG-C4-2021-Wand%20rent.wall.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2xn8lsm8649w79d/Sin-DD4-SP1-SP-BG-C4-2021-Wand%20rent.wall.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e4ga1wyg23mlyne/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-SM-04-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e4ga1wyg23mlyne/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-SM-04-2021.pdf?dl=0
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යස්වා 
ජනන/ 
සමනළ 
සංකීර්ණය 

SC/DGM/BID/SWPS/2021/09 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලපේ සමනළවැව 
ිදුලි බලාගාර පරිශ්රය පිරිසිදු කිරීම 2021-
2022‚ සමනළවැව ිදුලි බලාගාරය    
 
 

02/09/2021 
14:00 පැය 
 

ජනන කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පානන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්ණය) 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය, 
සමනළවැව ිදුලි 
බලාගාරය, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
කපුගල, 
බලංපගාඩ 
 
දු. ක.   : 045-2222554 
ෆැක්වස් : 045-2222501 
 

500/= 
පම් සඳහා 
ඕනෑම 
බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුපේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛාපේ 
සමනළ 
සංකීර්ණ 
රැස්කිරීම් 
ගි ම 
2042004100
85134 ට 
බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට් ක 
පතක්ව 
ඉදිරිපත් කළ 
යුුය.  

10,000/- 
 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය, 
සමනළවැව ිදුලි 
බලාගාරය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, 
බලංපගාඩ 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය, 
සමනළවැව ිදුලි 
බලාගාරය, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
කපුගල, 
බලංපගාඩ  

අනාළ පනාපේ ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු 
කැඳවීම 

Click Here 
 
 

ජනන 
(සමනළ 
සංකීර්ණය) 

SC/DGM/BID/SWPS/2021/11 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලපේ  කපුගල 
ගම්මානය පිරිසිදු කිරීම 2021-2022 
සමනළවැව ිදුලි බලාගාරය      
 
 

02/09/2021 
14:00 පැය  

ජනන කනිෂ්ඨ 
ප්රසම්පානන 
කමිටුව 
(සමනළ 
සංකීර්ණය) 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය, 
සමනළවැව ිදුලි 
බලාගාරය, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
කපුගල, 
බලංපගාඩ 
 
දු. ක.   : 045-2222554 
ෆැක්වස් : 045-2222501 
 

500/= 
පම් සඳහා 
ඕනෑම 
බැංකුවකින් 
මහජන 
බැංකුපේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛාපේ 
සමනළ 
සංකීර්ණ 
රැස්කිරීම් 
ගි ම 
2042004100
85134 ට 
බැරකර ලබා 
ගත් රිසිට් ක 
පතක්ව 
ඉදිරිපත් කළ 
යුුය.  

25,000/- 
 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය, 
සමනළවැව ිදුලි 
බලාගාරය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
කපුගල, 
බලංපගාඩ 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය, 
සමනළවැව ිදුලි 
බලාගාරය, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
කපුගල, 
බලංපගාඩ  

අනාළ පනාපේ ජාතික 
තරඟකාරි 
ලංසු 
කැඳවීම 

Click Here 
 
 

ජනන  
(ලක්වෂපාන 
සංකීර්ණය) 

LC/CEM/VEHI HIRE/2021/01 
ලක්ෂපාන සංකීර්ණය සඳහා ඉන්ධන සහ 
රියදුරු සහිතව පමෝටර් කාර් රථ 01 ක්ව 
සැපයීම (Wet Leased). 

02/09/2021 
14:00 පැය 

කනිෂ්ඨ 
 ප්රසම්පානන 
කමිටුව 
(ලක්වෂපාන 
සංකීර්ණය) 

නිය ෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරා  
රාර් ාල , 
ලක්ෂපාන සංකීර්ණ , 
ලංරා විදුලි බල 

රු.2,000ක 
මුනල 
සාමානයාධි
කාරි ලංකා 
ිදුලිබල 

රු.10,000/- 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 
ලක්වෂපාන සංකීර්ණය, 
ලංකා ිදුලි බල මණ්ඩලය, 
ලක්වෂපාන. 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 
ලක්වෂපාන සංකීර්ණය, 
ලංකා ිදුලි බල 

ලංිම පවබ් 
අඩිපයන් 
ලබාගත හැක. 

 
NCB 

Click 
Here 
 

https://www.dropbox.com/s/4wm0oaefdp05f2j/Sin-GEN-SC-SWPS-2021-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wnselwuxa10xctx/Sin-GEN-SC-SWPS-2021-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0oik8y6thy54bre/Eng-Gen-LC-CME-VEHI-HIRE-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0oik8y6thy54bre/Eng-Gen-LC-CME-VEHI-HIRE-2021-01.pdf?dl=0
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මණ්ඩල , 
ලක්ෂපාන. 
දු.ර. :    051-2232085 
                    051-
2232084 
ෆැක්් : 051-2232211 
 
2021/09/01 දින ප.ව. 
0400 නක්වවා පටන්ඩර් 
පත් මල දී ගත හැක 
 

මණ්ඩලය 
නමින් 
සාමානයාධි
කාරී නමට 
මහජන 
බැංකුව - 
මූලස්ථාන 
ශාඛාපේ 
ගි ම් අංක 
204200320
085134 ට 
බැරවන පස් 
පගවා (බැංකු 
ලදුපපත් ලංසු 
අංකය 
පැහැදිලිව 
සනහන් කළ 
යුුය ) පහෝ 
ලක්වෂපාන 
සංකීර්ණ 
කාර්යාල 
ලංවීම මුනල්ල 
කවුන්ටරයක
ට පගවා 
ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 
යුුය.. 

මණ්ඩලය, 
ලක්වෂපාන. 

ජනන  
(ලක්වෂපාන 
සංකීර්ණය) 

LC/CEM/VEHI HIRE/2021/02 
ලක්ෂපාන සංකීර්ණය සඳහා ඉන්ධන සහ 
රියදුරු සහිතව පමෝටර් කාර් රථ 03 ක්ව 
සැපයීම (Wet Leased).එක්ව කාර් රථයක්ව 
සඳහා එක්ව පටන්ඩර් පත්රයක්ව බැගින් 
ඉදිරිපත් කළ යුු ය.(කාර් රථ 02ක්ව පහෝ 
03 ඉදිරිපත් කරන්පන් නම් පටන්ඩර් පත් 
02ක්ව පහෝ 03ක්ව ඉදිරිපත් කළ යුුය.) 

02/09/2021 
14:00 පැය 

කනිෂ්ඨ 
 ප්රසම්පානන 
කමිටුව 
(ලක්වෂපාන 
සංකීර්ණය) 

නිය ෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරා  
රාර් ාල , 
ලක්ෂපාන සංකීර්ණ , 
ලංරා විදුලි බල 
මණ්ඩල , 
ලක්ෂපාන. 
දු.ර. :    051-2232085 
                    051-
2232084 
ෆැක්් : 051-2232211 
 
2021/09/01 දින ප.ව. 
0400 නක්වවා පටන්ඩර් 
පත් මල දී ගත හැක 
 

රු.2,000ක 
මුනල 
සාමානයාධි
කාරි ලංකා 
ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
සාමානයාධි
කාරී නමට 
මහජන 
බැංකුව - 
මූලස්ථාන 
ශාඛාපේ 
ගි ම් අංක 
204200320
085134 ට 
බැරවන පස් 

රු.10,000/- 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 
ලක්වෂපාන සංකීර්ණය, 
ලංකා ිදුලි බල මණ්ඩලය, 
ලක්වෂපාන. 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 
ලක්වෂපාන සංකීර්ණය, 
ලංකා ිදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්වෂපාන. 

