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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 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0351 

 
ට ාන් 3, ඩීසල් ඉන්ින් බලටයන් 

ක්රියාමක ව  අ ු එ වසම් ය යන්රයක්ව 
(Forklift) 

 
 
 

 
15/12/2021 
14.00 පැය  

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
වණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනී ය 
වමිටු  

 
ප්රස යපානඅ 

ුංශය, 4 අ  හල, 
බලස්ථාඅ වළ ණාවරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංවා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
අාරක්වවල්ලිය, 

ටඅාටරාචටචෝටල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 1,000.00 

(අැ ත 
ටඅාටග අ 

ට න්ඩර් 
තැන්පතු ) 
සා ාඅයාධි
වාරී ලංවා 

ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය 

අමින් 
 හජඅ 

බැංකුටේ 
ගිණු ය ුංව: 
204200140

085134 
ට ත බැර 
වල හැව 

 
40,000.00 

 
ප්රස යපානඅ ුංශය, 4  අ 

 හල, පරිපාලඅ 
ටගාඩඅැගිල්ල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංවා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

අාරක්වවල්ලිය, 
ටඅාටරාචචටලයි 61342, ශ්රී 

ලංවා . 
 

TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8980 

 
ප්රස යපානඅ ුංශය, 4 
 අ  හල, පරිපාලඅ 

ටගාඩඅැගිල්ල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංවා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

අාරක්වවල්ලිය, 
ටඅාටරාචචටලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
ට තින් 

ටඅාමිටල් 
බාගත වරගත 

හැව 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/d0eg5z3o2x5lafa/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0351.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d0eg5z3o2x5lafa/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0351.pdf?dl=0
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ජඅඅ 
(තාපබල 

සංකීරණය) 

වස්ීවස්/සීඊ/වස්ී/08ී-2021/3200 
 

සපුගස්වන්න ිදුලි බලස්ථාඅය සඳහා 
ගැලී ය ාඅ 05ක්ව සැපයී  

05/01/2022 
10.00 පැය 

සපයා ගැනී ය 
වමිටු -
තාපබල 

සංකීරණය 

නිටයෝජය 
සා ාඅයධිවාරී (තාපබල 
සංකීර්ණය) වාර්යාලය, 

ලං.ි. ., අ  වැළණි 
පාල  පාර, 

ටවාටලාන්අා  
 

දු.ව.: 011- 2423897 / 
2437426 

ෆැක්වස්: 011-2433525 

2,500.00 60,000.00 

නිටයෝජය සා ාඅයධිවාරී 
(තාපබල සංකීර්ණය) 

වාර්යාලය, ලං.ි. ., අ  
වැළණි පාල  පාර, 

ටවාටලාන්අා  
 

දු.ව.: 011- 2423897 / 
2437426 

ෆැක්වස්: 011-2433525 

නිටයෝජය 
සා ාඅයධිවාරී 

(තාපබල සංකීර්ණය) 
වාර්යාලය, ලං.ි. ., 
අ  වැළණි පාල  

පාර, ටවාටලාන්අා  
 

දු.ව.: 011- 2423897 / 
2437426 

ෆැක්වස්: 011-2433525 

ුනාල අැත ICB 
Click 
Here 

 
ටබනාහැරි ය 
ුංශය - 02 
( ධ්ය )-1 

 
 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2021/234 

 
ලංි   ධ්ය  පළාත 01 ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( සැලසු ය සං ර්ධ්අ) ඒවවය 
සඳහා පටලා ර්   යන්රයක්ව (Plotter 

Machine) සපයා භාර දී   . 
 

 
15/12/2021 
14.00 පැය 

 
පළාමක සපයා 

ගැනීට ය 
වමිටු  

 
ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) වාර්යාලය, 

ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය,  ප-1 ුංව 

04, ුස්ගිරිය පාර, 
 හනු ර. 

දු.අ.  081-2234324 
 

 
500/= 

 
12,000/= 

 
ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) වාර්යාලය, 
ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩල - 

 ප1 
ුංව 04, 

ුස්ගිරිය පාර, 
 හනු ර. 

 
ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) 

වාර්යාලය, 
ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය- ප1 

ුංව 04, 
ුස්ගිරිය පාර, 

 හනු ර. 

 
ුනාල අැත. 

 
ටේශීය 

Click 
Here 

 

ටබනාහැරි ය 
ුංශය 3 
(ඌ ) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/RC/ 
2K21/089 

ඌ  පළාත සඳහා මී ර් 6/කි. ග්රෑ. 50 
 ැරවැවූ ටවාන්ීට් ක වණු 1000ක්ව මිලදී 
ගැනී  සහ සැපයී  (ලං.ි. . පිරිිතර : 

044-1-1996) 

 
15/12/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාමක මිලදී 
ගැනි ය වමිටු  

(ඌ ) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ව : 0552222474 

1000.00 122,000.00 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 
(ඌ ) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( ාණිජ) ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි 

පාර, 
හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල 

 

 
- 

ටේශීය 

 
ට තැනින් 

බාගත 
වරන්අ 

https://www.dropbox.com/s/sq0a9ple0l1j45r/Eng-Gen-SPS-CE-SP-08P-2021-3200.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sq0a9ple0l1j45r/Eng-Gen-SPS-CE-SP-08P-2021-3200.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/798or6otng8nj4h/Eng-DD2-2021-PPC-CP1-234.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/798or6otng8nj4h/Eng-DD2-2021-PPC-CP1-234.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gda9rzgqsso2fq1/89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gda9rzgqsso2fq1/89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gda9rzgqsso2fq1/89.pdf?dl=0
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ටබනාහැරි ය 
ුංශය 3 
(ඌ ) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/RC/ 
2K21/090 

ඌ  පළාත සඳහා මී ර් 8.3/කි. ග්රෑ. 100 
 ැරවැවූ ටවාන්ීට් ක වණු 2000ක්ව මිලදී 
ගැනී  සහ සැපයී  (ලං.ි. . පිරිිතර : 

044-1-1996) 

 
15/12/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාමක මිලදී 
ගැනි ය වමිටු  

(ඌ ) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ව : 0552222474 

3500.00 373,000.00 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 
(ඌ ) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( ාණිජ) ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි 

පාර, 
හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල 

 

 
- 

ටේශීය 

 
ට තැනින් 

බාගත 
වරන්අ 

ටබනාහැරි ය 
ුංශය 3 
(ඌ ) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/ 
2K21/091 

ඌ  පළාත සඳහා මී ර් 8.3/කි. ග්රෑ. 100 
ටපරැදි ටවාන්ීට් ක වණු.500ක්ව  මිලදී 

ගැනී  සහ සැපයී  (ලං.ි. . පිරිිතර : 
044-2-1997) 

 
15/12/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාමක මිලදී 
ගැනි ය වමිටු  

(ඌ ) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ව : 0552222474 

1000.00 128,000.00 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 
(ඌ ) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( ාණිජ) ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, 
බදුල්ල. 

 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි 

පාර, 
හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල 

 

 
- 

ටේශීය 

 
ට තැනින් 

බාගත 
වරන්අ 

ටබනාහැරි ය 
ුංශය 3 
(ඌ ) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/ 
2K21/092 

ඌ  පළාත සඳහා මී ර් 13/කි. ග්රෑ. 500 
ටපරැදි ටවාන්ීට් ක වණු.200ක්ව  මිලදී 

ගැනී  සහ සැපයී  (ලං.ි. . පිරිිතර : 
044-2-1997) 

 
15/12/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාමක මිලදී 
ගැනි ය වමිටු  

(ඌ ) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ව : 0552222474 

3500.00 163,000.00 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 
(ඌ ) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( ාණිජ) ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, 
බදුල්ල. 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි 

පාර, 
හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල 

 

 
- 

ටේශීය 

 
ට තැනින් 

බාගත 
වරන්අ 

https://www.dropbox.com/s/c4hmm22o7sxx2ry/90.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c4hmm22o7sxx2ry/90.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c4hmm22o7sxx2ry/90.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4xijndstruv8vto/91.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4xijndstruv8vto/91.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4xijndstruv8vto/91.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7lqnybuwqiqqret/92.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7lqnybuwqiqqret/92.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7lqnybuwqiqqret/92.pdf?dl=0
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ටබනාහැරි ය 
ුංශය 3 
(ඌ ) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/ 
2K21/093 

ඌ  පළාත සඳහා මී ර් 13/කි. ග්රෑ. 850 
ටපරැදි ටවාන්ීට් ක වණු.200ක්ව  මිලදී 

ගැනී  සහ සැපයී  (ලං.ි. . පිරිිතර : 
044-2-1997) 

 
15/12/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාමක මිලදී 
ගැනි ය වමිටු  

(ඌ ) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ව : 0552222474 

3500.00 206,000.00 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 
(ඌ ) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( ාණිජ) ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

ුංව . 04, ස්රං ැලි 
පාර,හිඳ ටගාඩ, 

බදුල්ල. 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි 

පාර, 
හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල 

 

 
- 

ටේශීය 

 
ට තැනින් 

බාගත 
වරන්අ 

ටබනාහැරි ය 
ුංශය 3 
(ඌ ) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/ 
2K21/094 

මී ර් 8.3/කි. ග්රෑ. 100 ටපරදි බඹඅ ලන 
ටවාන්ීට් ක වණු 4800ක්ව මිලදී ගැනී  සහ 

සැපයී  (ලං.ි. . පිරිිතර : 044-4-
2017) 

 
15/12/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාමක මිලදී 
ගැනි ය වමිටු  

(ඌ ) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ව : 0552222474 

12,500.00 1,052,000.00 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 
(ඌ ) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( ාණිජ) ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, 
බදුල්ල. 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි 

පාර, 
හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල 

 

 
- 

ටේශීය 

 
ට තැනින් 

බාගත 
වරන්අ 

ටබනාහැරි ය 
ුංශය 3 
(ඌ ) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/RC/ 
2K21/095 

මී ර්  6/කි.ග්රෑ 50   ැරවැවූ සැහැල්ු 
ටවාන්ීට් ක වණු  1000ක්ව  මිලදී ගැනී  
සහ සැපයී  (ලං.ි. . පිරිිතර : 44-5-

2017) 

 
15/12/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාමක මිලදී 
ගැනි ය වමිටු  

(ඌ ) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ව : 0552222474 

1000.00 118,000.00 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 
(ඌ ) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( ාණිජ) ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, 
බදුල්ල. 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි 

පාර, 
හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල 

 

 
- 

ටේශීය 

 
ට තැනින් 

බාගත 
වරන්අ 

https://www.dropbox.com/s/fgkjzb9a9g1su78/93.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fgkjzb9a9g1su78/93.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fgkjzb9a9g1su78/93.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3og5720msr92jac/94.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3og5720msr92jac/94.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3og5720msr92jac/94.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/80mqg6xshocbybo/95.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/80mqg6xshocbybo/95.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/80mqg6xshocbybo/95.pdf?dl=0
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ටබනාහැරි ය 
ුංශය 3 
(ඌ ) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/RC/ 
2K21/096 

මී ර්  8.3/කි.ග්රෑ100   ැරවැවූ සැහැල්ු 
ටවාන්ීට් ක වණු  600ක්ව  මිලදී ගැනී  සහ 
සැපයී  (ලං.ි. . පිරිිතර : 44-5-2017) 

 
15/12/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාමක මිලදී 
ගැනි ය වමිටු  

(ඌ ) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ව : 0552222474 

1000.00 112,000.00 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 
(ඌ ) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( ාණිජ) ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, 
බදුල්ල. 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි 

පාර, 
හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල 

 

 
- 

ටේශීය 

 
ට තැනින් 

බාගත 
වරන්අ 

ටබ.ු. 03 
(සබර) 

SAB/CE(COM)/LP/2021/25 
Wire Rope Winches (3 Ton) 10 ක්ව 

සපයා ප්ර ාහඅය කිරී . 

