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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/2021/0412 
න ානරාචනචෝනේ ලක්විජය බලාගාරනේ 

බටහිර මායිම් තාප්පනේ දැලි තල කටු 
කම්ි සැපයීම සහ සි කිරීම 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය - 

කණිෂ්ඨ 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාද  

අංශය, 4ව  මහල, 
බලස්ථා  කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
 ාරක්වකේලිය, 

න ානරාචනචෝනේ 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 1,000.00 
( ැවත 

න ානගව  
නටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමා යාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

 මින් 
මහජ  

බැංකුනේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
නවත බැර 
කල හැක 

 
20,000.00 

 
ප්රසම්පාද  අංශය, 4 ව  

මහල, පරිපාල  
නගාඩ ැගිේල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

 ාරක්වකේලිය, 
න ානරාචචනලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාද  අංශය, 4 
ව  මහල, පරිපාල  

නගාඩ ැගිේල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

 ාරක්වකේලිය, 
න ානරාචචනලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවතින් 

න ාමිනේ 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/4val1v2ckeq9yeb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0412.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4val1v2ckeq9yeb/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0412.pdf?dl=0
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ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2021/0432 
Membrane Anti-Scalant Chemical 
ලක්විජය ිදුලි බලාගාරයට මිලදී ගැනීම 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය - 

කණිෂ්ඨ 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාද  

අංශය, 4ව  මහල, 
බලස්ථා  කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
 ාරක්වකේලිය, 

න ානරාචනචෝනේ 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 3,000.00 
( ැවත 

න ානගව  
නටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමා යාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

 මින් 
මහජ  

බැංකුනේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
නවත බැර 
කල හැක 

 
100,000.00 

 
ප්රසම්පාද  අංශය, 4 ව  

මහල, පරිපාල  
නගාඩ ැගිේල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

 ාරක්වකේලිය, 
න ානරාචචනලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාද  අංශය, 4 
ව  මහල, පරිපාල  

නගාඩ ැගිේල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

 ාරක්වකේලිය, 
න ානරාචචනලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවතින් 

න ාමිනේ 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/U2A/2021/0434 
ය ඩ බට සහ තහඩු මිලදී ගැනීම සඳහා 

26/01/2022 
14.00 පැය 

 
 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය - 

කණිෂ්ඨ 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පාද  

අංශය, 4ව  මහල, 
බලස්ථා  කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
 ාරක්වකේලිය, 

න ානරාචනචෝනේ 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 1,000.00 
( ැවත 

න ානගව  
නටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමා යාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

 මින් 
මහජ  

බැංකුනේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
නවත බැර 
කල හැක 

 
40,000.00 

 
ප්රසම්පාද  අංශය, 4 ව  

මහල, පරිපාල  
නගාඩ ැගිේල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

 ාරක්වකේලිය, 
න ානරාචචනලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාද  අංශය, 4 
ව  මහල, පරිපාල  

නගාඩ ැගිේල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

 ාරක්වකේලිය, 
න ානරාචචනලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවතින් 

න ාමිනේ 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/eg0l4uxqka6ipsm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0432.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eg0l4uxqka6ipsm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0432.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/5raka01z6oyza5y/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0434.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5raka01z6oyza5y/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0434.pdf?dl=0


 3 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ී1/වීඑස්එේ/2022/01 
න නයෝජය සාමා යාධිකාරී (උ.මැ) 

කාර්යාලනේ අපහරණය කර  ලද වාහ  
03ක්ව  ිකිණීම. 

 
 
 
 

27/01/2022 
15.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස් ා ායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

1,000.00 5,000.00  

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල නස් ා ායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස් ා ායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 

අදාළ  ැත 

නේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0017 
මීටර් 13 කි.ග්රෑ 500 නපරැදි නකාන්ීට 
කණු 100 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහ ය 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

3,000.00 55,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0018 
මීටර් 13 කි.ග්රෑ 850 නපරැදි නකාන්ීට 
කණු 100 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහ ය 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

3,000.00 70,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/r0uppkvhiymg3fm/DGM-NCP-C1-VSL-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r0uppkvhiymg3fm/DGM-NCP-C1-VSL-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5nyejy6ptisc36k/CEB-NWP2-NCB-M-22-0017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5nyejy6ptisc36k/CEB-NWP2-NCB-M-22-0017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rpvvi5oiycckcz6/CEB-NWP2-NCB-M-22-0018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rpvvi5oiycckcz6/CEB-NWP2-NCB-M-22-0018.pdf?dl=0
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නබ.අ.03 
(සබර) 

SAB/CE(COM)/T/2022/01 
නකාන්ීටි ප නපරැදි බම  ලද මීටර් 

8.3/ක්රි.ග්රෑ.100 කණු 1000 ක්ව සපයා 
ප්රවාහ ය කිරීම. 

 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.න ා. 09,  ව 
 ගරය, රත් පුර 

දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්වස් : 045-2226084 

2,500.00 220,000.00 

නනයෝජය  සාමා යාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම.,න ා.09, ව 

 ගරය, රත් පුර. 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., න ා. 09.         
 ව  ගරය, රත් පුර. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබ.අ.03 
(සබර) 

SAB/CE(COM)/T/2022/02 
නකාන්ීටි ප නපරැදි බම  ලද මීටර් 
6/ක්රි.ග්රෑ.50 කණු 1000 ක්ව සපයා 

ප්රවාහ ය කිරීම. 
 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.න ා. 09,  ව 
 ගරය, රත් පුර 

දු.අ. 045-2225891-95 
ෆැක්වස් : 045-2226084 

2,500.00 170,000.00 

නනයෝජය  සාමා යාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම.,න ා.09, ව 

 ගරය, රත් පුර. 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., න ා. 09.         
 ව  ගරය, රත් පුර. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරීම් අංශය - 4 (බපද - 1) ලංසු නපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු නයාමු අංකය, ඔනේ ආයත නේ  ම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපි ය නකටි ප පනිඩයක්ව මාර්ගනයන් 0702516069 ය  අංකයට දැනුම් නදන් . 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීී/ටී/2022/04 
තඹ පිරියව   - (න ා 4 ) 6 මි.මී. 

සපයා, නග ිත් භාරදීම 
1,000 කි.ග්රෑ. 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමි ටුව 

නනයාජය 
සාමා යාධිකාරි ( 

බස් ාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථා ය, 3ව  මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
 ගරසභා පටුමඟ, 

නදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 21,000.00 

ප්රධා  ංංිනනන්රු (වාණිජ), 
නනයෝජය සාමා යාධිකාරී 
(බස් ාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

 ගරසභා පටුමඟ, නදහිවල. 

ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ), නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරී 
(බස් ාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
 ගරසභා පටුමඟ, 

නදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ykajruvdxujb9yw/SAB-CE%28COM%29-T-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ykajruvdxujb9yw/SAB-CE%28COM%29-T-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ec5w9iir1s5mtu0/SAB-CE%28cOM%29-T-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ec5w9iir1s5mtu0/SAB-CE%28cOM%29-T-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a258lv0375kxgkg/PPC_T_2022_04%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a258lv0375kxgkg/PPC_T_2022_04%20-%20watermark.pdf?dl=0
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නබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීී/ටී/2022/05 
කණු -   නකාන්ීට නප රැඳි බම  ලද මීටර 
8.3 කි.ග්රෑ. 100 (Poles - Concrete Pre-

Stressed Spun Type 8.3m 100kg ) 
සාදා, සපයා, නග ිත් භාරදීම. 