ලංිම පවබ් 
අඩිපයන් 
ලබාගත හැක. 

 
NCB 

Click 
Here 
 

https://www.dropbox.com/s/biuy5c32qflbfut/Eng-Gen-LC-CME-VEHI-HIRE-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/biuy5c32qflbfut/Eng-Gen-LC-CME-VEHI-HIRE-2021-02.pdf?dl=0
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පගවා (බැංකු 
ලදුපපත් ලංසු 
අංකය 
පැහැදිලිව 
සනහන් කළ 
යුුය ) පහෝ 
ලක්වෂපාන 
සංකීර්ණ 
කාර්යාල 
ලංවීම මුනල්ල 
කවුන්ටරයක
ට පගවා 
ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 
යුුය.. 

ජනන  
(මහවැලි 
සංකීර්ණය) 

පකාත්මපල්ල ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය, අපනකුත් පගාඩනැඟිලි, 
උනයානය, උමං පිටවුම, අපනකුත් අවට 
භූමි ප්රපද්ශ අලංකාර පලස පිරිසිදුව 
පවත්වාපගන යාම සහ අපනකුත් 
පස්වාවන් සැපයීම. 
එම්සි/පකාත්/බිඩ්ස්/ 
2021/002 
 

01/09/2021 
14:00 පැය  

මහවැලි 
සංකිර්ණය  
ප්රසම්පානන 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු, 
පකාත්මපල්ල ිදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
ිදුලිබල  මණ්ඩලය, 
මාවුර. 
 
දුරකථන : 081-
4950690 
ෆැක්වස් : 081-7429330 
ිනුත් : 
cekotmc.gen@ceb.lk 
   

රු.1000/- ක 
සෑම 
පගවීමක්වම 
ඕනෑම 
මහජන බැංකු 
ශාඛාවක්ව 
මගින් මහජන 
බැංකුපේ 
(මුලස්ථාන 
ශාඛාපේ) 
ගි ම් අංක 
204-2002-
30085-134 
බැරපවන පස් 
පගවා බැංකු 
ලදුපත 
ඉදිරිපත් කල 
යුුය. 
 

රු.34,200.00 ප්රධාන ඉංජිපන්රු, 
පකාත්මපල්ල ිදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා ිදුලිබල  
මණ්ඩලය, මාවුර. 
 

පකාත්මපල්ල ිදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
ිදුලිබල  මණ්ඩලය, 
මාවුර. 
 

පකාත්මපල්ල 
ිදුලි 
බලස්ථානය, 
ලංකා ිදුලිබල  
මණ්ඩලය, 
මාවුර, 
කාර්යාලපේදී 
කියවීම සනහා 
පනාමිපල්ල 
ලබා ගත හැක. 

NCB 
 

 
 
 
Click 
here 

පබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0064 
 
*ලංසු තැබීයේ රාල  දීර්ඝ කිරීම. 
 
ප්රධාන ිදුලි ඉංජිපන්රු (කුරුණෑගල) 
කාර්යාලයට අයත් ිදුලි අධිකාරි 
(කාර්යාල) සඳහා වෑන් රථයක්ව කුලී 
පනනම මත ලබා ගැනීම. 

19/08/2021
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 
කමිටුව 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
පනා.25, 
රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 

1,000.00 40,000.00 නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
පනා.25, 
රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400  
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය  
(වයඹ -02) 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
පනා.25, 
රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 

-  
පද්ශීය 

Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/y2yqmqkp0o3lfzq/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2021-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y2yqmqkp0o3lfzq/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2021-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fpx2p0vw783n9x4/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fpx2p0vw783n9x4/CEB-NWP2-NCB-HV-21-0064.pdf?dl=0
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070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

070- 6430400 
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

 
 
 
 
 
පබ.අ. 02 

PHM DD2/DGM/CE 
(LC&M)/DPC/2021/18 
වයා. හා අ.සැ.න.(පබ.අ.02)  ඉඟිනියාගල 
වැඩ බිම් කාර්යාලය  සනහා මුර පස්වය 
ලබා ගැනිම ( පැය  12 වාර පස්වා) 

01/09/2021 
14:00 පැය 

පබනාහැරීම් 
අංශ 
ප්රසම්පානන 
කමිටුව 
පබ.අ.02  

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වයා.හා 
අ.සැ.න.) පබනාහැරීම් 
අංශය 2 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
තැ.පප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
 
081-2222286 
081-2204298 

500.00 10,000.00 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි  
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
පබනාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.පප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
081-2222286 
081-2204298 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි  
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
පබනාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.පප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 
081-2222286 
081-2204298 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
NCB 

 
 
 
 
click 
here 

 
පබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 
 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/148 
ප්රාපද්ශීය ිදුලි ඉංජිපන්රු ගලපගනර   බල 
ප්රපද්ශයට අයත් නුගපවළ  ිදුලි 
පාරිපභෝගික පස්වා මධයස්ථානය  සඳහා 
කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකට 
සැහැල්ලු පලාරි  රථයක්ව  ලබා ගැනීම .  

 

 
01/09/2021 
14:00 පැය 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය,  
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
         

 
1000/= 

 
16,000/- 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අනාල නැත. 

 
පද්ශීය 

Click 
Here 
 

 
පබනාහැරිම්  
අංශය - 02 
(මධයම)-1 
 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/149 
ප්රධාන  ඉංජිපන්රු  (මහනුවර නගරය) 
ඒකකය සඳහා කුලී පනනම මත වසර 02ක 
කාලයකට වෑන් රථයක්ව  ලබා ගැනීම .   

 

 
01/09/2021 
14:00 පැය 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

 
 
-එම- 
 

 
 
 
1000/= 

 
 
 
16,000/- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

 
 
අනාල නැත. 

 
 
පද්ශීය 

Click 
Here 
 

 
පබනාහැරිම්  
අංශය - 02 
(මධයම)-1 
 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/150 
ප්රාපද්ශීය ිදුලි ඉංජිපන්රු කුණඩසාපල්ල 
බල ප්රපද්ශයට අයත් දුම්බර ිදුලි 
පාරිපභෝගික පස්වා මධයස්ථානය  සඳහා 
කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකට 
4WD ඩබල්ල කැබ්   රථයක්ව  ලබා ගැනීම .  

 

 
01/09/2021 
14:00 පැය 

 
-එම- 
 

 
-එම- 
 

 
 
 
1000/= 

 
 
 
20,000/- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

 
 
අනාල නැත. 

 
 
පද්ශීය 

Click 
Here 
 

 
පබනාහැරිම්  
අංශය - 02 
(මධයම)-1 
 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/151 
ප්රාපද්ශීය ිදුලි ඉංජිපන්රු කටුගස්පතාට 
බල ප්රපද්ශයට අයත් වත්පත්ගම  ිදුලි 
පාරිපභෝගික පස්වා මධයස්ථානය  සඳහා 
කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකට 
සැහැල්ලු පලාරි  රථයක්ව  ලබා ගැනීම .  

 

01/09/2021 
14:00 පැය 

 
-එම- 
 

 
-එම- 
 

 
 
 
1000/= 

 
 
 
16,000/- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

 
 
අනාල නැත. 