15/12/2021 
14.00 පැය 

පළාමක මිළදී 
ගැනී ය වමිටු  

(සබර) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි 

(සබරගමු ) ශාඛා , 
ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු 
( ාණිජ) ඒවවය, 

ලං.ි. .ටඅා. 09, අ  
අගරය, රමකඅපුර 

 

2,000.00 50,000.00 

නිටයෝජය  සා ාඅයාධිවාරි 
(සබරගමු ) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( ාණිජ) ඒවවය, 
ලං.ි. .,ටඅා.09,අ  

අගරය, රමකඅපුර. 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි 

(සබරගමු )ශාඛා , 
ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු 
( ාණිජ) ඒවවය, 

ලං.ි. .,         ටඅා. 09. 
අ  අගරය, රමකඅපුර. 

- ටේශීය 
Click 
Here 

ටබනාහැරී ය ුංශය - 4 (බපන - 1) ලංසු ටපාමක මිලදී ගැනී   ප්රථ   ලංසු ටයාමු ුංවය, ඔටේ ආයතඅටේ අ ,  යාපාර ලියාපදිං අ ුංවය,  සහ ලිපිඅය ටවටි පනිිඩයක්ව  ාර්ගටයන් 0702516069 යඅ ුංවය  නැනු ය ටනන්අ. 

ටබනාහැරී ය 
ුංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීවස්-1/ීීසී/ටී/2021/98 
“Bi Metalic 16sqmm Compression 
Jumper Connector” සපයා, ටගඅිමක 

භාරදී . 
4500 වකු 

16/12/2021 
10.00 පැය 

පළාමක 
ප්රස යපානඅ 

වමි ටු  

නිටයාජය 
සා ාඅයාධිවාරි ( 

බස්අාහිර පළාත නකුණ-
1) වාර්යාලය, 

ටබනාහැරී ය ුංශ - 4 
මූලස්ථාඅය, 3 අ  හල, 

ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 
අගරසභා පටු ඟ, 

ටනහි ල. 
011-2638852 

1,500.00 34,000.00 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු ( ාණිජ), 
නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරී 
(බස්අාහිර පළාත නකුණ-1) 

වාර්යාලය,  ටබනාහැරී ය 
ුංශ - 4 මූලස්ථාඅය, 3 අ 

 හල, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 

අගරසභා පටු ඟ, ටනහි ල. 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු 
( ාණිජ), නිටයෝජය 

සා ාඅයාධිවාරී 
(බස්අාහිර පළාත 

නකුණ-1) වාර්යාලය,  
ටබනාහැරී ය ුංශ - 4 
මූලස්ථාඅය, 3 අ 

 හල, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 
අගරසභා පටු ඟ, 

ටනහි ල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/6kkmwu7tz3cm1zj/96.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6kkmwu7tz3cm1zj/96.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6kkmwu7tz3cm1zj/96.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p8kimv0h3rpsmrh/SAB-CE%28COM%29-LP-2021-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p8kimv0h3rpsmrh/SAB-CE%28COM%29-LP-2021-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r2xujg91ib0qg81/PPC_T_2021_98%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r2xujg91ib0qg81/PPC_T_2021_98%20-%20watermark.pdf?dl=0
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ටබනාහැරී ය 
ුංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීවස්-1/ීීසී/ටී/2021/99 
වණු -   ැ.ටවා. මී ර 6 කි.ග්රෑ. 50  ( 

Poles - R.C. 6m 50kg ) සානා, සපයා, 
ටගඅිමක භාරදී . 

500 වකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියඅ 5 ඉක්ව  න්ටන් 
අ ය ලංසු භාරගන්අා ු සාඅ දිඅය  

ටපර PCAIII ු ශයටේ.) 

16/12/2021 
10.00 පැය 

පළාමක 
ප්රස යපානඅ 

වමි ටු  

නිටයාජය 
සා ාඅයාධිවාරි ( 

බස්අාහිර පළාත නකුණ-
1) වාර්යාලය, 

ටබනාහැරී ය ුංශ - 4 
මූලස්ථාඅය, 3 අ  හල, 

ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 
අගරසභා පටු ඟ, 

ටනහි ල. 
011-2638852 

1,500.00 41,000.00 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු ( ාණිජ), 
නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරී 
(බස්අාහිර පළාත නකුණ-1) 

වාර්යාලය,  ටබනාහැරී ය 
ුංශ - 4 මූලස්ථාඅය, 3 අ 

 හල, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 

අගරසභා පටු ඟ, ටනහි ල. 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු 
( ාණිජ), නිටයෝජය 

සා ාඅයාධිවාරී 
(බස්අාහිර පළාත 

නකුණ-1) වාර්යාලය,  
ටබනාහැරී ය ුංශ - 4 
මූලස්ථාඅය, 3 අ 

 හල, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 
අගරසභා පටු ඟ, 

ටනහි ල. 

 NCB Click 
here 

 

ටබනාහැරී ය 
ුංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීවස්-1/ීීසී/ටී/2021/100 
වණු -   ැ.ටවා. මී ර 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
(Poles - R.C. 8.3m 100kg) සානා, 

සපයා, ටගඅිමක භාරදී . 
1,000 වකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියඅ 5 ඉක්ව  න්ටන් 
අ ය ලංසු භාරගන්අා ු සාඅ දිඅය  

ටපර PCAIII ු ශයටේ.) 

16/12/2021 
10.00 පැය 

පළාමක 
ප්රස යපානඅ 

වමි ටු  

නිටයාජය 
සා ාඅයාධිවාරි ( 

බස්අාහිර පළාත නකුණ-
1) වාර්යාලය, 

ටබනාහැරී ය ුංශ - 4 
මූලස්ථාඅය, 3 අ  හල, 

ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 
අගරසභා පටු ඟ, 

ටනහි ල. 
011-2638852 

1,500.00 125,000.00 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු ( ාණිජ), 
නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරී 
(බස්අාහිර පළාත නකුණ-1) 

වාර්යාලය,  ටබනාහැරී ය 
ුංශ - 4 මූලස්ථාඅය, 3 අ 

 හල, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 

අගරසභා පටු ඟ, ටනහි ල. 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු 
( ාණිජ), නිටයෝජය 

සා ාඅයාධිවාරී 
(බස්අාහිර පළාත 

නකුණ-1) වාර්යාලය,  
ටබනාහැරී ය ුංශ - 4 
මූලස්ථාඅය, 3 අ 

 හල, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 
අගරසභා පටු ඟ, 

ටනහි ල. 

 NCB Click 
here 

 

ටබනාහැරී ය 
ුංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීවස්-1/ීීසී/ටී/2021/101 
“Straight Through Joint H.S. for 

11kV / 95sqmm / 3C / XLPE / SWA 
(Without Ferrules)” සානා, සපයා, 

ටගඅිමක භාරදී . 
25 වකු 

16/12/2021 
10.00 පැය 

පළාමක 
ප්රස යපානඅ 

වමි ටු  

නිටයාජය 
සා ාඅයාධිවාරි ( 

බස්අාහිර පළාත නකුණ-
1) වාර්යාලය, 

ටබනාහැරී ය ුංශ - 4 
මූලස්ථාඅය, 3 අ  හල, 

ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 
අගරසභා පටු ඟ, 

ටනහි ල. 
011-2638852 

1,500.00 7,000.00 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු ( ාණිජ), 
නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරී 
(බස්අාහිර පළාත නකුණ-1) 

වාර්යාලය,  ටබනාහැරී ය 
ුංශ - 4 මූලස්ථාඅය, 3 අ 

 හල, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 

අගරසභා පටු ඟ, ටනහි ල. 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු 
( ාණිජ), නිටයෝජය 

සා ාඅයාධිවාරී 
(බස්අාහිර පළාත 

නකුණ-1) වාර්යාලය,  
ටබනාහැරී ය ුංශ - 4 
මූලස්ථාඅය, 3 අ 

 හල, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 
අගරසභා පටු ඟ, 

ටනහි ල. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

ජඅඅ 
(ලක්වෂපාඅ 
සංකීර්ණය) 

 
වැනියන් ටේල්ල ට ත පිිටසඅ ප්රධ්ාඅ 

 ාර්ගය අවීවරණය කිරී  
 
 

09/12/2021 
14:00 පැය  

 
 

ප්රස යපානඅ 
වමිටු . 

ලක්වෂපාඅ 
සංකීර්ණය. 

 
නිටයෝජය 

සා ාඅයාධිවාරී 
වාර්යාලය, ලක්වෂපාඅ 

සංකීර්ණය, 

රු.1000 / = 
(සෑ  

ටගවී ක්ව  
ඕඅැ  

 හජඅ බැංකු 

රු. 72,500.00 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරී 
වාර්යාලය, ලක්වෂපාඅ 

සංකීර්ණය,ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ලක්වෂපාඅ. 

 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරී 

වාර්යාලය, ලක්වෂපාඅ 
සංකීර්ණය, 

ලංවා ිදුලිබල 

- NCB 

 
Click 
here. 

 

https://www.dropbox.com/s/jbd7qykwaa6xekp/PPC_T_2021_99%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jbd7qykwaa6xekp/PPC_T_2021_99%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bnzo5caw744z4ef/PPC_T_2021_100%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bnzo5caw744z4ef/PPC_T_2021_100%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/heep7ein9fpbyb8/PPC_T_2021_101%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/heep7ein9fpbyb8/PPC_T_2021_101%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfkl4l2bcqri5h5/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2021-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfkl4l2bcqri5h5/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2021-18.pdf?dl=0
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DGM/LC/Civil/Ten 2021 – 18 
 

ටෙන්ඩර් ලියාපදිංචිය 
ICTAD M6 / C-7 ට ෝ ඊෙ වැඩි. –  

මාර්ග/ ටගාඩනැගිලි ඉදකිරීම 
 

මාර්ග/ ටගාඩනැගිලි ඉදකිරීම 
පිළිබඳ වසර 05 ක අවම පළපුරුද්ද 

අනිවාර්ය ටේ. 
 

PCA 3 ටපෝරමය පුරවා එවිය යුතුය. 

ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ලක්වෂපාඅ. 

දුරවථඅ- 051 2232085 
051 3502387 

ෆැක්වස්- 051 2232211 
 
 

2021 /12/ 08 දිඅ 
ප. . 4.00 නක්ව ා 

ප ණක්ව ට න්ඩර්පමක 
නිකුමක වරණු ඇත. 

 
( ැඩබි ය පරීක්වෂා  හා 

ටපර ලංසු රැස්වී  - 
2021/12/01    ටප. . 

10.00     ) 

ශාඛා කින් 
මූලස්ථාඅ 
ශාඛාටේ  

ගිණු ය ුංව 
204 

200320085
134 බැර අ 

ටස් ටග ා 
(බැංකු 

ලදුපටමක ලංසු 
ුංවය 

පැහැදිලි  
සනහන් වළ 
යුතුය ) ටහෝ 
ලක්වෂපාඅ 
සංකීර්ණ 
වාර්යාල 

ලංවී  මුනල් 
වම්න් රයව

  ටග ා 
ලදුපත 

ඉදිරිපමක වළ 
යුතුය. ) 

 
 

 ණ්ඩලය, ලක්වෂපාඅ. 
 

ජඅඅ 
(ලක්වෂපාඅ 
සංකීර්ණය) 

 
වැනියන් බලාගාරටේ ආරක්වෂව 

වාර්යාලය අවීවරණය 
 
 

DGM/LC/Civil/Ten 2021 – 19 
 

ටෙන්ඩර් ලියාපදිංචිය 
ICTAD M6 / C-7ට ෝ ඊෙ වැඩි. –  

ටගාඩනැගිලි ඉදකිරීම 
 
 

ටගාඩනැගිලි ඉදකිරීම 
පිළිබඳ වසර 05 ක අවම පළපුරුද්ද 

අනිවාර්ය ටේ. 
 

PCA 3 ටපෝරමය පුරවා එවිය යුතුය. 