500 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලිය  5 ංක්වමවන්නන් 
 ම් ලංසු භාරගන් ා අවසා  දි යට 

නපර PCAIII අවශයනේ.) 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමි ටුව 

නනයාජය 
සාමා යාධිකාරි ( 

බස් ාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථා ය, 3ව  මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
 ගරසභා පටුමඟ, 

නදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 74,000.00 

ප්රධා  ංංිනනන්රු (වාණිජ), 
නනයෝජය සාමා යාධිකාරී 
(බස් ාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

 ගරසභා පටුමඟ, නදහිවල. 

ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ), නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරී 
(බස් ාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
 ගරසභා පටුමඟ, 

නදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීී/ටී/2022/08 
“Portable Single Phase Meter 

Testing Equipment” සපයා, නග ිත් 
භාරදීම. 
06 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලිය  5 ංක්වමවන්නන් 
 ම් ලංසු භාරගන් ා අවසා  දි යට 

නපර PCAIII අවශයනේ.) 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමි ටුව 

නනයාජය 
සාමා යාධිකාරි ( 

බස් ාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථා ය, 3ව  මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
 ගරසභා පටුමඟ, 

නදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 43,000.00 

ප්රධා  ංංිනනන්රු (වාණිජ), 
නනයෝජය සාමා යාධිකාරී 
(බස් ාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

 ගරසභා පටුමඟ, නදහිවල. 

ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ), නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරී 
(බස් ාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
 ගරසභා පටුමඟ, 

නදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීී/ටී/2022/09 
“Portable Three Phase Meter 

Testing Equipment” සපයා, නග ිත් 
භාරදීම. 
02 එකු 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමි ටුව 

නනයාජය 
සාමා යාධිකාරි ( 

බස් ාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථා ය, 3ව  මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
 ගරසභා පටුමඟ, 

නදහිවල. 
011-2638852 

500.00 33,000.00 

ප්රධා  ංංිනනන්රු (වාණිජ), 
නනයෝජය සාමා යාධිකාරී 
(බස් ාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

 ගරසභා පටුමඟ, නදහිවල. 

ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ), නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරී 
(බස් ාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
 ගරසභා පටුමඟ, 

නදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

ජ   
( නේ. ආ. පා. 
හා සි.වු. ) 

ඩීජීඑම්(ඩී.එස්.ඊ. ඇන්ඩ  
ී.එස්.එම් .)/2021/02 

 

03/02/2022 
14.00 පැය 

ජ  අංශ
නේ 

ප් රසංපාද  

න.සා. ( නේ. ආ. පා. හා 
සි.වු. ) ශාඛාව, ජ    

මූලස්ථා ය, ලංකා 
3,000/= 75,000/= 

න.සා. ( නේ. ආ. පා. හා 
සි.වු. ) ශාඛාව, ජ    

මූලස්ථා ය, ලංකා ිදුලිබල 

න.සා. ( නේ. ආ. පා. හා 
සි.වු. ) ශාඛාව, 

ජ    මූලස්ථා ය, 
 NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/f84gfn85g5m5bi8/PPC_T_2022_05%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f84gfn85g5m5bi8/PPC_T_2022_05%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/topod6uz19ejgnm/PPC_T_2022_08%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/topod6uz19ejgnm/PPC_T_2022_08%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yowh8mjb2oj628z/PPC_T_2022_09%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yowh8mjb2oj628z/PPC_T_2022_09%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zb0d678usrhkdsn/Eng.%20GEN-DS%2CE%20%26CSM-%202022-01-13%20%28Bidding%20Doc.%292.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zb0d678usrhkdsn/Eng.%20GEN-DS%2CE%20%26CSM-%202022-01-13%20%28Bidding%20Doc.%292.pdf?dl=0
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ජ   මූලස්ථා නේ අතිනර්ක මුදේ 
කළම ාකාර(ජ  ) කාර්යාලය 

ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. 
 

CIDA නේණිය : SP 4 
නහෝ ංහල (ඇලුමිනයම් 

සහ නමයුම්) 
 

කමිටුව 
 

ිදුලිබල මණ්ඩලය,  ව 
කැලණි පාලම පාර, 

නකානළාන් ාව. 
දු.ක. : 

011 2440016, 
011 2392245, 

011 2147260, 61, 62, 
65 සහ 68 

ෆැක්වස් : 
011 2458781, 

 
2022.02.02 දි  දක්වවා 

නකුත් කරනු ලැනේ. 
 

මණ්ඩලය,  ව කැලණි 
පාලම පාර, 

නකානළාන් ාව. 
 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය,  ව කැලණි 

පාලම පාර, 
නකානළාන් ාව. 

 

ජ   
( නේ. ආ. පා. 
හා සි.වු. ) 

ඩීජීඑම්(ඩී.එස්.ඊ. ඇන්ඩ  ී.එස්.එම් .)/ 
2021 / 05 

 
කැලණිතිස්ස සං යුත්ත චීය බලාගාර 

පරිශ්රනේ පිහිටි ප පැරණි වැඩිම් කාර්යාල 
නගාඩ ැගිේල අලුත්වැඩියා කිරීම.. 

 
CIDA නේණිය : C – 7 නහෝ ංහල 

(නගාඩ ැගිලි ංදි කිරීම් 
කටයුතු) 

 

03/02/2022 
14.00 පැය 

තාපබල 
සංකීර්ණ 

ප් රසංපාද  
කමිටුව 

 

න.සා. ( නේ. ආ. පා. හා 
සි.වු. ) ශාඛාව, ජ    

මූලස්ථා ය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය,  ව 

කැලණි පාලම පාර, 
නකානළාන් ාව. 

දු.ක. : 
011 2440016, 
011 2392245, 

011 2147260, 61,62,65 
සහ 68 
ෆැක්වස් : 

011 2458781, 
011 2392245 

 
2022-02-02.දි  දක්වවා 

නකුත් කරනු ලැනේ. 
 

2,500/= 50,000/= 

න.සා. ( නේ. ආ. පා. හා 
සි.වු. ) ශාඛාව, ජ    

මූලස්ථා ය, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය,  ව කැලණි 

පාලම පාර, 
නකානළාන් ාව. 

 

න.සා. ( නේ. ආ. පා. හා 
සි.වු. ) ශාඛාව, 

ජ    මූලස්ථා ය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය,  ව කැලණි 
පාලම පාර, 

නකානළාන් ාව. 
 

 NCB 
Click 
Here 

 
ලක්විජය 

ිදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0440 

 
න ානරාචනචෝනේ ලක්විජය බලාගාරනේ 

පාිච අ කර  ලද නතේ ටැංකි සඳහා 
ආවරණ මඩුවක්ව ංදිකිරීම 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 
පූර්ව ලංසු 

රැස්වීම 
26/01/2022 

දි  10.00 
පැයට 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාද  

අංශය, 4ව  මහල, 
බලස්ථා  කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
 ාරක්වකේලිය, 

න ානරාචනචෝනේ 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

 
රු 2,000.00 

( ැවත 
න ානගව  

නටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමා යාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

 මින් 
මහජ  

 
55,000.00 

 
ප්රසම්පාද  අංශය, 4 ව  

මහල, පරිපාල  
නගාඩ ැගිේල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

 ාරක්වකේලිය, 
න ානරාචචනලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පාද  අංශය, 4 
ව  මහල, පරිපාල  

නගාඩ ැගිේල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

 ාරක්වකේලිය, 
න ානරාචචනලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවතින් 

න ාමිනේ 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/5jelr1zmouvu9my/Eng.%20GEN-DS%2CE%20%26CSM-%202022-01-13%20%28Bidding%20Doc.%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5jelr1zmouvu9my/Eng.%20GEN-DS%2CE%20%26CSM-%202022-01-13%20%28Bidding%20Doc.%29.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/lon6ag3acdzpkfg/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0440.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lon6ag3acdzpkfg/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0440.pdf?dl=0
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Mob 0715777171 බැංකුනේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
නවත බැර 
කල හැක 

නබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/2022/001 
රිදිමාලියේද පාරිනභෝගික මධයස්ථා ය 

සඳහා වායුසමීකරණ යන්ර මිලදී ගැනීම 
සැපයීම ස්ථාපිත කිරීම සහ  ඩත්තු කිරීම 

(වසර 5ක්ව සඳහා) 

 
 

02/02/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනම් කමිටුව 

(ඌව) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුේල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 9000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, 
බදුේල. 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුේල 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනන් 

බාගත 
කරන්  

යස්වා 
 
 
 
 

ජ   
(ආයතනක 

කටයුතු) 

 
ජීීඒ/ඩීජීඑම්/ඇඩමින්/ආප ශාලාව/20

22-2023 
2022/2023 වර්ෂය සඳහා ජ   

මුලස්ථා  ආප ශාලාවට 
නකාන්රාත්කරුනවකු පත් කරගැනීමට 

ලංසු කැඳවීම 
26/01/2022 
10.00 පැය 

 
 

න.සා. ( ආයතනක 
කටයුතු) ශාඛාව, ජ    

මූලස්ථා ය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය,  ව 

කැලණි පාලම පාර, 
නකානළාන් ාව. 

 
දු.ක. : 

0112147232 
ෆැක්වස් : 

0112327027 
 

 
500/= 

 
10,000/= 

න.සා.(ආයතනක කටයුතු) 
ජ    මූලස්ථා ය, ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය,  ව 
කැලණි පාලම පාර, 

නකානළාන් ාව. 
 

දු.ක: . 
0112147232 

ෆැක්වස්  :  
0112327027 

 

න.සා .(ආයතනක 
කටයුතු) ශාඛාව, ජ   

 මූලස්ථා ය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය,  ව 

කැලණි පාලම පාර, 
නකානළාන් ාව. 

 
දු.ක: . 

0112147232 
ෆැක්වස්  :  

0112327027 
 

 
 
 

NCB 
Click 
Here 

ජ   
(මහවැලි 

සංකීර්ණය) 
 

ලංසු අංකය - 
MC/DGM/PROC/2021/05 

 
ආස  12 කින් සමන්ිත වෑන් රථයක්ව 

කුලියට ගැනීම 
 

මහවැලි සංකීර්ණය කාර්යාලය,  අම්පිටි පය, 
මහනුවර 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

මහවැලි 
සංකීර්ණය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නනයෝජය 
සාමා යධිකාරී (මහවැලි 
සංකීර්ණය) කාර්යාලය, 

ලං.වී.ම. අංක 40/20, 
අම්පිටි පය පාර, මහනුවර 

රු.1000/= 
සෑම 

නගවීමක්වම 
ඕ ෑම 

මහජ  බැංකු 
ශාඛාවක්ව 

මගින් මහජ  
බැංකුනේ 

මුලස්ථා  
ශාඛානේ 
ලං.වී.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්ණනේ 
ගිණුම් 

අංක.204 – 

රු.10,000/= 
 

නනයෝජය සාමා යධිකාරී 
(මහවැලි සංකීර්ණය) 

කාර්යාලය, ලං.වී.ම. අංක 
40/20, අම්පිටි පය පාර, 

මහනුවර 

නනයෝජය 
සාමා යධිකාරී(මහවැ

ලි සංකීර්ණය) 
කාර්යාලය, ලං.වී.ම.             

අංක 40/20, අම්පිටි පය 
පාර, මහනුවර. 

 
2022 / 02 / 02  14.00 

පැයට 
 

- නේශිය 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/f6hn0ve6vxl0jhi/C1-2k22%20001.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f6hn0ve6vxl0jhi/C1-2k22%20001.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f6hn0ve6vxl0jhi/C1-2k22%20001.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ik82rr51v382tj6/Sin.GEN-CA-2022-01-13%20%28Bidding%20Document%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ik82rr51v382tj6/Sin.GEN-CA-2022-01-13%20%28Bidding%20Document%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gp5ikd952zjosrm/SIN-GEN-MC-DGM-PROC-2021-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gp5ikd952zjosrm/SIN-GEN-MC-DGM-PROC-2021-05.pdf?dl=0
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2002 – 
30085 - 134 

ට බැර ව  
නස් නගවා 

බැංකු ලදුපත 
ංදිරිපත් කළ 

යුතුය. 
ජ   අංශය 

(මහවැලි 
සංකීර්ණය) 

 
MC/RND/PT/2021/11 රන්ටැනේ ිදුලි 
බලස්ථා නේ උදයා  අලංකරණ කටයුතු, 

සනීපාරක්ෂක කටයුතු, බලස්ථා ය 
ඇතුලත පිරිසිදු කිරීම, පාල  

නගාඩ ැගිේල පිරිසිදු කිරීම ය  
නස්වාවන් ලබා ගැනීම.-2022 

 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

 
මහවැලි 

සංකීර්ණය 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව 

 
ප්රධා  ංංිනනන්රු, 
රන්නදනගල ිදුලි 
බලස්ථා ය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.නප. 05, රන්ටැනේ. 
 

දුරකථ  : 055-
4929011/2 

ෆැක්වස් : 055-2245755 
ිදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 
 

රු.2,000.00 
මහජ  
බැංකුව 

මුලස්ථා  
ශාඛානේ  
ලං.ි.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්ණනේ 
රැස්කිරීනම් 

ගිණුම් අංක: 
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 

ංදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 

 
රු.35,000.00 

ප්රධා  ංංිනනන්රු, 
රන්නදනගල ිදුලි 

බලස්ථා ය, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.නප. 05, 

රන්ටැනේ. 
 

ප්රධා  ංංිනනන්රු, 
රන්නදනගල ිදුලි 
බලස්ථා ය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.නප. 05, රන්ටැනේ. 
 

 
- 

 
NCB 

 

 
 

Click 
here 

 
 
 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ී1/එචවී/2022/01 
 

ිදුලි ංංිනනන්රු(සැටි ප සැලසුම්) නේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා කුලී පද ම මත 

කාර් රථයක්ව ලබා ගැනීම (වර්ෂ 02ක 
කාලීමාවක්ව සඳහා) 

 
 
 
 

27/01/2022 
15.00 පැය 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස් ා ායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල නස් ා ායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස් ා ායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 

 

 
 
 
 
 

අදාළ  ැත 

නේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

 
 
 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ී1/එචවී/2022/02 

27/01/2022 
15.00 පැය 

 
 
 

 

නනයෝජය 

 
 
 

 
 
 

 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 

 

නනයෝජය 

 
 
 

නේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/q9kpj3prwq9efie/ENG-GEN-MC-RND-PT-2021-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q9kpj3prwq9efie/ENG-GEN-MC-RND-PT-2021-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qxcj89ysohhgl8j/Sin-DD1-NCP--HV-2022-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qxcj89ysohhgl8j/Sin-DD1-NCP--HV-2022-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6hefzd1kdc872kq/Sin-DD1-NCP--HV-2022-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6hefzd1kdc872kq/Sin-DD1-NCP--HV-2022-002.pdf?dl=0
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නබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
ප්රධා  ංංිනනන්රු(මින්නන්රිය) යටනත් 

ිදුලි අධිකාරී(හබරණ) නේ රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා කුලී පද ම මත වෑන් 

රථයක්ව ලබා ගැනීම (වර්ෂ 02ක 
කාලීමාවක්ව සඳහා) 

 
 
 
 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස් ා ායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 