 
 
පද්ශීය 

Click 
Here 
 

 
පබනාහැරිම්  

CP1/CE(COM)/PPC/2021/152 
ප්රාපද්ශීය ිදුලි ඉංජිපන්රු කටුගස්පතාට 

01/09/2021 
14:00 පැය 

 
-එම- 

 
-එම- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/p1q9xact9hq8tze/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LC%26M%29-DPC-2021-18%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p1q9xact9hq8tze/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LC%26M%29-DPC-2021-18%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0byvmfuo6qc6890/Sin-DD2-PPC-2021-148.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0byvmfuo6qc6890/Sin-DD2-PPC-2021-148.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7f7edk6wswnyirn/Sin-DD2-PPC-2021-149.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7f7edk6wswnyirn/Sin-DD2-PPC-2021-149.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/owggob53t5x0oze/Sin-DD2-PPC-2021-150.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/owggob53t5x0oze/Sin-DD2-PPC-2021-150.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qmy84xh5gn3kjls/Sin-DD2-PPC-2021-151.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qmy84xh5gn3kjls/Sin-DD2-PPC-2021-151.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jq0nlq47kj806fz/Sin-DD2-PPC-2021-152.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jq0nlq47kj806fz/Sin-DD2-PPC-2021-152.pdf?dl=0
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අංශය - 02 
(මධයම)-1 
 
 

බල ප්රපද්ශයට අයත් වත්පත්ගම  ිදුලි 
පාරිපභෝගික පස්වා මධයස්ථානය  සඳහා 
කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකට 
වෑන්  රථයක්ව  ලබා ගැනීම .  

 

   
1000/= 

 
16,000/- 

 
-එම- 

 
-එම- 

අනාල නැත. පද්ශීය  

 
පබනාහැරිම්  
අංශය - 02 
(මධයම)-1 
 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/153 
ප්රාපද්ශීය ිදුලි ඉංජිපන්රු මාතපල්ල   
කාර්යාලය  සඳහා කුලී පනනම මත වසර 
02ක කාලයකට වෑන්   රථයක්ව පහෝ 
සිංගල්ල කැබ් රථයක්ව ලබා ගැනීම .  

 

01/09/2021 
14:00 පැය 

 
-එම- 
 

 
-එම- 
 

 
 
 
1000/= 

 
 
 
16,000/- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

 
 
අනාල නැත. 

 
 
පද්ශීය 

Click 
Here 
 

 
පබනාහැරිම්  
අංශය - 02 
(මධයම)-1 
 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/154 
ප්රාපද්ශීය ිදුලි ඉංජිපන්රු මාතපල්ල බල 
ප්රපද්ශයට අයත් පේරගම  ිදුලි 
පාරිපභෝගික පස්වා මධයස්ථානය  සඳහා 
කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකට 
(4WD) වෑන්  රථයක්ව  ලබා ගැනීම .  

 

01/09/2021 
14:00 පැය 

 
-එම- 
 

 
-එම- 
 

 
 
 
1000/= 

 
 
 
16,000/- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

 
 
අනාල නැත. 

 
 
පද්ශීය 

Click 
Here 
 

 
පබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 
 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/155 
ප්රාපද්ශීය ිදුලි ඉංජිපන්රු  මාතපල්ල බල 
ප්රපද්ශයට අයත්  මාතපල්ල   ිදුලි 
පාරිපභෝගික පස්වා මධයස්ථානපේ 
බිඳවැටීම් හා නඩත්ු කටයුු  සඳහා කුලී 
පනනම මත වසර 02ක කාලයකට වෑන්  
රථයක්ව  ලබා ගැනීම .  

 

01/09/2021 
14:00 පැය 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය,  
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 
         

 
1000/= 

 
16,000/- 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 
අනාල නැත. 

 
පද්ශීය 

Click 
Here 
 

පබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 
 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/156 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු (වාණිජ) මධයම පළාත 
1 ඒකකය   සඳහා කුලී පනනම මත වසර 
02ක කාලයකට පමෝටර් කාර්  රථයක්ව  
ලබා ගැනීම .  

 

01/09/2021 
14:00 පැය 

 
-එම- 
 

 
-එම- 
 

 
1000/= 

 
20,000/- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

 
අනාල නැත. 

 
පද්ශීය 

Click 
Here 
 

පබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 
 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/157 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු (බලශක්වති 
කළමණාකරණ) මධයම පළාත 1 ඒකකය   
සඳහා කුලී පනනම මත වසර 02ක 
කාලයකට  4WD ඩබල්ල කැබ්  රථයක්ව  
ලබා ගැනීම .  

01/09/2021 
14:00 පැය 

 
-එම- 
 

 
-එම- 
 

 
1000/= 

 
20,000/- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

 
අනාල නැත. 

 
පද්ශීය 

Click 
Here 
 

පබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 
 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/164 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු (මහනුවර නගරය) 
ඒකකය  සඳහා කුලී පනනම මත වසර 
02ක කාලයකට  4WD ඩබල්ල කැබ්  
රථයක්ව  ලබා ගැනීම .  

01/09/2021 
14:00 පැය 

 
-එම- 
 

 
-එම- 
 

 
1000/= 

 
20,000/- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

 
අනාල නැත. 

 
පද්ශීය 

Click 
Here 
 

https://www.dropbox.com/s/f46jyybx4xnd1ot/Sin-DD2-PPC-2021-153.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f46jyybx4xnd1ot/Sin-DD2-PPC-2021-153.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/reqw5a6nx3y3o05/Sin-DD2-PPC-2021-154.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/reqw5a6nx3y3o05/Sin-DD2-PPC-2021-154.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t6nuymbotyu6y3u/Sin-DD2-PPC-2021-155.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t6nuymbotyu6y3u/Sin-DD2-PPC-2021-155.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfzqgemcxjeb797/Sin-DD2-PPC-2021-156.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfzqgemcxjeb797/Sin-DD2-PPC-2021-156.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1py345ayqdvh98b/Sin-DD2-PPC-2021-157.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1py345ayqdvh98b/Sin-DD2-PPC-2021-157.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iyt6wqsuain8kwp/Sin-DD2-PPC-2021-164.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iyt6wqsuain8kwp/Sin-DD2-PPC-2021-164.pdf?dl=0
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පබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 
 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/165 
ප්රාපද්ශීය ිදුලි ඉංජිපන්රු  කුණ්ඩසාපල්ල  
බල ප්රපද්ශයට අයත්  උුදදුම්බර   ිදුලි 
පාරිපභෝගික පස්වා මධයස්ථානය  සඳහා 
කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකට 
4WD ඩබල්ල කැබ්  රථයක්ව  ලබා ගැනීම .  
 
 
 

01/09/2021 
14:00 පැය 

 
-එම- 
 

 
-එම- 
 

 
1000/= 

 
20,000/- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

 
අනාල නැත. 

 
පද්ශීය 

Click 
Here 
 

පබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 
 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/167 
ප්රාපද්ශීය ිදුලි ඉංජිපන්රු  (කුණ්ඩසාපල්ල)  
සඳහා කුලී පනනම මත වසර 02ක 
කාලයකට පමෝටර් කාර්  රථයක්ව  ලබා 
ගැනීම . 
 
 

01/09/2021 
14:00 පැය 

 
-එම- 
 

 
-එම- 
 

 
1000/= 

 
20,000/- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

 
අනාල නැත. 

 
පද්ශීය 

Click 
Here 
 

 
 
 
 
පබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/162 
ප්රාපද්ශීය ිදුලි ඉංජිපන්රු  කුණ්ඩසාපල්ල  
බල ප්රපද්ශයට අයත්  කරල්ලලිද්න   ිදුලි 
පාරිපභෝගික පස්වා මධයස්ථානපේ  ක  
ගබඩා කර තැබීම  සඳහා කුලී පනනම මත 
වසර 02ක කාලයකට බදු/කුලී පනනම මත 
ඉඩමක්ව  ලබා ගැනීම .  
1) ඉඩම පර්චස් 20ක්ව පහෝ ඊට වැඩිිය 

යුුය. 
2) ඉඩම කරල්ලලියද්න පාරිපභෝගික පස්වා 

මධයස්ථානපේ සිට කි.මී. 3ක්ව ඇුළත 
පිහිිය යුුය. 