09/12/2021 
14:00 පැය  

 
 

ප්රස යපානඅ 
වමිටු . 

ලක්වෂපාඅ 
සංකීර්ණය. 

 
නිටයෝජය 

සා ාඅයාධිවාරී 
වාර්යාලය, ලක්වෂපාඅ 

සංකීර්ණය, 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, ලක්වෂපාඅ. 
දුරවථඅ- 051 2232085 

051 3502387 
ෆැක්වස්- 051 2232211 

 
 

2021 /12/ 08 දිඅ 
ප. . 4.00 නක්ව ා 

ප ණක්ව ට න්ඩර්පමක 
නිකුමක වරණු ඇත. 

 
( ැඩබි ය පරීක්වෂා  හා 

ටපර ලංසු රැස්වී  - 

1000.00 
(සෑ  

ටගවී ක්ව  
ඕඅැ  

 හජඅ බැංකු 
ශාඛා කින් 
මූලස්ථාඅ 
ශාඛාටේ  

ගිණු ය ුංව 
204 

200320085
134 බැර අ 

ටස් ටග ා 
(බැංකු 

ලදුපටමක ලංසු 
ුංවය 

පැහැදිලි  
සනහන් වළ 
යුතුය ) ටහෝ 

61,000.00 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරී 
වාර්යාලය, ලක්වෂපාඅ 

සංකීර්ණය,ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ලක්වෂපාඅ. 

 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරී 

වාර්යාලය, ලක්වෂපාඅ 
සංකීර්ණය, 

ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ලක්වෂපාඅ. 

 

- NCB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click 
here. 

 

https://www.dropbox.com/s/aw5gkw5tkxrs73a/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2021-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aw5gkw5tkxrs73a/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2021-19.pdf?dl=0
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2021/ 12/ 01      ටප. . 
10.00     ) 

ලක්වෂපාඅ 
සංකීර්ණ 
වාර්යාල 

ලංවී  මුනල් 
වම්න් රයව

  ටග ා 
ලදුපත 

ඉදිරිපමක වළ 
යුතුය. ) 

 
 

ජඅඅ 
(ලක්වෂපාඅ 
සංකීර්ණය) 

 
වැනියන් ටේල්ල ුසල යුන හමුනා 
ආරක්වෂව මුර කුටිය අවීවරණය 

 
 

DGM/LC/Civil/Ten 2021 – 20 
 

ට න්ඩර් ලියාපදිං අය 
ICTAD M8/ C-9ටහෝ ඊ   ැඩි. –  

ටගාඩඅැගිලි ඉදිකිරී  
ටගාඩඅැගිලි ඉදිකිරී  

පිළිබඳ  සර 05 ව ු   පළපුරුේන 
ුනි ාර්ය ටේ. 

09/12/2021 
14:00 පැය  

 
 

ප්රස යපානඅ 
වමිටු . 

ලක්වෂපාඅ 
සංකීර්ණය. 

 
නිටයෝජය 

සා ාඅයාධිවාරී 
වාර්යාලය, ලක්වෂපාඅ 

සංකීර්ණය, 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, ලක්වෂපාඅ. 
දුරවථඅ- 051 2232085 

051 3502387 
ෆැක්වස්- 051 2232211 

 
 

2021 /12/ 08 දිඅ 
ප. . 4.00 නක්ව ා 

ප ණක්ව ට න්ඩර්පමක 
නිකුමක වරණු ඇත. 

 
( ැඩබි ය පරීක්වෂා  හා 

ටපර ලංසු රැස්වී  - 
2021/ 12/01     ටප. . 

10.00     ) 

1000.00 
(සෑ  

ටගවී ක්ව  
ඕඅැ  

 හජඅ බැංකු 
ශාඛා කින් 
මූලස්ථාඅ 
ශාඛාටේ  

ගිණු ය ුංව 
204 

200320085
134 බැර අ 

ටස් ටග ා 
(බැංකු 

ලදුපටමක ලංසු 
ුංවය 

පැහැදිලි  
සනහන් වළ 
යුතුය ) ටහෝ 
ලක්වෂපාඅ 
සංකීර්ණ 
වාර්යාල 

ලංවී  මුනල් 
වම්න් රයව

  ටග ා 
ලදුපත 

ඉදිරිපමක වළ 
යුතුය. ) 

 
 

රු. 12,000.00 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරී 
වාර්යාලය, ලක්වෂපාඅ 

සංකීර්ණය,ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ලක්වෂපාඅ. 

 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරී 

වාර්යාලය, ලක්වෂපාඅ 
සංකීර්ණය, 

ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ලක්වෂපාඅ. 

 

- NCB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click 
here. 

 

යස්වා 

https://www.dropbox.com/s/o65f27luhcbwnc1/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2021-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o65f27luhcbwnc1/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2021-20.pdf?dl=0
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ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0391 

 
ලක්විජය ිදුලි බලාගාරටේ සහ නළු  

නි ාස සංකීර්ණටේ පලිටබෝධ් පාලඅය 
කිරී   සරව වාලයක්ව සඳහා.(pest 

controlling work) 
(2022) 

 
 

 
15/12/2021 
14.00 පැය 

 
 

පූර්  ලංසු 
රැස්වී  

01/12/2021 
දිඅ 10.00 

පැය  

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
වණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනී ය 
වමිටු  

 
ප්රස යපානඅ 

ුංශය, 4 අ  හල, 
බලස්ථාඅ වළ ණාවරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංවා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
අාරක්වවල්ලිය, 

ටඅාටරාචටචෝටල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

2,500.00 
(අැ ත 

ටඅාටග අ 
ට න්ඩර් 

තැන්පතු ) 
සා ාඅයාධි
වාරී ලංවා 

ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය 

අමින් 
 හජඅ 

බැංකුටේ 
ගිණු ය ුංව: 

2042001400
85134 ට ත 

බැර වල හැව 

 
63,000.00 

 
ප්රස යපානඅ ුංශය, 4  අ 

 හල, පරිපාලඅ 
ටගාඩඅැගිල්ල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංවා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

අාරක්වවල්ලිය, 
ටඅාටරාචචටලයි 61342, ශ්රී 

ලංවා . 
 

TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8980 

 
ප්රස යපානඅ ුංශය, 4 
 අ  හල, පරිපාලඅ 

ටගාඩඅැගිල්ල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංවා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

අාරක්වවල්ලිය, 
ටඅාටරාචචටලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
ට තින් 

ටඅාමිටල් 
බාගත වරගත 

හැව 
 

 
NCB 

 
 

Click 
Here 

 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0399 

 
ලක්විජය පැරණි ිදුලි උපවරණ හා 

පාලඅ පාලඅ ගබඩා   පිරිසැවසූ රාක්වව 
සපයා ගැනී  සහ ස්ථාඅගත 

කිරී (Fabrication, Supply and 
Locate Light Duty Racks for 

Electrical and Spares at Old CMEC 
Stores) 

 
 
 

 
08/12/2021
14.00 පැය 

 
 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
වණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනී ය 
වමිටු  

 
ප්රස යපානඅ 

ුංශය, 4 අ  හල, 
බලස්ථාඅ වළ ණාවරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංවා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
අාරක්වවල්ලිය, 

ටඅාටරාචටචෝටල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 1,500.00 

(අැ ත 
ටඅාටග අ 

ට න්ඩර් 
තැන්පතු ) 
සා ාඅයාධි
වාරී ලංවා 

ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය 

අමින් 
 හජඅ 

බැංකුටේ 
ගිණු ය ුංව: 

2042001400
85134 ට ත 

බැර වල හැව 

 
50,000.00 

 
ප්රස යපානඅ ුංශය, 4  අ 

 හල, පරිපාලඅ 
ටගාඩඅැගිල්ල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංවා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

අාරක්වවල්ලිය, 
ටඅාටරාචචටලයි 61342, ශ්රී 

ලංවා . 
 

TP : 032 226 8964/977 
Fax: 032 226 8980 

 
ප්රස යපානඅ ුංශය, 4 
 අ  හල, පරිපාලඅ 

ටගාඩඅැගිල්ල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංවා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

අාරක්වවල්ලිය, 
ටඅාටරාචචටලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
ට තින් 

ටඅාමිටල් 
බාගත වරගත 

හැව 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

ජඅඅ 
 .සං. 

MC/KOT/BIDS/2021/018 
 

ටවාමක ටල් ිදුලි බලස්ථාඅටේ ධ්ා අය 
සඳහා 

රියදුරු සහ ඉන්ධ්අ සහිත  ආසඅ 
හතරකින් යුමක වාර් රථයක්ව සැපයී  

 

16/12/2021 
14.00 පැය 

 හ ැලි 
සංකීර්ණ 

සපයා ගැනි ය 
වමිටු  

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු, 
ටවාමක ටල් ිදුලි 
බලාගාරය, ලංවා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
 ා තුර. 

 
081- 4950690/691, 

081-7429330 
සැ  ටගි ක්ව  ඕඅෑ  
 හජඅ බැංකු ශාඛා ක්ව 

500/- 10,000.00 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු, 
ටවාමක ටල් 

ිදුලි බලාගාරය, 
ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

 ා තුර. 

 
 
 

16.12.2021 
දිඅ 14:00 පැය  

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු, 
ටවාමක ටල් ිදුලි 

බලාගාරය, 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය 

ටවාමක ටල් 
ිදුලි බලාගාර, 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩල, 
 ා තුර. 

 
වාර්යාලටේදි 
කියි  සනහා 

ටඅාමිටල් 
ලබාගත හැව. 

NCB 
 

Click 
here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/0l9h9v5h6mh4g22/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0391.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0l9h9v5h6mh4g22/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0391.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/xexwlc2kzvw75p0/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0399.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xexwlc2kzvw75p0/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0399.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q4qlun6868ljxi4/SIN-GEN-MC-2021-018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q4qlun6868ljxi4/SIN-GEN-MC-2021-018.pdf?dl=0
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 ගින්  හජඅ බැංකුටේ 
(මුලස්ථාඅ ශාඛාටේ) 

ගිණු ය ුංව 204-2002-
30085-134 බැරට අ 

ටස් ටග ා බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපමක වල යුතුය. 

 ා තුර.  

ජඅව ුංශය 
(තාපබල 

සංකීර්ණය) 

ටක්වසීසීීවස්/වල්වස්/සීඊ /2021/01 
වැළණිතිස්ස සංයුක්වත චීය බලාගාරය 

සඳහා ඉංිටන්රු නිල නි සක්ව බේන  
ගැනී . 

08/12/2021 
10.00 පැය 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවා

රි(තාපබල 
සංකීර්ණය) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි 

(තාපබල සංකීර්ණය), 
ලංි , 

ජඅව මූලස්ථාඅය, අ  
වැළණි පාල  පාර, 

10600, ටවාටළාන්අා . 
දු.ව.: 011 - 2380518, 

011-24238897. 

රු.100.00 ුනාල අැත 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 
(තාපබල සංකීර්ණය), 

ලංි , 
ජඅව මූලස්ථාඅය, අ  

වැළණි පාල  පාර, 10600, 
ටවාටළාන්අා . 