500.00 

 
 
 

10,000.00 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල නස් ා ායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස් ා ායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 

 

 
 

අදාළ  ැත 

 
 
 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ී1/එචවී/2022/03 
 

ප්රධා  ංංිනනන්රු(මින්නන්රිය) යටනත් 
හිඟුරක්වනගාඩ පා.නස්.ම. නේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා කුලී පද ම මත ත්රී නරෝද 
රථයක්ව ලබා ගැනීම (වර්ෂ යක 

කාලීමාවක්ව සඳහා) 
 
 
 
 

27/01/2022 
15.00 පැය 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස් ා ායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

5,000.00 

 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල නස් ා ායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස් ා ායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ  ැත 
නේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

 
 
 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ී1/එචවී/2022/04 
 

ප්රධා  ංංිනනන්රු(මින්නන්රිය) යටනත් 
ම ම්පිටි පය පා.නස්.ම. නේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා කුලී පද ම මත ත්රී නරෝද 
රථයක්ව ලබා ගැනීම (වර්ෂ යක 

කාලීමාවක්ව සඳහා) 
 
 
 
 

27/01/2022 
15.00 පැය 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස් ා ායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

5,000.00 

 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල නස් ා ායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස් ා ායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අදාළ  ැත 
නේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

නබදාහැරීම්  02/02/2022 පළාත් මිලදී ප්රධා  ිදුලි ංංිනනන්රු 1,000.00 35,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරී නනයෝජය  NCB Click 

https://www.dropbox.com/s/roo2cgvjbx5grv6/Sin-DD1-NCP--HV-2022-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/roo2cgvjbx5grv6/Sin-DD1-NCP--HV-2022-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5c0cikxh3lqkoof/Sin-DD1-NCP--HV-2022-004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5c0cikxh3lqkoof/Sin-DD1-NCP--HV-2022-004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/le6k2k6k0w0flj8/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2021-221.pdf?dl=0
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අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/ීඊඊීඑම්/ටී/2021/22
1 

ප්රධා  ිදුලි ංංිනනන්රු (නබදාහැරීම් 
 ඩත්තු) ඒකකයට අයත් ිදුලි 

ංංිනනන්රු-II සඳහා කුලී පද ම මත 
නමෝටර් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

 

14.00 පැය 
 

ගැනීම් කමිටුව (වාණිජ) කාර්යාලය, 
 ාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටි පය. 

037 - 2281892 

(වයඹ-1) කාර්යාලය, 
 ාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටි පය. 

සාමා යාධිකාරී (වයඹ-
1) කාර්යාලය , 
 ාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටි පය. 

Here 
 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/ීඊඊීඑම්/ටී/2021/2
24 

ප්රධා  ිදුලි ංංිනනන්රු (නබදාහැරීම් 
 ඩත්තු) ඒකකයට අයත් ිදුලි අධිකාරි 
(ඇපලනදණිය  ඩත්තු ඒකකය) සඳහා 

කුලී පද ම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම 
 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/ීඊඊීඑම්/ටී/2021/2
25 

ප්රධා  ිදුලි ංංිනනන්රු (හලාවත) 
කාර්යාලයට අයත් ිදුලි අධිකාරි 

(කාර්යාල) සඳහා කුලී පද ම මත වෑන් 
රථයක්ව ලබා ගැනීම 

 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/ීඊඊීඑම්/ටී/2021/22
6 

ප්රධා  ිදුලි ංංිනනන්රු (වාණිජ) ඒකකය  
සදහා කුලී පද ම මත වෑන් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/ීඊඊීඑම්/ටී/2021/2
27 

ප්රධා  ිදුලි ංංිනනන්රු (හලාවත) 
කාර්යාලයට අයත් ිදුලි අධිකාරි (වාණිජ-

1) සඳහා කුලී පද ම මත වෑන් රථයක්ව 
ලබා ගැනීම 

 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/ීඊඊීඑම්/ටී/2021/2
31 

ිදුලි අධිකාරි (හලාවත) පාරිනභෝගික 
නස්වා මධයස්ථා යසඳහා කුලී පද ම 

මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම 
 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/ීඊඊීඑම්/ටී/2021/24

1 
ප්රධා  ිදුලි ංංිනනන්රු (හලාවත) සඳහා 

කුලී පද ම මත නමෝටර් රථයක්ව ලබා 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/le6k2k6k0w0flj8/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2021-221.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mx8purw1v2v8j8v/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2021-224.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mx8purw1v2v8j8v/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2021-224.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/72v0667z5dzlsw6/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2021-225.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/72v0667z5dzlsw6/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2021-225.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jswa8advm343cpp/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2021-226.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jswa8advm343cpp/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2021-226.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g85h1dx24bnz4my/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2021-227.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g85h1dx24bnz4my/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2021-227.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rsy8k4btxj6hfvh/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2021-231.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rsy8k4btxj6hfvh/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2021-231.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4kmm5p6cno4drcr/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2021-241.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4kmm5p6cno4drcr/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2021-241.pdf?dl=0
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ගැනීම. 
 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී/ීඊඊීඑම්/ටී/2021/24

2 
ප්රධා  ිදුලි ංංිනනන්රු (හලාවත) 
කාර්යාලයට අයත් ිදුලි අධිකාරි 

(ප්රානේශීය  ඩත්තු ඒකකය) සඳහා කුලී 
පද ම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/ඊඊපුත්)ීඑේීඑේ/එ

ෆ්එේ23 
න ානරාචනචෝනේ පාරිනභෝගික නස්වා 
මයස්ථා නේ ිදුලි අධිකාරි නල නවස 

සඳහා න ානරාචනචෝනේ  ගර ීමාවට 
ආසන් නේ ජලය, ිදුලිය, දුරකථ , 

පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 1,200 න ාඅඩු 
නගාඩ ැඟිේලක්ව සහිත පර්චස් 15 කට 

න ාඅඩු ංඩමක්ව කුලී නහෝ බදු පද ම මත 
ලබා ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රානේශීය ිදුලි 
ංංිනනන්රු (පුත්තලම) 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක.171/1, 

කුරුණෑගල පාර, 
පුත්තලම. 

032-2265995 

1,000.00 10,000.00 

ප්රානේශීය ිදුලි ංංිනනන්රු 
(පුත්තලම) කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක.171/1, 

කුරුණෑගල පාර, 
පුත්තලම 

ප්රානේශීය ිදුලි 
ංංිනනන්රු (පුත්තලම) 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක.171/1, 

කුරුණෑගල පාර, 
පුත්තලම. 

 NCB 
Click 
Here 

 

නබ. අ. 1 
(වයාපිති හා 
බැර  ඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/SV/2021/03 
ිදුලි ංංිනනන්රු (රැහැන් මාර්ග ංදිකිරිම් 
හා  ඩත්තු - III) වයා. හා බැ. ,නබ.අ.1 

නේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වසර 03 
කාලයකට නමෝටර් රථයක්ව  ලබා ගැනීම. 