3) කරල්ලලියද්න - මහියංගණ ප්රධාන 
මාර්ගයට මුහුණ ලා පිහිිය යුුය. 

4) ක  අංගනය වටා ආරක්විත වැටක්ව 
තිබිය යුුය. 

5) පයානාගන්නා භූමිය තැනිතලා 
භූමියක්ව ිය යුුය. 

6) පහසුපවන් ිදුලි ක  ගබඩා කිරීමට 
හැකිවන පරිදි භූමිය පිහිටා තිබිය 
යුුය. 

 
01/09/2021 
14:00 පැය 

 
 
 
-එම- 
 

 
 
තමා ිසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලාපපාපරාත්ු වන 
මාසික කුළිය සහ 
පගාඩනැඟිල්ලපල්ල සියු 
ිස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 
දු.අ. . 081-2374283 
                                                  
        081- 4949181 

 
 
 

 
- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
අනාල නැත. 

 
 
 
පද්ශීය 

 
 
 
-  

පබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 
 
 
 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2021/163 
ප්රාපද්ශීය ිදුලි ඉංජිපන්රු  කටුගස්පතාට  
බල ප්රපද්ශයට අයත්  අකුරණ  ිදුලි 
පාරිපභෝගික පස්වා මධයස්ථානපේ  ිදුලි 
අධිකාරි නිළ නිවස සඳහා බදු/කුලී පනනම 
මත වසර 02ක කාලයකට 
පගාඩනැගිල්ලලක්ව   ලබා ගැනීම .  

 
01/09/2021 
14:00 පැය 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

 
තමා ිසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලාපපාපරාත්ු වන 
මාසික කුළිය සහ 
පගාඩනැඟිල්ලපල්ල සියු 
ිස්තර සඳහන් කර 

 
- 

 
- 

 
 
 
-එම- 

 
 
 
-එම- 

 
අනාල නැත. 

 
පද්ශීය 

 
-  

https://www.dropbox.com/s/9zvb9ghcnoicra6/Sin-DD2-PPC-2021-165.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9zvb9ghcnoicra6/Sin-DD2-PPC-2021-165.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y6q48ynytn0j5dy/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-167.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y6q48ynytn0j5dy/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-167.pdf?dl=0


 12 

 
 
 
 
 
 

1) අකුරණ පා.පස්.මධයස්ථාන බල  
ප්රපද්ශය ුළ ප්රධාන මාර්ගයට 
ආසන්නව පිහිටා තිබිය යුුය. 

2) පගාඩනැගිල්ලල වර්ග අඩි 1500-2000 
අතර ප්රමාණයක ඉඩකඩ තිබිය යුුය. 

3) අවම වශපයන් නිනන කාමර 03, නාන 
කාමර 01ක්ව හා මුළුතැන්පගය තිබිය 
යුුය. 

4) නල ජලය, ිදුලිය, දුරකථන පහසුකම්  
තිබිය යුුය. 

5) වාහනයක්ව ගාල්ල කර තැබීමට 
පහසුකම් තිබිය යුුය. 

6) ඉඩම වටා ආරක්වෂක තාප්පයක්ව පහෝ 
ආරක්වෂක වැටක්ව ඉදිකර තිබිය යුුය. 

 
 

එවන්න. 
 
දු.අ. . 081-2499679 
                                                
       081- 2234324 

පබනාහැරීම් 
කළාප 02 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
DGM [E]/QPPC/21/220 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී (නැපගනහිර)  
පේ රාජකාරී කටයුු සඳහා පමෝටර් කාර් 
රථයක්ව   වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට ලබා 
ගැනීම. 

18/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 
කමිටුව 
(නැපගනහිර) 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැපග
නහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැපගනහිර කාර්යාලය), 
නිලාපවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැපගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලාපවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB 
Click 
Here  

පබනාහැරීම් 
කළාප 02 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
DGM [E]/QPPC/21/221 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී (නැපගනහිර) 
කාර්යාලපේ රාජකාරී කටයුු සඳහා වෑන් 
රථයක්ව   වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට ලබා 
ගැනීම. 

18/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 
කමිටුව 
(නැපගනහිර) 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැපග
නහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැපගනහිර කාර්යාලය), 
නිලාපවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැපගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලාපවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB 
Click 
Here  

පබනාහැරීම් 
කළාප 02 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
DGM [E]/QPPC/21/222 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී (නැපගනහිර) 
කාර්යාලපේ ිදුලි ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
පේ රාජකාරී කටයුු සඳහා කාර් රථයක්ව  
වසර 02 ක්ව සඳහා  කුලියට ලබා ගැනීම. 

18/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 
කමිටුව 
(නැපගනහිර) 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැපග
නහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැපගනහිර කාර්යාලය), 
නිලාපවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැපගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලාපවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB 
Click 
Here  

පබනාහැරීම් 
කළාප 02 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
DGM [E]/QPPC/21/223 
ිදුලි අධිකාරී (ප්රාපද්ශීය කාර්යාලය - 
මඩකලපුව) පේ රාජකාරී කටයුු සඳහා 
වෑන් රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට 
ලබා ගැනීම. 

18/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 
කමිටුව 
(නැපගනහිර) 

ප්රාපද්ශීය ප්රධාන  ිදුලි 
ඉංජිපන්රු කාර්යාලය 
(මඩකලපුව) 
065-2222639 
පහෝ 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී(නැපග
නහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය              
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැපගනහිර කාර්යාලය), 
නිලාපවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැපගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලාපවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB 
Click 
Here  

https://www.dropbox.com/s/75c7spzs4bwrkyh/Eng-DD2-EP-220%20Hiring%20of%20motor%20Car%20DGM%28East%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75c7spzs4bwrkyh/Eng-DD2-EP-220%20Hiring%20of%20motor%20Car%20DGM%28East%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2p2fkxn2z16ch11/Eng-DD2-EP-221%20Hiring%20of%20van%20%20for%20DGM%28East%29%20-Pool.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2p2fkxn2z16ch11/Eng-DD2-EP-221%20Hiring%20of%20van%20%20for%20DGM%28East%29%20-Pool.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e2uhdwsw0oerrby/Eng-DD2-EP-222%20Hiring%20of%20motor%20Car%20EE%20%28Commecial%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e2uhdwsw0oerrby/Eng-DD2-EP-222%20Hiring%20of%20motor%20Car%20EE%20%28Commecial%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lluv2ru0rvhvcpj/Eng-DD2-EP-223%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20office%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lluv2ru0rvhvcpj/Eng-DD2-EP-223%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20office%20Batticaloa.pdf?dl=0
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026-2221030 

පබනාහැරීම් 
කළාප 02 

*ලංසු තැබීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම. 
DGM [E]/QPPC/21/224 
ිදුලි අධිකාරී ( වාණිජ (ප්රාපද්ශීය 
කාර්යාලය - ත්රිකුණාමලය)) පේ රාජකාරී 
කටයුු සඳහා වෑන් රථයක්ව වසර 02 ක්ව 
සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

18/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 
කමිටුව 
(නැපගනහිර) 

ප්රාපද්ශීය  ප්රධාන ිදුලි 
ඉංජිපන්රු කාර්යාලය 
(ත්රීකුණාමලය ) 
026-2222301 
 / 026-2220060 
පහෝ 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැපගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය             
 026-2222666 
/ 026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැපගනහිර කාර්යාලය), 
නිලාපවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(නැපගනහිර 
කාර්යාලය) 
නිලාපවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB 
Click 
Here  

පබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/DIV/NCB/2021/001 
 දූනගහ පාරිපභෝගික පස්වා මධයස්ථානය 
සඳහා පර්චස් 45  කට පනාඅුද ඉඩමක්ව 
මිලදී ගැනීම. 
(කඩවල,මිරිස්වත්තට ආසන්නව,මීගමුව-
දිවුලපිිය ප්රධාන මාර්ගයට මුහුණලා 
තිබිය යුුය,-242 බස් පාර)   

26/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

ිදුලි ඉංජිපන්රු, 
ප්රාපද්ශීය ිදුලි 
ඉංජිපන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, පකාළඹ පාර, 
දිවුලපිිය. 
දු.ක.      031-2243096 
ෆැක්වස්   031-2243026 

 
1,000.00 

 
100,000.00 

ිදුලි ඉංජිපන්රු, 
ප්රාපද්ශීය ිදුලි ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
පකාළඹ පාර, 
දිවුලපිිය. 
 