 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි 

(තාපබල සංකිර්ණය) 
2021 / 12 / 08 දිඅ  

10:00 පැය  

ුනාල අැත 
NCB 

 
Click 
Here 

 
 
 
 
 
 

ජඅඅ/ 
තාපබල 

සංකීරණය 

 
SPS/CE/MNT/ 

07–D/2021/7560 
 

අවුරුද්දක කාල සීමාවක් සඳහා 
සපුගස්වන්න ිදුලි බලාගාරටේ 

ුපද්ර ය/කුණු බලස්ථාඅටයන් බැහැර 
කිරීට ය ටවාන්රාමකතු  

 
16/12/2021 
14 .00 පැය 

 
සපයා ගැනී ය 

වමිටු  - 
තාපබල 

සංකීර්ණය 

නිටයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරී 

(තාපබල සිංකීර්ණය)  
ලිංවිම 

ජ්නන මූලස්ථානය, නව 
කැළණි පාලම, 

10600 ටකාටලාන්නාව 
දුරකතන අිංකය 

2437426, 2423897 

 
 
 

රු.  500.00 

 
 

රු. 15,000/= 

ප්රධාාන ඉිංිනටන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය) 
ලිංවිම 

මාබිම පාර, 
ට යියන්තුඩුව දුරකතන 

අිංකය 
2400422, 
2400356 

ප්රධාාන ඉිංිනටන්රු 
(සපුගස්කන්ද විදුලි 

බලස්ථානය) 
ලිංවිම 

මාබිම පාර, 
ට යියන්තුඩුව 

දුරකතන අිංකය 
2400422, 
2400356 

ුනාල අැත ටේශීය 
Click 
Here 

 

ටබනා හැරි ය 
වලාප 01 
ටවාළඹ 
අගරය 

 
DGM(CC)/CE(CS)/PPC/2021/003 

ප්රාටේශීය ඉංිටන්රු වාර්යාලය (ටවාළඹ 
නකුණ), පා.ටස්.  I, පා.ටස්.  II හා 

බිඳ ැටු ය ුංශය සඳහා පිරතා ටස් ය 
සපයාගැනී  

(වසර 02 ක් සද ා) 

15/12/2021 
10.00 පැය 

පළාමක 
මිලදී 

ගැනු ය 
වමිටු  

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි 

(ටවාළඹ අගරය) 
වාර්යාලය, 

සිේ අ  හල,  ලක්වෂ් න් 
ටගාඩඅැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. න ට ල්  ා ත, 
ටවාළඹ 03 ගින් 

2021-12-14 දිඅ  ටපර 
දුව 011-2575930 

1,000.00 
(මුනලින්) 

30,000.00 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 
(ටවාළඹ අගරය) 

වාර්යාලය, 
සිේ  අ  හල,  ලක්වෂ් න් 

ටගාඩඅැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
න ට ල්  ා ත, ටවාළඹ 03 
හි තබා ඇති ලංසු ටපට් කටිය 

සමුළු වා රය, 
නිටයෝජය 

සා ාඅයාධිවාරි 
(ටවාළඹ අගරය) 

වාර්යාලය 

- ටේශීය 
Click 
Here 

ටබනා හැරි ය 
වලාප 01 
ටවාළඹ 
අගරය 

 
DGM(CC)/CE(P&D)/PPC/2021/007 

ිදුලි ඉංිටන්රු (තැනී ය) ඒවවය  
ුනියුක්වත තැනි ය ඩිටපෝ I, II, III හා IV 
සඳහා ටපෞේගලිව ආරක්වෂව ටස් ා  

ලබාගැනි . 
(වසර 02 ක් සද ා) 

 

15/12/2021 
10.00 පැය 

පළාමක 
මිලදී 

ගැනු ය 
වමිටු  

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි 

(ටවාළඹ අගරය) 
වාර්යාලය, 

සිේ අ  හල,  ලක්වෂ් න් 
ටගාඩඅැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. න ට ල්  ා ත, 
ටවාළඹ 03 ගින් 

2021-12-14 දිඅ  ටපර 
දුව 011-2575930 

1,000.00 
(මුනලින්) 

100,000.00 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 
(ටවාළඹ අගරය) 

වාර්යාලය, 
සිේ  අ  හල,  ලක්වෂ් න් 

ටගාඩඅැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
න ට ල්  ා ත, ටවාළඹ 03 
හි තබා ඇති ලංසු ටපට් කටිය 

සමුළු වා රය, 
නිටයෝජය 

සා ාඅයාධිවාරි 
(ටවාළඹ අගරය) 

වාර්යාලය 

- ටේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/7dt120wnkytmxhl/Eng-Gen-TC-%20KCCPSCELS202101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7dt120wnkytmxhl/Eng-Gen-TC-%20KCCPSCELS202101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vhcyiibs3tg7yiy/Eng-Gen-TC-%20SPSCEMNT07-D20217560.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vhcyiibs3tg7yiy/Eng-Gen-TC-%20SPSCEMNT07-D20217560.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lqtvbu9ehvf7ey8/CE-CS-PPC-2021-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lqtvbu9ehvf7ey8/CE-CS-PPC-2021-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6e987f0uh4wequx/CE-P%26D-PPC-2021-007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6e987f0uh4wequx/CE-P%26D-PPC-2021-007.pdf?dl=0
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ටබනාහැරී ය 
ුංශය - 1 
(උ. ැ.ප.) 

 
 

ඩීජීව ය/වන්සීී/සීඕව ය/සී1/වචවී/2021
/049 

 
ිදුලි ඉංිටන්රු(ුනුරාධ්පුර) ය ටමක 

 ාණ්ඩලිව ස යබන්ීවාරව  ටේ රාජවාරී 
ව යුතු සඳහා කුලී පනඅ   ත  ෑන්  
රථයක්ව ලබා ගැනී .  ර්ෂ 02 ව වාල 

සී ා ක්ව සඳහා. 
 
 
 
 

09/12/2021 
15.00 පැය 

 
 
 
 
 

පළාමක සපයා 
ගැනී ය වමිටු  

 

නිටයෝජය 

සා ාඅයාධිවාරි 

වාර්යාලය, 

ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 

ම ත්රීපාල 

ටස්අාඅායව  ා ත, 

ුනුරාධ්පුර. 

දු:ු: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 

වාර්යාලය, 

ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

ම ත්රීපාල ටස්අාඅායව 

 ා ත, ුනුරාධ්පුර. 

දු:ු: 025-2222552 

 

නිටයෝජය 

සා ාඅයාධිවාරි 

වාර්යාලය, 

ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 

ම ත්රීපාල 

ටස්අාඅායව  ා ත, 

ුනුරාධ්පුර. 

 
 
 
 
 

ුනාළ අැත 
ටේශීය 

තරඟවාරී 
ලංසු 

click 
here 

ටබනාහැරි ය 
ුංශය - 02 
( ධ්ය )-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2021/233 

ප්රාටේශීය ිදුලි ඉංිටන්රු (කුණ්ඩසාටල් ) 
බල ප්රටේශය    ුයමක  ුරරුටනණිය ිදුලි 
පාරිටභෝගිව ටස් ා  ධ්යස්ථාඅය සඳහා 
කුලී පනඅ   ත  සර 01ව වාලයව   ත්රි 

ටරෝන රථයක්ව  ලබා ගැනී  . 
 

 
 

15/12/2021 
14.00 පැය 

 
පළාමක සපයා 

ගැනීට ය 
වමිටු  

 
 

-ව - 
 

 
 
 

500/= 

 
 

5,000/= 

 
 
 

-ව - 

 
 
 

-ව - 

 
ුනාල අැත. 

 
ටේශීය 

Click 
Here 

 

ටබ. ු. 02 
( ප2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/228 
 

ප්රාටේශීය ිදුලි ඉංිටන්රු (හරනරන්ටවත) 
සඳහා  සර ටනවව වාලයව  කුලී 

පනඅ  ය ටමක ට ෝ ර් වාර් රථයක්ව ලබා 
ගැනී . 

15/12/2021 
14.00 පැය 

පළාමක 
ප්රස යපානඅ 

වමිටු - ප2 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) -  ප 02 
වාර්යාලය, ලංවා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ටඅා.431, ටවාළඹ පාර, 

පිළි තලා . 
දු.ු.  081-4949160 

1000.00 

 
 
 
 

20000.00 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) -  ප 02 
වාර්යාලය, ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, ටඅා.431, 
ටවාළඹ පාර, පිළි තලා . 

 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) -  ප 02 
වාර්යාලය, ලංවා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ටඅා.431, ටවාළඹ පාර, 

පිළි තලා . 
 

 
ුනාල අැත. 

 
ටේශීය 

Click 
Here 

 

ටබ. ු. 02 
( ප2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/229 
 

ප්රාටේශීය ිදුලි ඉංිටන්රු(වෑගල්ල)  
ඒවවය  ුයමක  පා.ටස්. . 

ට ාටරාන්ටතා  ප්රටේශටේ බිඳ ැටු ය 
ටස් ා සැපයු ය හා අඩමකතු ව යුතු  සඳහා 

 සර ටනවව වාලයව  කුලී පනඅ  
ය ටමක වෘවැේ රථයක්ව ලබා ගැනී . 

15/12/2021 
14.00 පැය 

 
පළාමක 

ප්රස යපානඅ 
වමිටු - ප2 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) -  ප 02 
වාර්යාලය, ලංවා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ටඅා.431, ටවාළඹ පාර, 

පිළි තලා . 
දු.ු.  081-4949160 

1000.00 

 
 
 
 

16000.00 

 
ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) -  ප 02 

වාර්යාලය, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ටඅා.431, 

ටවාළඹ පාර, පිළි තලා . 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) -  ප 02 
වාර්යාලය, ලංවා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ටඅා.431, ටවාළඹ පාර, 

පිළි තලා . 
 

 
ුනාල අැත. 

 
ටේශීය 

Click 
Here 

 

ටබ. ු. 02 
( ප2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/230 
 

ප්රධ්ාඅ  ඉංිටන්රු (බලශක්වති 
වළ අාවරණ)  ඒවවය -  ප 02  සඳහා  
කුලී පනඅ   ත  සර ටනවව වාලයව  

 ෑන් රථයක්ව ලබා ගැනී . 

15/12/2021 
14.00 පැය 

 
පළාමක 

ප්රස යපානඅ 
වමිටු - ප2 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) -  ප 02 
වාර්යාලය, ලංවා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ටඅා.431, ටවාළඹ පාර, 

පිළි තලා . 

1000.00 

 
 
 
 

16000.00 

 
ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) -  ප 02 

වාර්යාලය, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ටඅා.431, 

ටවාළඹ පාර, පිළි තලා . 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) -  ප 02 
වාර්යාලය, ලංවා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ටඅා.431, ටවාළඹ පාර, 

පිළි තලා . 

 
ුනාල අැත. 

 
ටේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/7l96m0qh2wbbvcc/Sin-DD1-NCP--HV-2021-049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7l96m0qh2wbbvcc/Sin-DD1-NCP--HV-2021-049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mmh03eh2lhdmsp/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-233.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mmh03eh2lhdmsp/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-233.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fz99uo0v29gnzjy/PPC-2021-228%20Car%20AEE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fz99uo0v29gnzjy/PPC-2021-228%20Car%20AEE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qperbc8nq4ei8xc/PPC-2021-229%20Crew%20Cab%20ECSC%20Moronthota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qperbc8nq4ei8xc/PPC-2021-229%20Crew%20Cab%20ECSC%20Moronthota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dqlihapeia8eozn/PPC-2021-230%20Van%20EM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dqlihapeia8eozn/PPC-2021-230%20Van%20EM.pdf?dl=0
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දු.ු.  081-4949160,  
ටබ. ු. 02 

( ප2) 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/231 
 

ප්රධ්ාඅ  ඉංිටන්රු (ටබනාහැරී ය අඩමකතු)  
ඒවවය -  .ප. 02  සඳහා  කුලී පනඅ   ත 
 සර ටනවව වාලයව   ෑන් රථයක්ව ලබා 

ගැනී . 
 

15/12/2021 
14.00 පැය 

 
පළාමක 

ප්රස යපානඅ 
වමිටු - ප2 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) -  ප 02 
වාර්යාලය, ලංවා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ටඅා.431, ටවාළඹ පාර, 

පිළි තලා . 
දු.ු.  081-4949160, 

1000.00 

 
 
 
 

16000.00 

 
ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) -  ප 02 

වාර්යාලය, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ටඅා.431, 

ටවාළඹ පාර, පිළි තලා . 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) -  ප 02 
වාර්යාලය, ලංවා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ටඅා.431, ටවාළඹ පාර, 

පිළි තලා . 
 

 
ුනාල අැත. 