03/02/2022 
14.00 පැය 

 

කලාපීය 
සපයා 

ගැනීනම් 
කමිටුව 

(නබ.අ.1) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(වයාපිති හා බැර 
 ඩත්තු) නබදාහැරීම් 

අංශය 1,       ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

න ා.288, නුවර පාර,         
කුරුණෑගල, 

 
037- 2229151 

1,000.00 60,000.00 

 
නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(වයාපිති හා බැර  ඩත්තු) 

නබදාහැරීම් අංශය 1,       
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

න ා.288, නුවර පාර,         
කුරුණෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්වස් 037-2229151 

 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(වයාපිති හා බැර 
 ඩත්තු) නබදාහැරීම් 

අංශය 1,       ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

න ා.288, නුවර පාර,         
කුරුණෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්වස් 037-2229151 

අදාල  ැත නේශීය 
Click 
Here 

 

නබ. අ. 1 
(වයාපිති හා 
බැර  ඩත්තු) 

DGM(P&HM)DD1/T/SV/2021/02 
නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 

(වයාපිති හා බැර  ඩත්තු) නබ.අ. 1 
ශාඛානේ රාජකාරි කටයුතු සඳහා කුලී 
පද ම මත වසර 03 ක කාලීමාවක්ව 
සඳහා වෑන් රථ නදකක්ව ලබා ගැනීම. 

03/02/2022 
14.00 පැය 

කලාපීය 
සපයා 

ගැනීනම් 
කමිටුව 

(නබ.අ.1) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(වයාපිති හා බැර 
 ඩත්තු) නබදාහැරීම් 

අංශය 1,       ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

න ා.288, නුවර පාර,         
කුරුණෑගල, 

 
037- 2229151 

1,000.00 

අයිතම අංක 1 
 

60,000.00 
අයිතම අංක 2 

 
70,000.00 

 
නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(වයාපිති හා බැර  ඩත්තු) 

නබදාහැරීම් අංශය 1,       
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

න ා.288, නුවර පාර,         
කුරුණෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්වස් 037-2229151 

 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(වයාපිති හා බැර 
 ඩත්තු) නබදාහැරීම් 

අංශය 1,       ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

න ා.288, නුවර පාර,         
කුරුණෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්වස් 037-2229151 

අදාල  ැත නේශීය 
Click 
Here 

 

නබ.අ. 01 CEB/NWP2/NCB/HV/22/0008 03/02/2022 පළාත් නනයෝජය 1,000.00 40,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරි නනයෝජය - නේශීය Downloa

https://www.dropbox.com/s/r2qjanstxpymbom/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2021-242.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r2qjanstxpymbom/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2021-242.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fgcmhu7ihs33fu0/Sin-Norochcholai%20ES%20Quaters-FL-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fgcmhu7ihs33fu0/Sin-Norochcholai%20ES%20Quaters-FL-23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yoseefsazk0ydrl/DD1-PHM-SV-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yoseefsazk0ydrl/DD1-PHM-SV-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pt10n5e1pqccrko/DD1-PHM-SV-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pt10n5e1pqccrko/DD1-PHM-SV-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gkztm7e2bdmqyi0/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0008.pdf?dl=0
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(වයඹ -02) ප්රධාන  ංංිනේරු  සැලසුම්  ා න 
ැංවර්ධා ) ඒකකය ැඳා න වෑර රථයක් 

කුලී පද ම මත සබන ගලනීම 

10.00 පැය ප්රසම්පාද  
කමිටුව 

සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0009 
ප්රධාන  ංංිනේරු  සතලනී් ) ඒකකේ  

විදුලි අධිකනරි 1 ැඳා න වෑර රථයක් කුලී 
පද ම මත සබන ගලනීම 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0010 
අසව්ව විදුලි පනරිේ ෝගික ේේවන 

මධායේථන ය  ැඳා න කුලී පද ම මත ක   
කලබ් රථයක් සබන ගලනීම 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0011 
 ාරම්මල ප්රානේශීය ිදුලි ංංිනනන්රු 

කාර්යාලයට අයත් ිදුලි අධිකාරි             
(වාණිජ)  සඳහා වෑන් රථයක්ව කුලී පද ම 

මත ලබා ගැනීම 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

1,000.00 40,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

- නේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/gkztm7e2bdmqyi0/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/re8640tio5jwsnl/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/re8640tio5jwsnl/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1unz5wfed1ymfjj/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1unz5wfed1ymfjj/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6u35ji25zeblxiu/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6u35ji25zeblxiu/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0011.pdf?dl=0
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දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 
නබ.අ. 01 

(වයඹ -02) 
CEB/NWP2/NCB/HV/22/0012 
ප්රධා  ංංිනනන්රු (තැනීම්) ඒකකනේ 

ිදුලි අධිකාරි 2 සඳහා වෑන් රථයක්ව කුලී 
පද ම මත ලබා ගැනීම 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0013 
කුරුණෑගල ප්රානේශීය ිදුලි ංංිනනන්රු 

කාර්යාලයට අයත් ිදුලි අධිකාරි (වාණිජ -
2) සඳහා වෑන් රථයක්ව කුලී පද ම මත 

ලබා ගැනීම. 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0014 
ප්රධා  ංංිනනන්රු (වාරියනපාල) 

නවනුනවන් රාජකාරි කටයුතු සඳහා 
නමෝටර් රථයක්ව කුලී පද ම මත ලබා 

ගැනීම 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0015 
බලශක්වති කළමණාකර  ඒකකනේ ිදුලි 

අධිකාරි (තරාපැි පරීක්වෂණ උප ඒකකය) 
සඳහා කුලී පද ම මත කිි කැේ රථයක්ව 

ලබා ගැනීම 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 

1,000.00 40,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 

- නේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/qyiqash4k4tj4cv/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qyiqash4k4tj4cv/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fub9ektewzkt0bi/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fub9ektewzkt0bi/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/51vsofn59f8lq3i/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/51vsofn59f8lq3i/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3ayt84b5q33t90/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3ayt84b5q33t90/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0015.pdf?dl=0
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මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 
නබ.අ. 01 

(වයඹ -02) 
CEB/NWP2/NCB/HV/22/0016 

බලශක්වති කළමණාකර  ඒකකනේ ිදුලි 
අධිකාරි (ශක්වතිහාන අවම කිරීම් 1) සඳහා 

කුලී පද ම මත කිි කැේ රථයක්ව ලබා 
ගැනීම 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0019 
ප්රධා  ංංිනනන්රු (බලශක්වති 

කළමණාකර ) නවනුනවන් රාජකාරි 
කටයුතු සඳහා නමෝටර් රථයක්ව කුලී පද ම 

මත ලබා ගැනීම 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 65,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0021 
ගේගමුව ිදුලි පාරිනභෝගික නස්වා 

මධයස්ථා ය  සඳහා කුලී පද ම මත කිි 
කැේ රථයක්ව ලබා ගැනීම 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 CEB/NWP2/NCB/HV/22/0022 03/02/2022 පළාත් නනයෝජය 1,000.00 40,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරි නනයෝජය - නේශීය Downloa

https://www.dropbox.com/s/z1dqk91dfo7fmqt/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z1dqk91dfo7fmqt/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xrruku43t64b2yv/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xrruku43t64b2yv/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7rbn6m0wxu2j9o/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7rbn6m0wxu2j9o/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kpicel39talfu5l/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0022.pdf?dl=0
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(වයඹ -02)  ාරම්මල ප්රානේශීය ිදුලි ංංිනනන්රු 
කාර්යාලයට අයත් ප්රානේශීය  ඩත්තු උප 
ඒකකය සඳහා වෑන් රථයක්ව කුලී පද ම 

මත ලබා ගැනීම 

10.00 පැය ප්රසම්පාද  
කමිටුව 

සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

සාමා යාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
න ා.25, 

රජපිහිේල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

d 

 
 
 
 
 

නබ.අ. 02 

PHM DD2/DGM/CE 
(LC&M)/DPC/2021/18 

 
වයන. ා න අ.ැල. .සේබ.අ.02)  ංඟිනියනගස 

වලඩ බි්  කනර්යනසය  ැදා න මුර ේේවය 
සබන ගලනිම ( පලය  12 වනර ේේවන) 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

නබදාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පාද  
කමිටුව 

නබ.අ.02 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (වයා.හා 

අ.සැ. .) නබදාහැරීම් 
අංශය 2 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
තැ.නප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

081-2204298 

500.00 10,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.. .) 

නබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.නප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
081-2222286 
081-2204298 

 
නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.. .) 

නබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.නප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
081-2222286 
081-2204298 

 
- 

 
 
 
 
 
 

NCB 

 
 
 
 
 

Click 
here 

 
 
 

නබ.අංශ 02 

 
PHM 

DD2/DGM/EE(MC&S)/DPC/2021/4
1 
 

විදුලි ංංිනේරු  ( නණ්ඩ ැ් බරීකරණ 
ා න ගබඩන) වයනප  හ ා න අධිැලර  ඩත  - 
ේබ.අ. 02 සියඹසනේේ ගබඩන ැංකීර්ණය 

ා න භූමිය ැඳා න පවිත්රතන ේේවනවර 
ැලපයීම 

 

 
 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

 
නනයෝජය 

සාමා යාධිකා
රි(වයා.හා 
අ.සැ. .) 

නබදාහැරීම් 
අංශය 2 

 

 
නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරී 
(වයාපිති හා අධිසැර 
 ඩත්තු) - නබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.නප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්වස් 
0812222286 
0812204298 

 
500/- 

 
 
 

 
12,000/- 

 

 
නනයෝජය සාමා යාධිකාරී 

(වයාපිති හා අධිසැර 
 ඩත්තු) - නබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.නප. 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්වස් 

0812222286 
0812204298 

 
නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරී 
(වයාපිති හා අධිසැර 
 ඩත්තු) - නබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.නප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්වස් 
0812222286 
0812204298 

 
අදාල  ැත 

 

 
NCB 

 

 
Click 
Here 

 

 
 
 

නබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/009 

ප්රානේශීය ිදුලි ංංිනනන්රු (කුණඩසානේ )  
ඒකකනේ  ප්රානේශීය  ඩත්තු උප ඒකකය 

සඳහා කුලී පද ම මත වසර 02ක 
කාලයකට  කෲ  කැේ රථයක්ව  ලබා ගැනීම 

. 

 
09/02/2022 

14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීනම් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ං. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

ප්ර.ං. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
 

ප්ර.ං. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

 
අදාල  ැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/kpicel39talfu5l/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ez7ek1d7mub8tar/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2021-18%20pdf._.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ez7ek1d7mub8tar/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2021-18%20pdf._.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kz8m8k7d7dvi6go/SIN-DD2-PHM%20DD2-DGM-EE%20%28MCS%29-DPC-2021-41pdf._.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kz8m8k7d7dvi6go/SIN-DD2-PHM%20DD2-DGM-EE%20%28MCS%29-DPC-2021-41pdf._.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mlw08nl393zfpg8/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mlw08nl393zfpg8/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-009.pdf?dl=0
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 දු.අ.  081-2234324 
 

.  

 
නබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/010 

ප්රානේශීය ිදුලි ංංිනනන්රු (කුණඩසානේ )  
ඒකකනේ මංවර නහළි කිරීනම් 

වැඩසටහ   සඳහා කුලී පද ම මත වසර 
02ක කාලයකට  කෲ  කැේ රථයක්ව  ලබා 

ගැනීම . 
. 
 

09/02/2022 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීනම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 

-එම- 
 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අදාල  ැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

 
 

නබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/011 

ප්රානේශීය ිදුලි ංංිනනන්රු (කටුගස්නතාට 
)  ඒකකනේ ප්රානේශීය  ඩත්තු උප ඒකකය 

සඳහා කුලී පද ම මත වසර 02ක 
කාලයකට  කෲ  කැේ රථයක්ව  ලබා ගැනීම 

. 
 

09/02/2022 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීනම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 
 

 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අදාල  ැත. 

 
නේශීය 

Click 
here 

 

 
නබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/012 
ප්රානේශීය ිදුලි ංංිනනන්රු (කුණඩසානේ )  

බල ප්රනේශ යට අයත් බත්ගම්නපාළ උප 
ඒකකය සඳහා කුලී පද ම මත වසර 02ක 
කාලයකට  සැහැේලු නලාරි රථයක්ව  ලබා 

ගැනීම . 
. 
 

09/02/2022 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීනම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 
 

 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අදාල  ැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

 
නබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/013 
ප්රානේශීය ිදුලි ංංිනනන්රු (දල්ේල )  

ඒකකනේ  වාණිජ  උප ඒකකය සඳහා කුලී 
පද ම මත වසර 01ක කාලයකට  ත්රී වීලර්  

රථයක්ව  ලබා ගැනීම . 
. 
 

09/02/2022 
14.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීනම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 
 

 
 

500/= 

 
 

5,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අදාල  ැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/272 
 

ප්රධා  ංංිනනන්රු (නබදාහැරීම්  ඩත්තු)  

09/02/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

ප්ර.ං. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 1000.00 

 
 

ප්ර.ං. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල 

ප්ර.ං. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

 
අදාල  ැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/0y53sqbom0vat1i/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0y53sqbom0vat1i/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3tpooz4zs5n8l2/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3tpooz4zs5n8l2/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2gft17bee4qheky/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2gft17bee4qheky/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-012.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ee6fgtu21tdwsul/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ee6fgtu21tdwsul/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5nsu2id0fx35sms/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2%20250.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5nsu2id0fx35sms/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2%20250.pdf?dl=0
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- මධයම පළාත 2 සඳහා වසර නදකක 
කාලයකට කුලී පද ම යටනත් නමෝටර් 

කාර් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

කමිටුව-මප2 ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160, 

 
 

20000.00 
 

මණ්ඩලය, න ා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2021/273 
 

නප්රානදණිය ප්රධා  ිදුලි ංංිනනන්රු  
ඒකකනේ යටි පනුවර පාරිනභෝගික නස්වා 

මධයස්ථා නේ කණු අංග ය සඳහා 
ංඩමක්ව කුළී/බදු පද ම මත පහත සඳහන් 

පහසුකම් සහිතව වසර 02ක කාලයකට 
ලබා ගැනම. 

1. යටි පනුවර පාරිනභෝගික නස්වා 
මධයස්ථා  ප්රනේශය ඇතුළත පිහිටීම. 
2. අවම පර්චස් 40ක සමතලා 

භූමියක්ව වීම. 
3. මුර කුටි පයක්ව වර්ග අඩි 36ක්ව 

පමණ වීම. 
4. ජලය,ිදුලිය හා සනීපාරක්වෂක 

පහසුකම් තිිය යුතු වීම. 
5. වට තාප්පයක්ව සහිත නේටටුවක්ව 

තිීම. 
6. ප්රධා  මාර්ගනේ සිට මීටර් 100 

පමණ දුරකින් පිහිටීම හා භාණ්ඩ ගබඩා 
කිරීම සඳහා හිස් භූමියක්ව තිීම. 

7. නලාරි නරේන් රථ 01 ක්ව 
සැහැේලු වාහ  02ක්ව  වතා තැීමට 

සහ පහසුනවන් හැරවීමට අවශය ංඩකඩ 
තිිය යුතු වීම. 