දු.ක.      031-2243096 
ෆැක්වස්   031-2243026 

ිදුලි ඉංජිපන්රු, 
ප්රාපද්ශීය ිදුලි 
ඉංජිපන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, පකාළඹ 
පාර, 
දිවුලපිිය. 
 
දු.ක.      031-2243096 
ෆැක්වස්   031-2243026 

- NCB 
Click 
Here 

පබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/ Kirind/EC1/ 
Ten/Building/2021/03 
පනාම්පප පාරිපභෝගික පස්වා 
මධයස්ථානය සඳහා වසර පනකක 
කාලයකට පගාඩනැගිල්ලලක්ව සහිත ඉඩමක්ව 
ලබා ගැනිම  

25/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

ප්රාපද්යය ිදුලි 
ඉංජිපන්රු(කිරිඳිවැල) 
ලං.ි. ම. 
පනා.74/25, රජවීදිය, 
කිරිඳිවැල 
දු.ක: 0332253357/ 
        0332253358, 

500.00 2,500.00 

ප්රාපද්යය ිදුලි 
ඉංජිපන්රු(කිරිඳිවැල) 
ලං.ි. ම. 
පනා.74/25, රජවීදිය, 
කිරිඳිවැල 
දු.ක: 0332253357/ 
        0332253358, 

ප්රාපද්යය ිදුලි 
ඉංජිපන්රු(කිරිඳිවැල) 
ලං.ි. ම. 
පනා.74/25, රජවීදිය, 
කිරිඳිවැල 
දු.ක: 0332253357/ 
        0332253358, 

- NCB 
Click 
Here 

පබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NEG/C7/CLEAN/21/10 
ප්රාපද්යය ිදුලි ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය,මීගමුව,කටුනායක, කටාන, 
මිනුවන්පගාඩ පාරිපභෝගික පස්වා 
මධයස්ථාන,  ප්රාපද්යය නඩත්ු ඒකකය 
සහ එම ස්ථාන වලට අනුබද්ධිත ප්රාථමික 
උපපපාලවල වර්ෂයක කාලයකට 
දනනිකව පිරිසිදු කිරිම් හා නඩත්ු පස්වා 
පවත්වාපගන යාම 

25/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

ප්රධාන ිදුලි ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය,  
පනා.87,  
කිඹුලාපිිය පාර, මීගමුව 
දු.ක. :  031-2224286 
           031-2235202 
ෆැක්වස් : 031-2222560 

 
1,000.00 

 
10,000.00 

ප්රධාන ිදුලි ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය,  
පනා.87,  
කිඹුලාපිිය පාර, මීගමුව 
දු.ක. :  031-2224286 
           031-2235202 
ෆැක්වස් : 031-2222560 

ප්රධාන ිදුලි ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය,  
පනා.87,  
කිඹුලාපිිය පාර, 
මීගමුව 
දු.ක. :  031-2224286 
           031-2235202 
ෆැක්වස් : 031-2222560 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/cc0ytjukcx8rmtc/Eng-DD2-EP-224%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Commercial%20%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cc0ytjukcx8rmtc/Eng-DD2-EP-224%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Commercial%20%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/shfd9m5e8f05dsb/Sin-DD2-WPN-DIV-NCB-2021-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/shfd9m5e8f05dsb/Sin-DD2-WPN-DIV-NCB-2021-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lqdey33ac484gxl/Sin-%20DD2-WPN-%20Kirind-EC1-Ten-Building-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lqdey33ac484gxl/Sin-%20DD2-WPN-%20Kirind-EC1-Ten-Building-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ocgwvxddnnxe1em/Sin-DD2-WPN-NEG-C7-TEN-CLEAN-21-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ocgwvxddnnxe1em/Sin-DD2-WPN-NEG-C7-TEN-CLEAN-21-10.pdf?dl=0
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පබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON-V20/2021/46 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 
මිනුවන්පගාඩ වැඩබිම-ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(තැනීම්) 

25/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., පනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

පබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V05/2021/93 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම.ිදුලි ඉංජිපන්රු(වාණිජ) 
කාර්යාලය 

25/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., පනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

පබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V99/2021/151 
කුලී පනනම මත කෲ කැබ් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම. පාරිපභෝගික පස්වා 
මධයස්ථානය- පනල්ලපගාඩ 

25/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., පනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

පබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V71/2021/155 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 
ප්රධාන ිදුලි ඉංජිපන්රු කාර්යාලය (ජා-
ඇල) 

25/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., පනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

පබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V93/2021/159 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 
පාරිපභෝගික පස්වා මධයස්ථානය- 
කිරිදිපවල 

25/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., පනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

පබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON-V04/2021/176 
කුලී පනනම මත පමෝටර් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම.  වැඩබිම් ඉංජිපන්රු II (තැනීම්) 

25/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., පනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

පබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON-V167/2021/182 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම.ප්රධාන ඉංජිපන්රු (තැනීම්) 
කාර්යාලය 

25/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., පනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

පබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CEP-V177/2021/184 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම.මධයම අධි පේගී මාර්ග වයාපෘතිය-
(බපඋ) 

25/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., පනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

පබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V76/2021/185 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 
ප්රධාන ිදුලි ඉංජිපන්රු කාර්යාලය (ජා-
ඇල) 

25/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., පනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/7uiy1l4x1ixowlc/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V20-2021-46VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7uiy1l4x1ixowlc/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V20-2021-46VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/036m8b1sa8lrh1o/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V05-2021-93.%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/036m8b1sa8lrh1o/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V05-2021-93.%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a7yfgp2lkzdfn0e/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2021-151-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a7yfgp2lkzdfn0e/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V99-2021-151-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/41ru0d44axdxj3u/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V71-2021-155%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/41ru0d44axdxj3u/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V71-2021-155%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ltarusp94nzfgo/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V93-2021-159%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ltarusp94nzfgo/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V93-2021-159%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/37r86wawhih90cy/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V04-2021-176%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/37r86wawhih90cy/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V04-2021-176%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tnuao4g5vb8unff/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V167-2021-182%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tnuao4g5vb8unff/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V167-2021-182%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cwzdrhckc5ydca9/Eng-DD2-WPN-NCB-CEP-V177-2021-184%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cwzdrhckc5ydca9/Eng-DD2-WPN-NCB-CEP-V177-2021-184%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n7o1vqh46lad1b6/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V76-2021-185%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n7o1vqh46lad1b6/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V76-2021-185%20VAN.pdf?dl=0
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දු.ක. 011-2911071/72 දු.ක. 011-2911071/72 

පබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON-V153/2021/204 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම.ප්රධාන ඉංජිපන්රු (තැනීම්) 
කාර්යාලය 

25/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., පනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

පබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V103/2021/205 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම.  
පාරිපභෝගික පස්වා මධයස්ථානය-  
(මීගමුව) 

25/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., පනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

පබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V59/2021/206 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම.  
පාරිපභෝගික පස්වා මධයස්ථානය-  ( 
කිරිඳිපවල) 

25/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීපම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., පනා. 280, නුවර 
පාර, කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
පනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්පගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

පබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
58/DGM-12/2K21/045 
බලශක්වති කළමනාකරණ ඉංජිපන්රු  
සඳහා කුලී පනනම මත වසර පනකක්ව 
සඳහා කාර් රථයක්ව ලබාගැනීම 

 
01/09/2021 
15.00 පැය 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 
(ඌව) 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ පගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
1000.00 

 
52,000.00 

 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ පගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ පගාඩ, බදුල්ලල 

 

 
- 

පද්ශීය 

 
Click 
Here 

පබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
63//CONS-13/2K21/046 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු (තැනීම් - ඌව) 
ඒකකපේ ිදුලි අධිකාරි 09,  සඳහා කුලී 
පනනම මත වසර පනකක්ව සඳහා වෑන් 
රථයක්ව ලබාගැනීම 

 
01/09/2021 
15.00 පැය 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 
(ඌව) 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ පගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
1000.00 

 
50,000.00 

 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ පගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ පගාඩ, බදුල්ලල 

 

 
- 

පද්ශීය 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/22qq6medxjdjc3e/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V153-2021-204VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/22qq6medxjdjc3e/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V153-2021-204VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ld0l0052dvaq3nv/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V103-2021-205%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ld0l0052dvaq3nv/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V103-2021-205%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tm7txr4ck5rg115/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V59-2021-206%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tm7txr4ck5rg115/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V59-2021-206%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dtpe6u41lfiooi8/45%20EE%20%20-EM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dtpe6u41lfiooi8/45%20EE%20%20-EM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/10rlsr0ylzzweba/46%20construction%20es9%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/10rlsr0ylzzweba/46%20construction%20es9%20van.pdf?dl=0
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පබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-107/BD-20/2K21/051 
ිදුලි ඉංජිපන්රු (මහියංගනය) ඒකකපේ 
රිදිමාලියද්න පා.පස්.ම. සඳහා කුලී පනනම 
මත වසර පනකක්ව සඳහා වෑන් රථයක්ව 
ලබාගැනීම 

 
 
01/09/2021 
15.00 පැය 

 
 
පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 
(ඌව) 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ පගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 
1000.00 

 
 
50,000.00 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ පගාඩ, 
බදුල්ලල. 
 
 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර, 
හිඳ පගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 
- 

පද්ශීය 

Click 
Here 

පබ. අ. 03 
(සබර) 

SAB/RUW-V43/HV/2021/67 
නැරණියගල පාරිපභෝගික පස්වා 
මධයස්ථානය සඳහා  4WD ඩබල්ල කැබ් 
රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 
 

01/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 
නගරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-
2226084 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 
Click 
Here 

පබ. අ. 03 
(සබර) 

SAB/EHE-V71/HV/2021/68  
කිරි ඇල්ලල පාරිපභෝගික පස්වා 
මධයස්ථානය සඳහා  4WD ඩබල්ල කැබ් 
රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 

01/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 
නගරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-
2226084 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 
Click 
Here 

පබ. අ. 03 
(සබර) 

SAB/RUW-V85/HV/2021/69 
ප්රාපද්ශීය ිදුලි ඉංජි පන්රු (රුවන්වැල්ලල) 
ඒකකය සඳහා ත්රී පරෝන රථයක්ව කුලී 
පනනම මත ලබා ගැනීම. 
 

01/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 
නගරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-
2226084 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 
Click 
Here 

පබ. අ. 03 
(සබර) 

SAB/ RUW -V84/HV/2021/70 
නැරණියගල පාරිපභෝගික පස්වා 
මධයස්ථානය සඳහා  4WD කෲ කැබ් 
රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 
 
 

01/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 

1,000.00 20,000.00 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 
නගරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 

- NCB 

 
 
 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/k5hadui9vrh8m3z/51%20ridimaliyadda%20csc%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k5hadui9vrh8m3z/51%20ridimaliyadda%20csc%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q3ghecgol8kbsku/2021_67-RUW-V43-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q3ghecgol8kbsku/2021_67-RUW-V43-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z5b9fmbkphvbyad/2021_68-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z5b9fmbkphvbyad/2021_68-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ifj66ys3aokxpew/2021_69-RAT_-V85_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ifj66ys3aokxpew/2021_69-RAT_-V85_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fqefjyt1plxv0qn/2021_70-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fqefjyt1plxv0qn/2021_70-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
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රත්නපුර 2226084 රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

පබ. අ. 03 
(සබර) 

SAB/EHE-V57/HV/2021/71 
ප්රාපද්ශීය ිදුලි ඉංජි පන්රු 
(ඇහැලියපගාඩ) ඒකකය සඳහා වෑන් 
(ද්ිත්ව කාර්යය) රථයක්ව කුලී පනනම මත 
ලබා ගැනීම.  

01/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 
නගරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-
2226084 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 
Click 
Here 

පබ. අ. 03 
(සබර) 

SAB/P&D-V83/HV/2021/72 
ප්රධාන ඉංජි පන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන) ඒකකය සඳහා වෑන්(ද්ිත්ව 
කාර්යය) කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 
 

01/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

 
 
 

1,000.00 20,000.00 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 
නගරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-
2226084 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 
Click 
Here 

පබ. අ. 03 
(සබර) 

SAB/EMB-V95/HV/2021/73 
ඇඹිලිපිිය ප්රාපද්ශීය නඩත්ු ඒකකය 
සඳහා 4WD ඩබල්ල කැබ් රථයක්ව කුලී 
පනනම මත ලබා ගැනීම. 
 

01/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 
නගරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-
2226084 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 
Click 
Here 

පබ. අ. 03 
(සබර) 

SAB/RUW-V38/HV/2021/ 74 
ප්රාපද්ශීය ිදුලි ඉංජි පන්රු (රුවන්වැල්ලල) 
ඒකකය සඳහා වෑන් (ද්ිත්ව කාර්යය) 
රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 

01/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 
නගරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-
2226084 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 
Click 
Here 

පබ. අ. 03 
(සබර) 

SAB/DM-V81/HV/2021/ 75 
ිදුලි ඉංජි පන්රු (පබනාහැරීම් නඩත්ු) 
ඒකකය සඳහා පමෝටර් කාර් රථයක්ව කුලී 
පනනම මත ලබා ගැනීම. 

01/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 

1,000.00 20,000.00 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 

- NCB 

 
 
 
Click 

https://www.dropbox.com/s/6z61l94q4fnf9w2/2021_71-EHE-V57-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6z61l94q4fnf9w2/2021_71-EHE-V57-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u3lqgii62cxllhd/2021_72-P%26D-V83-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u3lqgii62cxllhd/2021_72-P%26D-V83-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/95ghhq9i4kcaofb/2021_73-EMB-V95-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/95ghhq9i4kcaofb/2021_73-EMB-V95-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6hm5f96toztqre7/2021_74-RUW-V38-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6hm5f96toztqre7/2021_74-RUW-V38-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c9i7fh7eapd1iqq/2021_75-DM-V81-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
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(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

නගරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-
2226084 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

Here 

පබ. අ. 03 
(සබර) 

SAB/DM-V81/HV/2021/ 76 
ප්රධාන ඉංජි පන්රු (තැනීම්) වැඩ 
කණ්ඩායම් III සඳහා වෑන් (ද්ිත්ව 
කාර්යය) රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා 
ගැනීම. 