 
ටේශීය 

Click 
Here 

 

ටබ. ු. 02 
( ප2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/232 
 

ප්රාටේශීය ිදුලි ඉංිටන්රු( ා අැල්ල)  
බල ප්රටේශටේ  පා.ටස්. . ටහ ය ාතග  
ප්රටේශටේ බිඳ  ැටු ය ටස් ා සැපයු ය හා 

අඩමකතු ව යුතු  සඳහා  සර ටනවව 
වාලයව  කුලී පනඅ  ය ටමක වෘවැේ 

රථයක්ව ලබා ගැනී . 

15/12/2021 
14.00 පැය 

 
පළාමක 

ප්රස යපානඅ 
වමිටු - ප2 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) -  ප 02 
වාර්යාලය, ලංවා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ටඅා.431, ටවාළඹ පාර, 

පිළි තලා . 
දු.ු.  081-4949160, 

1000.00 

 
 
 
 

16000.00 

 
ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) -  ප 02 

වාර්යාලය, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ටඅා.431, 

ටවාළඹ පාර, පිළි තලා . 

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) -  ප 02 
වාර්යාලය, ලංවා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ටඅා.431, ටවාළඹ පාර, 

පිළි තලා . 
 

 
ුනාල අැත. 

 
ටේශීය 

Click 
Here 

. 
 

ටබනාහැරි ය 
ුංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON-V20/2021/46 
කුලී පනඅ   ත  ෑන් රථයක්ව ලබා ගැනී . 

මිනු න්ටගාඩ  ැඩ බි - ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු (තැනී ය) 

08/12/2021 
14.00 පැය 

පළාමක සපයා 
ගැනීට ය 
වමිටු  

නි.සා. (බපඋ) 
වාර්යාලය, ලං.ි. ., 

ටඅා. 280, නු ර පාර, 
කිරිබමකටගාඩ.                

දු.ව. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) වාර්යාලය, 
ලං.ි. ., ටඅා. 280, නු ර 

පාර, කිරිබමකටගාඩ.                
දු.ව. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
වාර්යාලය, ලං.ි. ., 

ටඅා. 280, නු ර පාර, 
කිරිබමකටගාඩ.                

දු.ව. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

ටබනාහැරි ය 
ුංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V71/2021/155 
කුලී පනඅ   ත  ෑන් රථයක්ව ලබා ගැනී . 
ප්රධ්ාඅ ිදුලි ඉංිටන්රු වාර්යාලය - ජා-

ඇල 

08/12/2021 
14.00 පැය 

පළාමක සපයා 
ගැනීට ය 
වමිටු  

නි.සා. (බපඋ) 
වාර්යාලය, ලං.ි. ., 

ටඅා. 280, නු ර පාර, 
කිරිබමකටගාඩ.                

දු.ව. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) වාර්යාලය, 
ලං.ි. ., ටඅා. 280, නු ර 

පාර, කිරිබමකටගාඩ.                
දු.ව. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
වාර්යාලය, ලං.ි. ., 

ටඅා. 280, නු ර පාර, 
කිරිබමකටගාඩ.                

දු.ව. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

ටබනාහැරි ය 
ුංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V59/2021/206 
කුලී පනඅ   ත  ෑන් රථයක්ව ලබා ගැනී . 

පාරිටභෝගිව ටස් ා  ධ්යස්ථාඅය - 
පූටගාඩ 

08/12/2021 
14.00 පැය 

පළාමක සපයා 
ගැනීට ය 
වමිටු  

නි.සා. (බපඋ) 
වාර්යාලය, ලං.ි. ., 

ටඅා. 280, නු ර පාර, 
කිරිබමකටගාඩ.                

දු.ව. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) වාර්යාලය, 
ලං.ි. ., ටඅා. 280, නු ර 

පාර, කිරිබමකටගාඩ.                
දු.ව. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
වාර්යාලය, ලං.ි. ., 

ටඅා. 280, නු ර පාර, 
කිරිබමකටගාඩ.                

දු.ව. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

ටබනාහැරි ය 
ුංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V25/2021/270 
කුලී පනඅ   ත  ෑන් රථයක්ව ලබා 

ගැනී .- ටේයන්ටගාඩ  ැඩබි - ප්රධ්ාඅ                                         
ඉංිටන්රු (ටබනාහැරී ය අඩමකතු) ඒවවය 

08/12/2021 
14.00 පැය 

පළාමක සපයා 
ගැනීට ය 
වමිටු  

නි.සා. (බපඋ) 
වාර්යාලය, ලං.ි. ., 

ටඅා. 280, නු ර පාර, 
කිරිබමකටගාඩ.                

දු.ව. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) වාර්යාලය, 
ලං.ි. ., ටඅා. 280, නු ර 

පාර, කිරිබමකටගාඩ.                
දු.ව. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
වාර්යාලය, ලං.ි. ., 

ටඅා. 280, නු ර පාර, 
කිරිබමකටගාඩ.                

දු.ව. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

ටබනාහැරි ය 
ුංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/Const./NCB/2021/02 
බදු කුලී පනඅ   ත නිට් ක ඹු  තැනී ය 

 ැඩබි  සනහා ටගාඩඅැගිල්ලක්ව සපයා 
ගැනී .(නිට් ක ඹු  ු ටින්) 

08/12/2021 
14.00 පැය 

පළාමක සපයා 
ගැනීට ය 
වමිටු  

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු 
තැනී ය (බපඋ) 

වාර්යාලය, 
ුංව 280, අ  ජී අ 

ටපටනස,කිරිබමකටගාඩ 
දු.ව. 011-2910183 

011-2908250 

1,000.00 - 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු තැනී ය 
(බපඋ) වාර්යාලය, 

ුංව 280, අ  ජී අ 
ටපටනස,කිරිබමකටගාඩ 

දු.ව. 011-2910183 
011-2908250 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු 
තැනී ය (බපඋ) 

වාර්යාලය, 
ුංව 280, අ  ජී අ 

ටපටනස,කිරිබමකටගාඩ 
දු.ව. 011-2910183 

011-2908250 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/5dt4tj0pacacks6/PPC-2021-231%20Van%20DM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5dt4tj0pacacks6/PPC-2021-231%20Van%20DM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4dm2ymnv0mdhgta/PPC-2021-232%20Crew%20Cab%20ECSC%20Hemmathagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4dm2ymnv0mdhgta/PPC-2021-232%20Crew%20Cab%20ECSC%20Hemmathagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2l2u1x6zfm4bdrr/Eng-%20DD2-WPN-NCB-CON-V20-2021-46VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2l2u1x6zfm4bdrr/Eng-%20DD2-WPN-NCB-CON-V20-2021-46VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nc8dw9f7xh30x4v/Eng-%20DD2-WPN-NCB-J-V71-2021-155%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nc8dw9f7xh30x4v/Eng-%20DD2-WPN-NCB-J-V71-2021-155%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uibnk8xyi7eb3nr/Eng-%20DD2-WPN-NCB-KR-V59-2021-206%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uibnk8xyi7eb3nr/Eng-%20DD2-WPN-NCB-KR-V59-2021-206%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tr5sou32g8osrua/Eng-%20DD2-WPN-NCB-DM-V25-2021-270VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tr5sou32g8osrua/Eng-%20DD2-WPN-NCB-DM-V25-2021-270VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7plmups1wzy5rmo/Sin-DD2-WPN-CONST-NCB-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7plmups1wzy5rmo/Sin-DD2-WPN-CONST-NCB-2021-02.pdf?dl=0
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ටබ.ු.03 
(සබර) 

SAB/EE(EMB)/Building/2021/07 
ඇඹිලිපිටිය ිදුලි ඉංිටන්රු වාර්යාලටේ 

ටවාටලාන්අ පාරිටභෝගිව ටස් ා 
 ධ්යස්ථාඅටේ සඳහා  සර 03 ව 

වාලයක්ව සඳහා කුලී පනඅ   ත නි සක්ව 
ලබා ගැනී . 

09/12/2021 
14.00 පැය 

පළාමක මිළදී 
ගැනී ය වමිටු  

(සබර) 

ිදුලි ඉංිටන්රු 
වාර්යාලය, ලංවා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය,  
අ අගරය, ඇඹිලිපිටිය 

රු. 1000.00 - 

ිදුලි ඉංිටන්රු ඇඹිලිපිටිය 
වාර්යාලය, ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, අ අගරය, 
ඇඹිලිපිටිය 

ිදුලි ඉංිටන්රු 
ඇඹිලිපිටිය වාර්යාලය, 

ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අ අගරය, 

ඇඹිලිපිටිය 

-- ටේශීය 
Cilck 
Here 

ටබනාහැරී ට ය 
ුංශය -03 

නි.සා (සබර) 

SAB/CE(CON)/C1/Building/2021/
T/08 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු තැනී ය ඒවවය  ුයමක 
නිිතිගල ුංව VII  ැඩ වණ්ඩායට ය 

භාණ්ඩ ගබඩා කිරී  සඳහා 
ටගාඩඅැගිල්ලක්ව සහිත ඉඩ ක්ව  සර 02 

ව වාලයව  කුලී පනඅ   ත ලබා 
ගැනී . 

 

15/12/2021 
14.00 පැය 

 

පළාමක 
මිළදී ගැනී ය 

වමිටු  (සබර) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි 

(සබරගමු ) ශාඛා , 
ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු 
(තැනී ය) ඒවවය, 

ලං.ි. .  ටඅා. 09, 
අ  අගරය, රමකඅපුර 
දු.ව. 045-222 5891 

1,000.00 - 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 
(සබරගමු ) ශාඛා , 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු (තැනී ය) 
ඒවවය, ලං.ි. .ටඅා. 09, 

අ  අගරය, රමකඅපුර 
දු.ව. 045-222 5891 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි 

(සබරගමු ) ශාඛා , 
ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු 
(තැනී ය) ඒවවය, 
ලං.ි. . ටඅා. 09, 

අ  අගරය, රමකඅපුර 
දු.ව. 045-222 5891 

-- ටේශීය 
Click 
Here 

ටබනාහැරි ය 
ුංශය 3 
(ඌ ) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-87/BD-12/2K21/79 

ිදුලි ඉංිටන්රු ( හියංගඅය) ඒවවටේ 
වන්නවැටිය පා.ටස්. . ට ත කුලී පනඅ  

 ත  සර ටනවක්ව සඳහා සිංගල් වැේ 
රථයක්ව ලබාගැනී . 

 
15/12/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාමක මිලදී 
ගැනි ය වමිටු  

(ඌ ) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ව : 0552222474 

1000.00 47,000.00 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 
(ඌ ) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( ාණිජ) ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, 
බදුල්ල. 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි 

පාර, 
හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

ටේශීය 

 
ට තැනින් 

බාගත 
වරන්අ 

ටබනාහැරි ය 
ුංශය 3 
(ඌ ) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-79/DM-09/2K21/80 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු (ටබනාහැරී ය අඩමකතු - 
ඌ ) ඒවවටේ ිදුලි ඉංිටන්රු ( ැඩබි ය 
iii) සඳහා කුලී පනඅ   ත  සර ටනවක්ව 

සඳහා ට ෝ ර් රථයක්ව ලබාගැනී . 

 
15/12/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාමක මිලදී 
ගැනි ය වමිටු  

(ඌ ) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ව : 0552222474 

1000.00 52,000.00 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 
(ඌ ) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( ාණිජ) ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, 
බදුල්ල. 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි 

පාර, 
හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

ටේශීය 

 
ට තැනින් 

බාගත 
වරන්අ 

ටබනාහැරි ය 
ුංශය 3 
(ඌ ) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-75/DM-07/2K21/81 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු (ටබනාහැරී ය අඩමකතු - 
ඌ ) ඒවවටේ ිදුලි ුධිවාරි V සඳහා 

කුලී පනඅ   ත  සර ටනවක්ව සඳහා  ෑන් 
රථයක්ව ලබාගැනී . 

 
15/12/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාමක මිලදී 
ගැනි ය වමිටු  

(ඌ ) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල. 