09/02/2022 
14.00 පැය 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාද  
කමිටුව-මප2 

තමා ිසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 

බලානපානරාත්තු ව  
මාසික කුළිය සහ 

නගාඩ ැඟිේනේ සියලු 
ිස්තර සඳහන් කර 

එවන් . 
දු.අ.  0814-949230 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
ප්ර.ං. (වාණිජ) - මප 02 

කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, න ා.431, 

නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

ප්ර.ං. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අදාල  ැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/001 
 

ප්රධා  ිදුලි ංංිනනන්රු(වාණිජ) (මධයම 
පළාත 2)  කාර්යාලය සඳහා වසර නදකක 

කාලයකට වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 
 

09/02/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව-මප2 

ප්ර.ං. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160, 

1000.00 

 
 
 
 

16000.00 
 

ප්ර.ං. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, න ා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

ප්ර.ං. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
න ා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අදාල  ැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබදාහැරීම් 
කළාප 02-

 ැනග හිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/005 
 

ිදුලි අධිකාරී (කේමුනණ් ිදුලි 
පාරිනභෝගික නස්වා මධයස්ථා ය - 

කේමුනණ්)නේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව 
( ැනග හිර) 

ප්රානේශීය ප්රධා  
ංංිනනන්රු(කේමුනණ්)  

කාර්යාලය 
067-2229276 

නහෝ 
සාමා යාධිකාරී( ැනග

 හිර කාර්යාලය) 

1000.00 20,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරී 
( ැනග හිර කාර්යාලය), 

නලානවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරී 

( ැනග හිර 
කාර්යාලය) 

නලානවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/u2d2ql6e624i88e/PPC-2021-251%20Light%20Lorry%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u2d2ql6e624i88e/PPC-2021-251%20Light%20Lorry%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ixdzard7o0bhoi/PPC-2022-001%20Van%20Com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ixdzard7o0bhoi/PPC-2022-001%20Van%20Com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n3kub7db8rxcf51/Eng-DD2-EP-005Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n3kub7db8rxcf51/Eng-DD2-EP-005Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Kalmunai.pdf?dl=0
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ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 

/ 026-2221030 
නබදාහැරීම් 
කළාප 02-

 ැනග හිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/006 
 

ිදුලි අධිකාරී (සාන්තමරුතු ිදුලි 
පාරිනභෝගික නස්වා මධයස්ථා ය - 

කේමුනණ්)නේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව 
( ැනග හිර) 

ප්රානේශීය ප්රධා  
ංංිනනන්රු(කේමුනණ්)  

කාර්යාලය 
067-2229276 

නහෝ 
සාමා යාධිකාරී( ැනග

 හිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය 

026-2222666 
/ 026-2221030 

1000.00 20,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරී 
( ැනග හිර කාර්යාලය), 

නලානවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරී 

( ැනග හිර 
කාර්යාලය) 

නලානවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

නබදාහැරීම් 
කළාප 02-

 ැනග හිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/007 
 

 ගර පාරිනභෝගික මධයස්ථා ය  
(ත්රීකුණාමලය) නේ රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා තන  කැේ රථයක්ව  වසර 02 ක්ව 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 
 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව 
( ැනග හිර) 

ප්රානේශීය ප්රධා  
ංංිනනන්රු 

(ත්රීකුණාමලය) 
කාර්යාලය 

026-2222301/ 
026-2220060 

නහෝ 
නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරී 
( ැනග හිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 

/ 026-2221030 

1000.00 20,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරී 
( ැනග හිර කාර්යාලය), 

නලානවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරී 

( ැනග හිර 
කාර්යාලය) 

නලානවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

නබදාහැරීම් 
කළාප 02-

 ැනග හිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/008 
 

සියඔලාණ්ඩුව උප පාරිනභෝගික 
මධයස්ථා ය සඳහා නගාඩ ැගිේලක්ව  
වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව 
( ැනග හිර) 

ප්රානේශීය ප්රධා  
ංංිනනන්රු (අම්පාර) 

කාර්යාලය 
063-2222387 
063-2222078 

නහෝ 
නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරී 
( ැනග හිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නනයෝජය සාමා යාධිකාරී 
( ැනග හිර කාර්යාලය), 

නලානවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරී 

( ැනග හිර 
කාර්යාලය) 

නලානවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

නබදාහැරීම් 
කළාප 02-

 ැනග හිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/009 
 

ිදුලි අධිකාරී (මහඔය පාරිනභෝගික නස්වා 
මධයස්ථා ය) - අම්පාර නේ නළ නවස 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමිටුව 
( ැනග හිර) 

ප්රානේශීය ප්රධා  
ංංිනනන්රු (අම්පාර ) 

කාර්යාලය 
063-2222387 

500.00 - නනයෝජය සාමා යාධිකාරී 
( ැනග හිර කාර්යාලය), 

නලානවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරී 

( ැනග හිර 
කාර්යාලය) 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/1p5zkt5z9hvd0qh/Eng-DD2-EP-006%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Sainthamaruthu.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1p5zkt5z9hvd0qh/Eng-DD2-EP-006%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Sainthamaruthu.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sonmh5lcf84qfjz/Eng-DD2-EP-007%20Hiring%20of%20Single%20Cab%20for%20Town%20ECSC%20Tco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sonmh5lcf84qfjz/Eng-DD2-EP-007%20Hiring%20of%20Single%20Cab%20for%20Town%20ECSC%20Tco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5oy6qtgd8qegyee/Eng-DD2-EP-008%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20sub%20ECSC%20at%20Siyambalanduwa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5oy6qtgd8qegyee/Eng-DD2-EP-008%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20sub%20ECSC%20at%20Siyambalanduwa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cn5t6tmildhzark/Eng-DD2-EP-009%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Mahaoya%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cn5t6tmildhzark/Eng-DD2-EP-009%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Mahaoya%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
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සඳහා නවසක්ව   වසරක කාලයක්ව  සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

063-2222078 
නහෝ 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරී 

( ැනග හිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

නලානවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

 
නබ.අ. 02 

 
PHM/DD2/DGM/ 

CE(SCM)/DPC/2021/37 
 

ප්රධාන  ංංින ේරු  සඋපේපනස තලනී්  ා න 
 ඩත ), වයනප  හ ා න අධිැලර  ඩත -

ේබ.අ.02- ග් පා   කනර්යනසය ැඳා න 
වැරක  කනසයකට රියදුේරකු ැහිත වෑර 

රථයක් කුලියට ගලනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

 
DPC-DD2 

 

 
නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරී 
(වයාපිති හා අධිසැර 
 ඩත්තු) - නබ.අ.02 

අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්වස් 

081-
2222286/2222287 

 
500.00 

 
15,000.00 

 
නනයෝජය සාමා යාධිකාරී 

(වයාපිති හා අධිසැර 
 ඩත්තු) - නබ.අ.02 

අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්වස් 

081-2222286/2222287 

 
නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරී 
(වයාපිති හා අධිසැර 
 ඩත්තු) - නබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්වස් 
081-

2222286/2222287 

 
 
- 

 
 

NCB 

click 
here 

 

නබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-128/DI-13/2K22/01 

 
ිදුලි ංංිනනන්රු (දියතලාව) ඒකකනේ 

බණ්ඩාරනවල පා.නස්.ම. නවත කුලී 
පද ම මත වසර නදකක්ව සඳහා වෑන් 

රථයක්ව ලබාගැනීම 

 
 
 

02/02/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනම් කමිටුව 

(ඌව) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුේල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 51,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, 
බදුේල. 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුේල 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනන් 

බාගත 
කරන්  

නබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-54/DM-04/2K22/02 

 
ප්රධා  ංංිනනන්රු (නබදාහැරීම්  ඩත්තු - 

ඌව) ඒකකනේ ිදුලි අධිකාරි III 
(නුගතලාව) නවත කුලී පද ම මත වසර 
නදකක්ව සඳහා වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම 

 
 
 

02/02/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනම් කමිටුව 

(ඌව) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුේල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 
 
 
 

1000.00 
51,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, 
බදුේල. 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුේල 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනන් 