01/09/2021 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 
නගරය, රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-
2226084 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

- NCB 

 
 
 
Click 
Here 

පබනාහැරී පම් 
අංශය -03 
 

SAB/RUW/EE/BUILDING/RUWAN
WELLA  AREA OFFICE /2021 
රුවන්වැල්ලල ිදුලි ඉංජි පන්රු කාර්යාලය 
සඳහා වසර පනකක කාලයකට 
කරවනැල්ලල නගරපේ සිට කි.මී 03 ක්ව 
ඇුලත  පගාඩනැගිල්ලලක්ව කුලී පනනම 
මත ලබා ගැනීම. 
වර්ග අඩි 5000 ක ට වැඩි ජලය, ිදුලිය, 
දුරකථන හා සනීපාරක්වෂක පහසුකම් 
සහිත කෑගල්ලල අිස්සාපේල්ලල ප්රධාන 
මාර්ගයට යාබන,හා අවම වශපයන් වාහන 
පහක්ව (05) ගාල්ල කිරීම සඳහා ඉඩ 
පහසුකම් සහිත ිය යුුය. 

26/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

ිදුලි ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය 
(රුවන්වැල්ලල)       පනා. 
ඊ 184/1, අටුුගම, 
පනහිඕිට. 
 

1,000.00 - 

ිදුලි ඉංජිපන්රු කාර්යාලය 
(රුවන්වැල්ලල) පනා. ඊ 
184/1, අටුුගම, පනහිඕිට. 
 

ිදුලි ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය 
(රුවන්වැල්ලල) පනා. ඊ 
184/1, අටුුගම, 
පනහිඕිට. 
 

- 
පද්ශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

Click 
here 
 

පබනාහැරී පම් 
අංශය -03 
 

SAB/RUW/EE/BUILDING/RUWAN
WELLA  AREA OFFICE /2021 
රුවන්වැල්ලල ිදුලි ඉංජි පන්රු කාර්යාලය 
සඳහා වසර පනකක කාලයකට පනහිඕිට 
නගරපේ සිට කි.මී 03 ක්ව 
ඇුලත  පගාඩනැගිල්ලලක්ව කුලී පනනම 
මත ලබා ගැනීම. 
වර්ග අඩි 5000 ක ට වැඩි ජලය, ිදුලිය, 
දුරකථන හා සනීපාරක්වෂක පහසුකම් 
සහිත කෑගල්ලල අිස්සාපේල්ලල ප්රධාන 
මාර්ගයට යාබන,හා අවම වශපයන් වාහන 
පහක්ව (05) ගාල්ල කිරීම සඳහා ඉඩ 
පහසුකම් සහිත ිය යුුය. 

26/08/2021 
14:00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 
(සබර) 

ිදුලි ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය 
(රුවන්වැල්ලල)       පනා. 
ඊ 184/1, අටුුගම, 
පනහිඕිට. 
 

1,000.00 - 

ිදුලි ඉංජිපන්රු කාර්යාලය 
(රුවන්වැල්ලල) පනා. ඊ 
184/1, අටුුගම, පනහිඕිට. 
 

ිදුලි ඉංජිපන්රු 
කාර්යාලය 
(රුවන්වැල්ලල) පනා. ඊ 
184/1, අටුුගම, 
පනහිඕිට. 
 

- 
පද්ශීය 
තරඟකාරී 
ලංසු 

Click 
Here 
 

පබනාහැරී පම් 
අංශය -03 
නි.සා (සබර) 

SAB/CE(CON)/C1/Building/2021/
T/06 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු තැනීම් ඒකකයට අයත් 
නිිතිගල අංක VII වැඩ කණ්ඩායපම් 

01/09/2021 
14.00 පැය  
 

පළාත්  
මිළදී ගැනීම් 
කමිටුව (සබර) 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 

1,000.00 - 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව,  
ප්රධාන ඉංජිපන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය,  

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිපන්රු 

-- පද්ශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/c9i7fh7eapd1iqq/2021_75-DM-V81-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/54xzvmjtzf12oe2/2021_76-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/54xzvmjtzf12oe2/2021_76-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hjlx0fzb635acrq/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%20%E0%B6%89%E0%B6%82%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%20%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%25
https://www.dropbox.com/s/hjlx0fzb635acrq/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%20%E0%B6%89%E0%B6%82%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%20%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%25
https://www.dropbox.com/s/dojsw01wnfbfdfk/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%20%E0%B6%89%E0%B6%82%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%20%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%25
https://www.dropbox.com/s/dojsw01wnfbfdfk/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%20%E0%B6%89%E0%B6%82%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%20%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%25
https://www.dropbox.com/s/euhbsq9z96ooyr0/Tender%20Book%20for%20mail.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/euhbsq9z96ooyr0/Tender%20Book%20for%20mail.pdf?dl=0
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භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම සඳහා 
පගාඩනැගිල්ලලක්ව සහිත ඉඩමක්ව වසර 02 
ක කාලයකට කුලී පනනම මත ලබා 
ගැනීම. 
1. ජලය, ිදුලිය, ඇුුව සනීපාරක්වෂක 
පහසුකම් තිබිය යුුයි. 
2. නිිතිගල පහෝ රත්නපුර නගරයට 
ආසන්නව, වර්ග අඩි 1000 ක 
පගාඩනැගිල්ලල ුළ අවම වශපයන් කාමර 
03 ක්ව තිබිය යුු අතර, වාහන 02 ක්ව 
(පලාරි රථයක්ව, පරේන් රථයක්ව) නවතා 
තැබිය හැකි ිය යුුය. 

(තැනීම්) ඒකකය,  
ලං.ි.ම.  පනා. 09,  
නව නගරය, රත්නපුර 
 

ලං.ි.ම.පනා. 09,  
නව නගරය, රත්නපුර 
 

(තැනීම්) ඒකකය,  
ලං.ි.ම.පනා. 09,  
නව නගරය, රත්නපුර 
 

 
පබනාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපන II ) 
 

WPSII/T/2021/084 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා වෑන් රථ 01ක්ව ිදුලි ඉංජිපන්රු  
(අිස්සාපේල්ලල) සඳහා  

 
01/09/2021 
10.00 පැය  
 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
පනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 
ඇුල්ලපකෝට් කපට් ක. 
 

 
රු. 500.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
පනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධනපුර 
මාවත, ඇුල්ලපකෝට් කපට් ක. 
 

 
නි. සා. (බපන II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
පනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 
ඇුල්ලපකෝට් කපට් ක. 
 

 
අනාල පනාපේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 
 
 

 
පබනාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපන II ) 
 

WPSII/T/2021/093 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 

සඳහා වෑන් රථ 01ක්ව ිදුලි ඉංජිපන්රු  
)පහෝමාගම (- පහෝකන්නර පාරිපභෝගික 

පස්වා මධයස්ථානය  සඳහා 

 
01/09/2021 
10.00 පැය  
 

 
පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
පනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 
ඇුල්ලපකෝට් කපට් ක. 
 

 
රු. 500.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
පනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධනපුර 
මාවත, ඇුල්ලපකෝට් කපට් ක. 
 

 
නි. සා. (බපන II ) 
කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
පනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 
ඇුල්ලපකෝට් කපට් ක. 
 

 
අනාල පනාපේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 
 
 
 

 
 

         
 

පබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/71 
අගලවත්ත ිදුලි පාරිපභෝගික පස්වා 
මධයස්ථානය පවත්වාපගනයාම සඳහා 
කුලී/ බදු පනනම මත පගාඩනැගිල්ලලක්ව 
ලබාගැනීම සඳහා වූ පටන්ඩරය. 