1000.00 50,000.00 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 
(ඌ ) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( ාණිජ) ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, 
බදුල්ල. 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි 

පාර, 

 
- 

ටේශීය 

 
ට තැනින් 

බාගත 
වරන්අ 

https://www.dropbox.com/s/tfmyfcpy865r92d/tender%20book%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tfmyfcpy865r92d/tender%20book%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ont0cxjuwjb7hki/Tender%20Book%20for%20mail.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ont0cxjuwjb7hki/Tender%20Book%20for%20mail.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abiofzaj3cwfkn8/79%20single%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abiofzaj3cwfkn8/79%20single%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abiofzaj3cwfkn8/79%20single%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/slaugki0h197nsy/80%20%20Mahiyangana%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/slaugki0h197nsy/80%20%20Mahiyangana%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/slaugki0h197nsy/80%20%20Mahiyangana%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f3cql177qsgfluc/81%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f3cql177qsgfluc/81%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f3cql177qsgfluc/81%20van.pdf?dl=0
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දු.ව : 0552222474 හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල 

ටබනාහැරි ය 
ුංශය 3 
(ඌ ) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-108/DM-15/2K21/82 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු (ටබනාහැරී ය අඩමකතු - 
ඌ ) ඒවවටේ ුණුගල  ැඩ වණ්ඩාය  

සඳහා කුලී පනඅ   ත  සර ටනවක්ව 
සඳහා වෘ වැේ රථයක්ව ලබාගැනී . 

 
15/12/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාමක මිලදී 
ගැනි ය වමිටු  

(ඌ ) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ව : 0552222474 

1000.00 52,000.00 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 
(ඌ ) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( ාණිජ) ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, 
බදුල්ල. 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි 

පාර, 
හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

ටේශීය 

 
ට තැනින් 

බාගත 
වරන්අ 

ටබනාහැරි ය 
ුංශය 3 
(ඌ ) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-16/DM-02/2K21/83 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු (ටබනාහැරී ය අඩමකතු - 
ඌ ) ඒවවටේ ිදුලි ුධිවාරි II 

(ට ාණරාගල) සඳහා කුලී පනඅ   ත 
 සර ටනවක්ව සඳහා  ෑන් රථයක්ව 

ලබාගැනී . 

 
15/12/2021 
15.00 පැය 

 

 
 

පළාමක මිලදී 
ගැනි ය වමිටු  

(ඌ ) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ව : 0552222474 

1000.00 50,000.00 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 
(ඌ ) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( ාණිජ) ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, 
බදුල්ල. 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි 

පාර, 
හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල 

 

 
- 

ටේශීය 

 
ට තැනින් 

බාගත 
වරන්අ 

ටබනාහැරි ය 
ුංශය 3 
(ඌ ) 

නිසා(ඌ )/ප්රඉ( ාණිජ)/නිල 
නි ාස/ඩීඊඕ/2ටක්ව21/06 

බණ්ඩාරට ල, හපුතටල් හා දියතලා  යඅ 
අගර ු ටින් ලං.ි. . සංචාරව නි ාසය 

සඳහා ටගාඩඅැගිල්ලක්ව  සර ටනවව 
වාලයක්ව සඳහා බදු පනඅ   ත 

ලබාගැනී  

 
15/12/2021 
15.00 පැය 

 
 

පළාමක මිලදී 
ගැනි ය වමිටු  

(ඌ ) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ව : 0552222474 

1000.00 10,000.00 

 
නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 

(ඌ ) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) ඒවවය 

ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි පාර, 

හිඳ ටගාඩ, 
බදුල්ල. 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි (ඌ ) 

ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ුංව . 04, ස්රං ැලි 

පාර, 
හිඳ ටගාඩ, බදුල්ල 

 

 
- 

ටේශීය 

 
ට තැනින් 

බාගත 
වරන්අ 

 
ටබනාහැරී ය 
ුංශය 03 
(බපන II ) 

 

 
WPSII/T/2021/123 

ටහාරණ තැනී ය  ැඩබි  ප මක ාටගඅ 
යා  සඳහා සුදුසු ටගාඩඅැගිල්ලක්ව 

කුලිය  ටහෝ බේන  ලබා ගැනී  
(ටගාඩඅැගිල්ල  ර්ග ුඩි 750ව  
ටඅාුඩු ිය යුතු ුතර බර  ාහඅ 

සැහැල්ු  ාහඅ සහ ටවාන්ීට් ක වණු ආදී 
භාණ්ඩ ගබඩා වර තැබිය හැකි ජලය, 

 
08/12/2021 
10.00 පැය  

 
පළාමක සපයා 

ගැනී ය වමිටු  
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

වාර්යාලය 
ලං. වී. , පලමු  හල, 

ටඅා. 644,  ශ්රී 
ජය ර්ධ්අපුර  ා ත, 

ඇතුල්ටවෝට් කටට් ක. 
 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපන II ) වාර්යාලය 

ලං. වී. , පලමු  හල, 
ටඅා. 644,  ශ්රී ජය ර්ධ්අපුර 

 ා ත, ඇතුල්ටවෝට් කටට් ක. 
 

 
නි. සා. (බපන II ) 

වාර්යාලය 
ලං. වී. , පලමු  හල, 

ටඅා. 644,  ශ්රී 
ජය ර්ධ්අපුර  ා ත, 

ඇතුල්ටවෝට් කටට් ක. 
 

 
ුනාල ටඅාටේ 

 
ජාතිව 
ලංසු 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/6dxast2drd92bio/82%20dm%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6dxast2drd92bio/82%20dm%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6dxast2drd92bio/82%20dm%20crew%20cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p97tf1ifpqihd6o/83%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p97tf1ifpqihd6o/83%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p97tf1ifpqihd6o/83%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hk3jg0yteocvy3w/6%20Circuit%20bandarawela.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hk3jg0yteocvy3w/6%20Circuit%20bandarawela.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hk3jg0yteocvy3w/6%20Circuit%20bandarawela.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4odjkxna2v8t5io/WPSII.T.2021.123.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4odjkxna2v8t5io/WPSII.T.2021.123.pdf?dl=0


 15 

ිදුලිය හා දුරවථඅ සහිත ප්රධ්ාඅ 
 ාර්ගය  ආසන්අ  පිහි ා තිබිය යුතුය.) 

 
 

ටබනාහැරී ය 
ුංශය 03 
(බපන II ) 

 

 
WPSII/T/2021/136 

කුලී  ාහඅ සපයා ගැනී   සර 02 ක්ව 
සඳහා  ෑන් රථ 01ක්ව 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු (ශ්රී ජය ර්ධ්අපුර) - 
 ැලිි  පාරිටභෝගිව ටස් ා  ධ්යස්ථාඅය  

සඳහා 

 
08/12/2021 
10.00 පැය  

 
පළාමක සපයා 

ගැනී ය වමිටු  
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

වාර්යාලය 
ලං. වී. , පලමු  හල, 

ටඅා. 644,  ශ්රී 
ජය ර්ධ්අපුර  ා ත, 

ඇතුල්ටවෝට් කටට් ක. 
 

 
රු. 500.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපන II ) වාර්යාලය 

ලං. වී. , පලමු  හල, 
ටඅා. 644,  ශ්රී ජය ර්ධ්අපුර 

 ා ත, ඇතුල්ටවෝට් කටට් ක. 
 

 
නි. සා. (බපන II ) 

වාර්යාලය 
ලං. වී. , පලමු  හල, 

ටඅා. 644,  ශ්රී 
ජය ර්ධ්අපුර  ා ත, 

ඇතුල්ටවෝට් කටට් ක. 
 

 
ුනාල ටඅාටේ 

 
ජාතිව 
ලංසු 

Click 
Here 

 

ටබනාහැරී ය ුංශය - 4 (බපන - 1) ලංසු ටපාමක මිලදී ගැනී   ප්රථ   ලංසු ටයාමු ුංවය, ඔටේ ආයතඅටේ අ ,  යාපාර ලියාපදිං අ ුංවය,  සහ ලිපිඅය ටවටි පනිිඩයක්ව  ාර්ගටයන් 0702516069 යඅ ුංවය  නැනු ය ටනන්අ. 

ටබනාහැරී ය 
ුංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීවස්-1/ීීසී/ටී/වී/2021/27 
බස්අාහිර පළාත නකුණ-1 හි ටනහි ල 
ප්රාටේශීය අඩමකතු ඒවවය සඳහා කුලී 
පනඅ   ත  ෑන් රථයක්ව ලබාගැනී  

සඳහා වූ ට න්ඩරය 

16/12/2021 
10.00 පැය 

පළාමක 
ප්රස යපානඅ 

වමි ටු  

නිටයාජය 
සා ාඅයාධිවාරි ( 

බස්අාහිර පළාත නකුණ-
1) වාර්යාලය, 

ටබනාහැරී ය ුංශ - 4 
මූලස්ථාඅය, 3 අ 

 හල, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 
අගරසභා පටු ඟ, 

ටනහි ල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු ( ාණිජ), 
නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරී 
(බස්අාහිර පළාත නකුණ-1) 

වාර්යාලය,  ටබනාහැරී ය 
ුංශ - 4 මූලස්ථාඅය, 3 අ 

 හල, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 

අගරසභා පටු ඟ, ටනහි ල. 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු 
( ාණිජ), නිටයෝජය 

සා ාඅයාධිවාරී 
(බස්අාහිර පළාත 

නකුණ-1) වාර්යාලය,  
ටබනාහැරී ය ුංශ - 4 
මූලස්ථාඅය, 3 අ 

 හල, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 
අගරසභා පටු ඟ, 

ටනහි ල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

ටබනාහැරී ය 
ුංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීවස්-1/ීීසී/ටී/වී/2021/29 
බස්අාහිර පළාත නකුණ-1 හි  ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු (රමක ලාඅ) වාර්යාලය සඳහා 
කුලී පනඅ   ත වෘ වැේ රථයක්ව 
ලබාගැනී  සඳහා වූ ට න්ඩරය. 

16/12/2021 
10.00 පැය 

පළාමක 
ප්රස යපානඅ 

වමි ටු  

නිටයාජය 
සා ාඅයාධිවාරි ( 

බස්අාහිර පළාත නකුණ-
1) වාර්යාලය, 

ටබනාහැරී ය ුංශ - 4 
මූලස්ථාඅය, 3 අ 

 හල, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 
අගරසභා පටු ඟ, 

ටනහි ල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු ( ාණිජ), 
නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරී 
(බස්අාහිර පළාත නකුණ-1) 

වාර්යාලය,  ටබනාහැරී ය 
ුංශ - 4 මූලස්ථාඅය, 3 අ 

 හල, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 

අගරසභා පටු ඟ, ටනහි ල. 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු 
( ාණිජ), නිටයෝජය 

සා ාඅයාධිවාරී 
(බස්අාහිර පළාත 

නකුණ-1) වාර්යාලය,  
ටබනාහැරී ය ුංශ - 4 
මූලස්ථාඅය, 3 අ 

 හල, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 
අගරසභා පටු ඟ, 

ටනහි ල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

ටබනාහැරී ය 
ුංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීවස්-1/ීීසී/ටී/2021/105 
බස්අාහිර පළාත නකුණ-1 හි ුබලි ද්ර යය 

(Hardware Items, Furniture & 
Poles) ිකිණී  සඳහා වූ ට න්ඩරය. 

ටලාට් ක 02යි 

16/12/2021 
10.00 පැය පළාමක 

ප්රස යපානඅ 
වමි ටු  

නිටයාජය 
සා ාඅයාධිවාරි ( 

බස්අාහිර පළාත නකුණ-
1) වාර්යාලය, 

ටබනාහැරී ය ුංශ - 4 
මූලස්ථාඅය, 3 අ 

500.00 

ටලාට් ක 01 - 
50,000.00 

 
ටලාට් ක 02 - 
10,000.00 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු ( ාණිජ), 
නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරී 
(බස්අාහිර පළාත නකුණ-1) 

වාර්යාලය,  ටබනාහැරී ය 
ුංශ - 4 මූලස්ථාඅය, 3 අ 

 හල, ලංවා ිදුලිබල 

ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු 
( ාණිජ), නිටයෝජය 

සා ාඅයාධිවාරී 
(බස්අාහිර පළාත 

නකුණ-1) වාර්යාලය,  
ටබනාහැරී ය ුංශ - 4 

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/0lfnk9352hsvzyg/WPSII.T.2021.136.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0lfnk9352hsvzyg/WPSII.T.2021.136.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/er7vrn89cho96yr/WPS1_PPC_T_V_2021_27%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/er7vrn89cho96yr/WPS1_PPC_T_V_2021_27%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a7x1qgbu12elexk/WPS1_PPC_T_V_2021_29%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a7x1qgbu12elexk/WPS1_PPC_T_V_2021_29%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wppsjqh17v23h69/PPC_T_2021_105%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wppsjqh17v23h69/PPC_T_2021_105%20-%20watermark.pdf?dl=0
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 හල, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 
අගරසභා පටු ඟ, 

ටනහි ල. 
011-2638852 

 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 
අගරසභා පටු ඟ, ටනහි ල. 

මූලස්ථාඅය, 3 අ 
 හල, ලංවා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ුංව: 25, 
අගරසභා පටු ඟ, 

ටනහි ල. 
ටබ.ු.04 

(නකුණු පළාත 
1) 

නප1/ිඉ/බේටේ/ලි5/ිසන්ධි කිරී ය/2022 
බේටේග  ි.ඉ වාර්යාලය  ුයමක 

බේටේග , ටගෝඅීනු ල, තල්ගස් ල, 
 ඳුරඹප්රටේශතුලිදුලිය ිසන්ධි කිරී  

හායළි ඇමිණී . 
 

16/12/2021 
14.00 පැය 

පළාමක සපයා 
ගැනී ය 

ප්රාටේශීය ිදුලි 
ඉංිටන්රු වාර්යාලය, 

ලං.ි. .,හාමුටගාඩ පාර, 
කු යට ය, බේටේග .දු.ුං. 

091-2292099 

1000.00 50,000.00 ප්රාටේශීය ිදුලි ඉංිටන්රු 
වාර්යාලය, 

ලං.ි. .,හාමුටගාඩ පාර, 
කු යට ය, බේටේග . 

 
 

  
 
- 

 
 

NCB 
 

 
ටතාරතුරු 

පි පර 

ටබ.ු.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී  ාහඅ/2021/41 
නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරී 
වාර්යාලය(න.ප.1)- ෑන් 01 

 
 

17/12/2021 
09.30 පැය 

පළාමක සපයා 
ගැනී ය 

නි.සා.(න.ප.) 01 
වාර්යාලය, ලං.ි. ., 

ුංව.167, 
 ාතරපාර,ගාල්ල. 

0912232058, 
0912232095 

500.00 ලංසු ටපාටමක 
සඳහන්ටේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 වාර්යාලය, 
ලං.ි. ., ුංව.167, 
 ාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 ුනාලටඅාටේ.  
 

NCB 
 

 
ටතාරතුරු 

පි පර 

ටබ.ු.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී  ාහඅ/2021/42 
ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු (සැලසු ය හා 

සං ර්ධ්අ) - ෑන් 02 

17/12/2021 
09.30 පැය 

පළාමක සපයා 
ගැනී ය 

නි.සා.(න.ප.) 01 
වාර්යාලය, ලං.ි. ., 

ුංව.167, 
 ාතරපාර,ගාල්ල. 

0912232058,0912232
095 

500.00 ලංසු ටපාටමක 
සඳහන්ටේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 වාර්යාලය, 
ලං.ි. ., ුංව.167, 
 ාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 ුනාලටඅාටේ.  
 

NCB 
 

 
ටතාරතුරු 

පි පර 

ටබ.ු.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී  ාහඅ/2021/43 
ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු (ශක්වති 
වළ ණාවරඅ)- ෑන් 02 

17/12/2021 
09.30 පැය 

පළාමක සපයා 
ගැනී ය 

නි.සා.(න.ප.) 01 
වාර්යාලය, ලං.ි. ., 

ුංව.167, 
 ාතරපාර,ගාල්ල. 

0912232058,0912232
095 

500.00 ලංසු ටපාටමක 
සඳහන්ටේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 වාර්යාලය, 
ලං.ි. ., ුංව.167, 
 ාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 ුනාලටඅාටේ.  
 

NCB 
 

 
ටතාරතුරු 

පි පර 

ටබ.ු.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී  ාහඅ/2021/44 
ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු (ටබනාහැරී ය අඩමකතු) 

 ෑන් 02, වෘ වැේ 02 

17/12/2021 
09.30 පැය 

පළාමක සපයා 
ගැනී ය 

නි.සා.(න.ප.) 01 
වාර්යාලය, ලං.ි. ., 

ුංව.167, 
 ාතරපාර,ගාල්ල. 

0912232058,0912232
095 

500.00 ලංසු ටපාටමක 
සඳහන්ටේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 වාර්යාලය, 
ලං.ි. ., ුංව.167, 
 ාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 ුනාලටඅාටේ.  
 

NCB 
 

 
ටතාරතුරු 

පි පර 

ටබ.ු.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී  ාහඅ/2021/45 
ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු (ගාල්ල) 

 ෑන් 03,  ෑන් ටහෝ ඩබල් වැේ01,ටරේන් 
ටලාරි 01, ත්රී ටරෝන රථ 03ක්ව. 

17/12/2021 
09.30 පැය 

පළාමක සපයා 
ගැනී ය 

නි.සා.(න.ප.) 01 
වාර්යාලය, ලං.ි. ., 

ුංව.167, 
 ාතරපාර,ගාල්ල. 

0912232058,0912232
095 

500.00 ලංසු ටපාටමක 
සඳහන්ටේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 වාර්යාලය, 
ලං.ි. ., ුංව.167, 
 ාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 ුනාලටඅාටේ.  
 

NCB 
 

 
ටතාරතුරු 

පි පර 

https://www.dropbox.com/s/j4wx58t7tt7dm3i/Sin-DD4-SP1-SP1-EE-Baddegama-C5-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j4wx58t7tt7dm3i/Sin-DD4-SP1-SP1-EE-Baddegama-C5-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yz8sp5yw6omff24/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yz8sp5yw6omff24/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-41.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mv15eyfnfzcw5b7/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mv15eyfnfzcw5b7/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qm2uhyqrftpxfal/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qm2uhyqrftpxfal/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9w9g6uannjpo636/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9w9g6uannjpo636/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mgugqxgarcl0y80/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-45.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mgugqxgarcl0y80/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-45.pdf?dl=0
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ටබ.ු.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී  ාහඅ/2021/46 
ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු (තැනී ය)- ෑන් 04 

17/12/2021 
09.30 පැය 

පළාමක සපයා 
ගැනී ය 

නි.සා.(න.ප.) 01 
වාර්යාලය, ලං.ි. ., 

ුංව.167, 
 ාතරපාර,ගාල්ල. 

0912232058,0912232
095 

500.00 ලංසු ටපාටමක 
සඳහන්ටේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 වාර්යාලය, 
ලං.ි. ., ුංව.167, 
 ාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 ුනාලටඅාටේ.  
 

NCB 
 

 
ටතාරතුරු 

පි පර 

ටබ.ු.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී  ාහඅ/2021/47 
ප්රාටේය ය ිදුලි ඉංිටන්රු 

(ු යබලන්ටගාඩ)- ෑන් 01,වෘ වැේ 01, ත්රී 
ටරෝන රථ01 

17/12/2021 
09.30 පැය 

පළාමක සපයා 
ගැනී ය 

නි.සා.(න.ප.) 01 
වාර්යාලය, ලං.ි. ., 

ුංව.167, 
 ාතරපාර,ගාල්ල. 

0912232058,0912232
095 

500.00 ලංසු ටපාටමක 
සඳහන්ටේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 වාර්යාලය, 
ලං.ි. ., ුංව.167, 
 ාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 ුනාලටඅාටේ.  
 

NCB 
 

 
ටතාරතුරු 

පි පර 

ටබ.ු.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී  ාහඅ/2021/48 
ප්රාටේය ය ිදුලි ඉංිටන්රු (බේටනග ) 
 ෑන් 05, ත්රී ටරෝන රථ02, වෘ වැේ 01 

17/12/2021 
09.30 පැය 

පළාමක සපයා 
ගැනී ය 

නි.සා.(න.ප.) 01 
වාර්යාලය, ලං.ි. ., 

ුංව.167, 
 ාතරපාර,ගාල්ල. 

0912232058,0912232
095 

500.00 ලංසු ටපාටමක 
සඳහන්ටේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 වාර්යාලය, 
ලං.ි. ., ුංව.167, 
 ාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 ුනාලටඅාටේ.  
 

NCB 
 

 
ටතාරතුරු 

පි පර 

(ඉහත සියළු   ාහඅ ලියාපනං අ වර  සර  10 ක්ව ඇතුලත  ාහඅ  ිය යුතු ුතර  ුනාළ ඒවවටේ ඕඅෑ  ස්ථාඅයව රාජවාරී කිරී   ඔබ වවග ිය යුතුය) 

ටබනාහැරී  ය 
ුංශය -04 

(න.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V113/202
1/113 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරී (න.ප.02) 
වාර්යාලය  ුයමක ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු 

(තැනී ය) ඒවවටේ,ිදුලි ුධිවාරී 
(හ යබන්ටතා ,තංගල්ල බල ප්රටේශ) 

සනහා ේිමක  වාර්යය  ෑන් රථ  01ක්ව කුලී 
පනඅ   ත සපයා ගැනී . 

15/12/2021 
14.00 පැය 

පළාමක මිළදී 
ගැනී ය වමිටු  

(න.ප-2) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි 

(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය, ලං.ි. .ටඅා. 
61/1A, මුහුදු  ා ත, 

තංගල්ල. 
දු.ු. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිටයෝජය  සා ාඅයාධිවාරි 
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 
ඒවවය, ලං.ි. ., ටඅා. 

61/1A, මුහුදු  ා ත, 
තංගල්ල. 

නිටයෝජය  
සා ාඅයාධිවාරි 

(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය, ලං.ි. ., ටඅා. 
61/1A, මුහුදු  ා ත, 

තංගල්ල 

-- ටේශීය 
Click 
Here 

ටබනාහැරී  ය 
ුංශය -04 

(න.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V28/202
1/114 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරී (න.ප.02) 
වාර්යාලය  ුයමක ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු 
(හ යබන්ටතා ) ඒවවටේ (සූරිය ැ )  

පා.ටස්.  රාජවාරි ව යුතු සඳහා ත්රීටරෝන 
රථ 01ක්ව කුලී පනඅ   ත සපයා ගැනී . 

 
 

08/12/2021 
 පළාමක මිළදී 

ගැනී ය වමිටු  
(න.ප-2) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි 

(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය, ලං.ි. .ටඅා. 
61/1A, මුහුදු  ා ත, 

තංගල්ල. 
දු.ු. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 10,000.00 

නිටයෝජය  සා ාඅයාධිවාරි 
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 
ඒවවය, ලං.ි. ., ටඅා. 

61/1A, මුහුදු  ා ත, 
තංගල්ල. 

නිටයෝජය  
සා ාඅයාධිවාරි 

(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය, ලං.ි. ., ටඅා. 
61/1A, මුහුදු  ා ත, 

තංගල්ල 

-- ටේශීය 
Click 
Here 

ටබනාහැරී  ය 
ුංශය -04 

(න.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V30/202
1/115 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරී (න.ප.02) 
වාර්යාලය  ුයමක ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු 

08/12/2021 
 

පළාමක මිළදී 
ගැනී ය වමිටු  

(න.ප-2) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි 

(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

1000.00 20,000.00 

නිටයෝජය  සා ාඅයාධිවාරි 
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 
ඒවවය, ලං.ි. ., ටඅා. 