02/09/2021 
10.00 පැය  
 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 
කමි ටුව 

නිපයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 

500.00 00.00 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු (වාණිජ), 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 
කාර්යාලය,  පබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, පනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ), නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
නකුණ-1) කාර්යාලය,  
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

 

NCB 

Click 
here 
 

https://www.dropbox.com/s/lcgb82ztdu3hmj9/WPSII.T.2021.084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lcgb82ztdu3hmj9/WPSII.T.2021.084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/156qy854ri37s3r/WPSII.T.2021.093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/156qy854ri37s3r/WPSII.T.2021.093.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/11iljjacllscoa9/PPC_T_2021_71%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/11iljjacllscoa9/PPC_T_2021_71%20-%20watermark.pdf?dl=0
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011-2638852 පනහිවල. 

පබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්ීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2021/09 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි  ප්රධාන 
ඉංජිපන්රු (රත්මලාන) කාර්යාලය සඳහා 
කුලී පනනම මත කෘ කැබ් රථයක්ව 
ලබාගැනීම සඳහා වූ පටන්ඩරය. 

02/09/2021 
10.00 පැය  
 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 
කමි ටුව 

නිපයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු (වාණිජ), 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 
කාර්යාලය,  පබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, පනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිපන්රු 
(වාණිජ), නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
නකුණ-1) කාර්යාලය,  
පබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
පනහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 
 

 
වත්කම් 
කළමනාකර
ණ 
(වෘත්ීය 
පසෞඛයය හා 
සුරක්ෂිතතාව) 

DGM/OH&S/Building/2021/003 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී (වෘත්ීය 
පසෞඛයය හා සුරක්විතතාව) කාර්යාලය 
සඳහා කුලී පහෝ බදු පනනම මත පහත 
සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 
කාලයකට පගාඩනැගිල්ලලක්ව ලබා ගැනීම. 
(2021-11-01 දින සිට) 
 
1. කුදපවල මංසන්ධියට කි.මී. 1.5ක්ව 

පමණ ඇුලත පිහිටා තිබීම. 
 

2. පගාඩනැගිල්ලල අවම වශපයන් ව.අ. 
2800ක්ව පමණ වීම.  
අවම වශපයන්  වැසිකිළි 03ක්ව තිබීම 
හා වාහන 6 ක්ව ගාල්ල කිරීපම් ඉඩ 
පහසුකම් තිබීම. 

 

01/09/2021 
14.00 පැය  
 
 
 

 
ප්රපද්ශීය 
ප්රසම්පානන 
කමිටුව 
(වත්කම් 
කළමනාකර
ණ) 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වෘත්ීය පසෞඛයය හා 
සුරක්විතතාව) 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
පනා. 297 C, 
නව නුවර පාර, 
පකාතලාවල. 
 
දු.අ. 011  267 6307  
       011 253 9526 
 
 

 
1,000.00 

 
60,000.00 

 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වෘත්ීය පසෞඛයය හා 
සුරක්විතතාව) 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
පනා.297 C, 
නව නුවර පාර, 
පකාතලාවල. 
 
දු.අ. 011  267 6307  
       011 253 9526 
 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(වෘත්ීය පසෞඛයය හා 
සුරක්විතතාව) 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
පනා.297 C, 
නව නුවර පාර, 
පකාතලාවල. 
 
දු.අ. 011  267 6307  
       011 253 9526 
 

 
අනාල පනාපේ. 

 
NCB 
 
 

 
Click 
Here 

වත්කම් 
කළමනාකර
ණ 
(පුහු  කිරීම්) 
 

DGM(Tr)/Services/T/2021-06 
භූමි පරිශ්ර පිත්රතා හා නඩත්ු පස්වාව 
සැපයීම. 
ලංිම පුහු  මධයස්ථානය පිළියන්නල 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය 
ශ්රී පද්වානන්න පාර, 
පිළියන්නල. 

09/09/2021
10:00  පැය 
 
පපර ලංසු 
රැස්වීම, දිනය 
සහ පේලාව 
2021-09-03 
පැය.10.00 
ලංිම පුහු   
මධයස්ථානය, 
පිළියන්නල. 

 
ප්රපද්ශීය 
ප්රසම්පානන 
කමිටුව 
(වත්කම් 
කළමනාකර
ණ) 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (පුහු  
කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ශ්රී පද්වානන්න පාර, 
පිළියන්නල. 
 
දු.අ. 011 261 4468 

 
1,000.00 

 
50,000.00 

 
නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(පුහු  කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
ශ්රී පද්වානන්න පාර, 
පිළියන්නල. 
 
දු.අ. 011 261 4468 

 
නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (පුහු  
කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
ශ්රී පද්වානන්න පාර, 
පිළියන්නල. 
 
දු.අ. 011 261 4468 

 
අනාල පනාපේ. 

 
NCB 
 
 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/lwtqe9v6ei7ool7/WPS1_PPC_T_V_2021_09%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lwtqe9v6ei7ool7/WPS1_PPC_T_V_2021_09%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/705r9tt0hx4wufu/Eng-AM-OHS-DGM-OH%26S-Building-2021-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/705r9tt0hx4wufu/Eng-AM-OHS-DGM-OH%26S-Building-2021-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9h5arelyuc37ogs/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2021-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9h5arelyuc37ogs/Sin-AM-TRN-DGM%28Tr%29-Services-T-2021-06.pdf?dl=0


 21 

වයාපෘති 
(සම්පේෂණ 
තැනීම් 
වයාපෘති) 

CEB/TCP/DGM/CRGS/2021/01 
කල්ලබදු රමය යටපත් වයාපෘති කාර්ය 
මණ්ඩලය සනහා රන්පනණිය ග්රිඩ් 
උපපපාල අසල පූර්ණ කාලීන නිවාස 
භාරකරුවකුපේ පස්වාව න සමග නිවසක්ව 
ලබා ගැනීම  
 
අවම වර්ග අඩි 1500, 
කාලය    : මාස 12,  
කාමර ගණන අවම 05ග 
 
 

26/08/2021 
10:00 පැය  

සභාපති ,
ප්රපද්ශීය මිල 
නැක්වවීපම් 
කමි ටුව 
සම්පේෂණ 
තැනීම් 
වයාපෘති 
කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., පනා 
55-1/1, 
තලපත්පිිය 
පාර, 
ඇඹුල්ලපනණිය, 
නුපේපගාඩ 

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි, 
සම්පේෂණ තැනීම් 
වයාපෘති කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., පනා. 55-1/1 
තලපත්පිිය පාර, 
ඇඹුල්ලපනණිය. 

 
අනාල නැත 

 
අනාල නැත 

නිපයෝජය සාමානයාධිකාරි, 
සම්පේෂණ තැනීම් වයාපෘති 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., පනා. 
55-1/1 තලපත්පිිය පාර 

ඇඹුල්ලපනණිය ,නුපේපගාඩ 
කාර්යාලපයන් පහෝ 
ලියාපදිංචි තැපෑපලන් ලබා 

ගත හැකිය  

නිපයෝජය 
සාමානයාධිකාරි, 
සම්පේෂණ තැනීම් 
වයාපෘති කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., පනා. 55-1/1 
තලපත්පිිය පාර 
ඇඹුල්ලපනණිය ,
නුපේපගාඩ  

 
අනාල නැත 

 
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. 
 

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      

https://www.dropbox.com/s/oxxq66gbszwogn2/Eng-PRJ-TCP-CEB-TCP-DGM-CRGS-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oxxq66gbszwogn2/Eng-PRJ-TCP-CEB-TCP-DGM-CRGS-2021-01.pdf?dl=0
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