නිටයෝජය  
සා ාඅයාධිවාරි 

(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

-- ටේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/qazlqkzr5tlxwij/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qazlqkzr5tlxwij/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9vza7aglxflva6x/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9vza7aglxflva6x/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-47.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8l7v9q7chp40bn7/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8l7v9q7chp40bn7/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-48.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p6huvthw2noj6lm/SP2-CE-C%26CS%29-V113-2021-113.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p6huvthw2noj6lm/SP2-CE-C%26CS%29-V113-2021-113.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eyupcxpns8grcyi/SP2-CE%28C%26CS%29-V28-2021-114.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eyupcxpns8grcyi/SP2-CE%28C%26CS%29-V28-2021-114.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ygyj7wgj1razrqd/SP2-CE%28C%26CS%29-V30-2021-115.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ygyj7wgj1razrqd/SP2-CE%28C%26CS%29-V30-2021-115.pdf?dl=0
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(හ යබන්ටතා ) ඒවවටේ ිදුලි ුධිවාරී 
(තිස්ස හාරා ) රාජවාරි ව යුතු සඳහා 

 ෑන් රථ 01ක්ව කුලී පනඅ   ත සපයා 
ගැනී . 

ඒවවය, ලං.ි. .ටඅා. 
61/1A, මුහුදු  ා ත, 

තංගල්ල. 
දු.ු. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

61/1A, මුහුදු  ා ත, 
තංගල්ල. 

ඒවවය, ලං.ි. ., ටඅා. 
61/1A, මුහුදු  ා ත, 

තංගල්ල 

ටබනාහැරී  ය 
ුංශය -04 

(න.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V62/202
1/116 

නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරී (න.ප.02) 
වාර්යාලය  ුයමක ප්රධ්ාඅ ඉංිටන්රු 
(හ යබන්ටතා ) ඒවවටේ පා.ටස්. .( 

ු යබලන්ටතා  ) රාජවාරී ව යුතු  සනහා 
ත්රීටරෝන රථ 01ක්ව කුලී පනඅ   ත සපයා 

ගැනී . 

08/12/2021 
 

පළාමක මිළදී 
ගැනී ය වමිටු  

(න.ප-2) 

නිටයෝජය 
සා ාඅයාධිවාරි 

(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය, ලං.ි. .ටඅා. 
61/1A, මුහුදු  ා ත, 

තංගල්ල. 
දු.ු. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 10,000.00 

නිටයෝජය  සා ාඅයාධිවාරි 
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 

ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 
ඒවවය, ලං.ි. ., ටඅා. 

61/1A, මුහුදු  ා ත, 
තංගල්ල. 

නිටයෝජය  
සා ාඅයාධිවාරි 

(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාඅ 
ඉංිටන්රු ( ාණිජ) 

ඒවවය, ලං.ි. ., ටඅා. 
61/1A, මුහුදු  ා ත, 

තංගල්ල 

-- ටේශීය 
Click 
Here 

 යාපෘති 

Bid No. CEB/MFS/Ph III/2021/02 
 න්අාර  ප්රටේශටේ ටයෝිත සුළං බල 
සං ර්ධ්අය සඳහා ප්ර ාහඅ හා සැපයු ය 

සමීක්වෂණයක්ව පැ ැමකවී   
ටවාන්රාමකවරු ප්රස යපානඅය කිරී  

 

16/12/2021 
10.00 පැය 

ප්රාටේශීය 
ප්රස යපානඅ 

වමිටු  
( යාපෘති) 

 

 යාපෘති වළ ණාවරු 
( .සු.ි.බ. යා.) - ුදියර 

III වාර්යාලය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය 
ටඅා.754, අ  

පාර්ලිට යන්තු පාර, 
පැල මකත 

බමකතරමුල්ල 
දු: 011 288 9640 

2,000.00 50,000.00 

 යාපෘති වළ ණාවරු 
( .සු.ි.බ. යා.) - ුදියර III 

වාර්යාලය 
ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය 

ටඅා.754, අ  
පාර්ලිට යන්තු පාර, 

පැල මකත 
බමකතරමුල්ල 

දු: 011 288 9640 

 යාපෘති වළ ණාවරු 
( .සු.ි.බ. යා.) - 

ුදියර III වාර්යාලය 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය 
ටඅා.754, අ  

පාර්ලිට යන්තු පාර, 
පැල මකත 

බමකතරමුල්ල 
දු: 011 288 9640 

- NCB 
Click 
Here 

 

 යාපෘති 

 
CEB/MHP/PD/TD/04/2021/01 

 
වසරක කාලයක් සඳහා ට ාරටගාල්ල 

ජලිදුලි  යාපෘති වාර්යාලය , උපටේශව 
වාර්යාල ල  සහ නිල නි ාස සඳහා 

සනීපාරක්වෂව  ටස් ා සැපයී . 
 
 
 

 

08/12/2021 
14.00 පැය 

 

 
 යාපෘති 

ප්රස යපානඅ 
වමිටු  

(ට ාරටගා
ල්ල ජලිදුලි 
 යාපෘතිය) 

 
 යාපෘති ුධ්යක්වෂ 

වාර්යාලය, 
ට ාරටගාල්ල ජලිදුලි 

 යාපෘතිය, 
ට ාරටගාල්ල, 

ග යටපාළ. 
දු. ව. 081-2085565 

081-2353018 
 
 
 

 
ටඅාමිටල් 

 
රු.45,000.00 

 
 යාපෘති ුධ්යක්වෂ 

වාර්යාලය, ට ාරටගාල්ල 
ජලිදුලි  යාපෘතිය, 

ට ාරටගාල්ල, ග යටපාළ. 
 

 
 යාපෘති ුධ්යක්වෂ 

වාර්යාලය,  
ට ාරටගාල්ල ජලිදුලි 

 යාපෘතිය, 
ට ාරටගාල්ල, 

ග යටපාළ. 
 
 

ුනාල ටඅාටේ NCB 
Click 
Here 

 යාපෘති 
 

ී.ඩී (ජී.ී.ඩී ඇන්් ඊ.ඊ.ුයි.ුයි. ී - 
ට්රාන්ච - 2)/Security/21/01 

 
හරිත බලශක්ව ති සං ර්ධ්අ  සහ බලශක්වති 

වාර්යක්වෂ තා  අඟාසිටුවීට ය 
ආටයෝජඅ  ැඩස හඅ - ුදියර II 
 යාපෘති ුංශටේ වාර්යාලය සනහා 

ටපෞේගලිව ආරක්වෂව ටස් ා  සනහා 

09/12/2021.
10.00 පැය 

ඩී.ී.සී 
( යාපෘති) 

 යාපෘති ුධ්යක්වෂ 
වාර්යාලය  (ජී.ී.ඩී 

ඇන්් ඊ.ඊ.ුයි.ුයි. ී - 
ට්රාන්ච - II) 

ුංව 25/1, බුමකගමු  
පාර, 

 ැලිවඩ, රාජගිරිය. 
දුරවථඅ ුංව: 011- 

ටඅාමිලටේ 
නිකුමක වරනු 

ඇත. 
රු.50,000.00 

 යාපෘති ුධ්යක්වෂ 
වාර්යාලය 

(ජී.ී.ඩී ඇන්් ඊ.ඊ.ුයි.ුයි. 
ී - ට්රාන්ච - II) 

ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ට්රාන්ච - II) 

ුංව 25/1, බුමකගමු  පාර, 
 ැලිවඩ, රාජගිරිය. 

 යාපෘති ුධ්යක්වෂ 
වාර්යාලය 

(ජී.ී.ඩී ඇන්් 
ඊ.ඊ.ුයි.ුයි. ී - ට්රාන්ච 

- II) 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
ට්රාන්ච - II) 

ුනාල ටඅාටේ. 

 
 
 
 
 
 

NCB 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/rulfnqult6u7jci/SP2-CE%28C%26CS%29-V62-2021%20-116.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rulfnqult6u7jci/SP2-CE%28C%26CS%29-V62-2021%20-116.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5sd3dw27xi3nol6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2017-129.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5sd3dw27xi3nol6/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2017-129.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g09x5ftbu75w307/Eng-MHP-PD-TD-04-2021-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g09x5ftbu75w307/Eng-MHP-PD-TD-04-2021-001.pdf?dl=0
https://drive.google.com/file/d/14qeNXpxKDJFdYHJRhAgGrYUljQWKo7_K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14qeNXpxKDJFdYHJRhAgGrYUljQWKo7_K/view?usp=sharing
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ුම්රුදු ටනවව වාල සී ා ව  සඳහා 
ටස් ා  ලබා ගැනී  සහ ු ශයතා ය 

 ත ටස් ය දීර්ඝ කිරී  යඅ වරුණු ට   
ලන්සු   ුනාල ටේ. 

මිල ගණන් “ටපෞේගලිව ආරක්වෂව 
ටස් ා  සැපයී " ඇ තු ලියාපදිං අ 

තැපෑටලන්  යාපෘති ුධ්යක්වෂ (ජී.ී.ඩී 
ඇන්් ඊ.ඊ.ුයි.ුයි. ී - ට්රාන්ච - II) ට ත 

ටයාමු වල යුතුය. 

288  9650 
ෆැක්වස්: 011- 288 9763 

 
ට න්ඩර් පත්රිවා 

2021.12.08 
නක්ව ා වාර්යාල දිඅ  ල 

ටප. .9.00 සි  
ප. .15.00 නක්ව ා ලබා 

ගත හැව. ුනාල 
ට න්ඩර් පත්රිවාටේ 

ලබාදී ඇති ආවෘතිය  
ුනු  ප ණක්ව ස යපූර්ණ 

වර භාර දිය යුතුයි. 

 ුංව 25/1, බුමකගමු  
පාර, 

 ැලිවඩ, රාජගිරිය. 
. 
 

 
 මකව ය 

වළ අාවර
ණ 

( ැඩපල හා 
උපවාරව 

ටස් ා) 

 
WAS/ACR/Q/2021/MS5/LP/01 

 
ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලටේ  ායුස අ හා 
ශීතවරණ ඒවවය සඳහා ේිමක  වාර්යය 
 ාහඅ 02 ක්ව රියදුරු හා ඉන්ධ්අ සහිත  

2022  සර සඳහා කූලි පනඅ   ත 
ලබාගැනී  සඳහා  අ මිළ වැඳවී . 

 
08/12/2021.

10.00 පැය  
 
 

 
පළාමක 

ප්රස යපානඅ 
වමිටු  

( ැඩපල හා 
උපවාරව 

ටස් ා) 

 
නිටයෝජය 

සා ාඅයාධිවාරි 
( ැඩපල හා උපවාරව 

ටස් ා) වාර්යාලය, 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
මීටතා මුල්ල පාර, 
ටවාටළාන්අා . 

 
දු.ු. 011 242 1050 

 
 

 
1,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
නිටයෝජය සා ාඅයාධිවාරි 

( ැඩපල හා උපවාරව 
ටස් ා) වාර්යාලය, 

ලංවා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
මීටතා මුල්ල පාර, 
ටවාටළාන්අා . 

 
දු.ු. 011 242 1050 

 

 
නිටයෝජය 

සා ාඅයාධිවාරි 
( ැඩපල හා උපවාරව 

ටස් ා) වාර්යාලය, 
ලංවා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
මීටතා මුල්ල පාර, 
ටවාටළාන්අා . 

දු.ු. 011 242 1050 
 

 
ුනාල ටඅාටේ. 

 
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 

 

https://www.dropbox.com/s/sltn0r2jau91fnw/Eng-AM-WAS-WAS-ACR_Q-2021-MS5-LP-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sltn0r2jau91fnw/Eng-AM-WAS-WAS-ACR_Q-2021-MS5-LP-01.pdf?dl=0
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