බාගත 
කරන්  

 
නබදාහැරීම් 
අංශය 03 

 
WPSII/T/2022/026 

කුලී වාහ  සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 

 
2022.01.26 
නප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 

 
න. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
න. සා. (බපද II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

 
න. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

 
අදාල න ානේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/dfwzma5fonu98ew/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC-CE%28SC%26M%29-2021-37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dfwzma5fonu98ew/ENG-DD2-PHM-PR%26HM-DD2-DPC-CE%28SC%26M%29-2021-37.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wxq1iaqlnmox31k/2K22-0001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wxq1iaqlnmox31k/2K22-0001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wxq1iaqlnmox31k/2K22-0001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4q1o4vnhaxodzpy/2K22-0002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4q1o4vnhaxodzpy/2K22-0002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4q1o4vnhaxodzpy/2K22-0002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urnb8kvkww7h2is/WPSII.T.2022.026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urnb8kvkww7h2is/WPSII.T.2022.026.pdf?dl=0
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(බපද II ) 
 

සඳහා වෑන් රථ 01ක්ව 
ිදුලි ංංිනනන්රු (නහාරණ) සඳහා 

 (බපද 11) ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
න ා. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධ පුර මාවත, 
ඇතුේනකෝටනට. 

 

න ා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධ පුර 
මාවත, ඇතුේනකෝටනට. 

 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 
න ා. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධ පුර මාවත, 
ඇතුේනකෝටනට. 

 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EHE-V21/HV/2022/01 

 
 

ිදුලි ංංිනනන්රු (ඇහැලියනගාඩ) 
ඒකකය සඳහා වෑන්(ේිත්ව 

කාර්යය)රථයක්ව කුලී පද ම මත ලබා 
ගැනීම. 

 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර 

1,000.00 20,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම.,  ව 

 ගරය, රත් පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර. 

- නේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/ EHE-V69/HV/2022/02 
ිදුලි ංංිනනන්රු (ඇහැලියනගාඩ) සඳහා 
නමෝටර් කාර්රථයක්ව කුලී පද ම මත ලබා 

ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර 

1,000.00 20,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම.,  ව 

 ගරය, රත් පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර. 

- 

නේශීය  
 
 
 
 
 

Click 
Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/CON-V12/HV/2022/03 

 
 

ප්රධා  ංංිනනන්රු (තැනීම්) වැඩ 
කණ්ඩායම් IV සඳහාවෑන්(ේිත්ව 

කාර්යය)රථයක්ව කුලී පද ම මත ලබා 
ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර 

1,000.00 20,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම.,  ව 

 ගරය, රත් පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 
 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර. 

- 

නේශීය  
 
 
 
 

Click 
Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/CON-V13/HV/2022/04 

 
 

 
ප්රධා  ංංිනනන්රු (තැනීම්) වැඩ 

කණ්ඩායම් III සඳහා වෑන්(ේිත්ව 
කාර්යය)රථයක්ව කුලී පද ම මත ලබා 

ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර 

1,000.00 20,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම.,  ව 

 ගරය, රත් පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර. 

- නේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EM-V50/HV/2022/05 

 
 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 

1,000.00 20,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම.,  ව 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 

- නේශීය 

 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/zwgopgc3c12pnij/2022_01-EHE-V21-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwgopgc3c12pnij/2022_01-EHE-V21-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q81a3plcakwicky/2022_02-EHE-V69-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q81a3plcakwicky/2022_02-EHE-V69-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/76ktkospb98m9y1/2022_03-CON-V12-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/76ktkospb98m9y1/2022_03-CON-V12-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/02i6lgev2hjlubp/2022_04-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/02i6lgev2hjlubp/2022_04-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
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ප්රධා  ංංිනනන්රු (බලශක්වති) 
රුවන්වැේල වැඩ කණ්ඩායම සඳහා 

වෑන්(ේිත්ව කාර්යය)රථයක්ව කුලී පද ම 
මත ලබා ගැනීම. 

 
 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 

රත් පුර 

 ගරය, රත් පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 

(වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 

රත් පුර. 

 
 

Click 
Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EHE-V71/HV/2022/06 

 
කිරිඇේල පා.නස්.ම සඳහා  4WD ඩබේ 

කැේ රථයක්ව කුලී පද ම මත ලබා ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර 

1,000.00 20,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම.,  ව 

 ගරය, රත් පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර. 

- නේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/KAH-V30/HV/2022/07 

 
ිදුලි ංංිනනන්රු (කහවත්ත) සඳහා වෑන් 
(ේිත්ව කාර්යය)රථයක්ව කුලී පද ම මත 

ලබා ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර 

1,000.00 20,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම.,  ව 

 ගරය, රත් පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර. 

- නේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V43/HV/2022/08 

 
දැරණියගල පාරිනභෝගික නස්වා 

මධයස්ථා ය සඳහා 4WD ඩබේ කැේ 
රථයක්ව කුලී පද ම මත ලබා ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර 

1,000.00 20,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම.,  ව 

 ගරය, රත් පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර. 045-

2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

- නේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V80/HV/2022/09 

 
ිදුලි ංංිනනන්රු (රත් පුර)ඒකකය සඳහා 

ත්රී නරෝදරථයක්ව කුලී පද ම මත ලබා 
ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර 

1,000.00 20,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම.,  ව 

 ගරය, රත් පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර. 045-

2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

- නේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V36/HV/2022/10 

 
රත් පුර ප්රානේශීය  ඩත්තු ඒකකය සඳහා 

2WD ඩබේ කැේරථයක්ව කුලී පද ම මත 
ලබා ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 

1,000.00 20,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම.,  ව 

 ගරය, රත් පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 

- නේශීය 

 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/ktj7oykzntb6gz9/2022_05-EM-V50-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktj7oykzntb6gz9/2022_05-EM-V50-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/od8ea00vp3f2ztm/2022_06-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l1cv7azvykbj8c6/2022_07-KAH-V30-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kkl7rf5twddeyd8/2022_08-RUW-V43-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/900e2fr9v6wzbp1/2022_09-RAT_-V80_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
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රත් පුර 2226084 රත් පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 

045-2226084 

Click Here 
 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V60/HV/2022/11 

 
නකාටි පයාකුල්ර පා.නස්.ම සඳහා වෑන් 

(ේිත්ව කාර්යය)රථයක්ව කුලී පද ම මත 
ලබා ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර 

1,000.00 20,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම.,  ව 

 ගරය, රත් පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර. 045-

2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

- නේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 
 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V84/HV/2022/12 

 
දැරණියගල පා.නස්.ම සඳහා 4WD කෲ 

කැේ රථයක්ව කුලී පද ම මත ලබා ගැනීම. 
02/02/2022 

14.00 පැය 
 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර 

1,000.00 20,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම.,  ව 

 ගරය, රත් පුර. 045-
2225891-5 ෆැක්වස් - 045-

2226084 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම.,  ව ගරය, 
රත් පුර. 045-

2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

- නේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 
 

 
නබ.අ.03 
(සබර) 

SAB/DGM/CE(DM)/C1/Building/2
021/T/14 

ප්රධා  ංංිනනන්රු - නබදාහැරිම් 
 ඩත්තු(සබරගමුව) ඒකකයට අනුයුක්වත 
රත් පුර II සහ උපනපාල  ඩත්තු වැඩ 
කණ්ඩා යම්හි  කාර්යාල පවත්වා නග  

යාම  හා භාණ්ඩ ගබඩා කිරිම සඳහා වසර 
03ක කාලයකට, කුලී පද ම මත 

නගාඩ ැගිේලක්ව සහිත ංඩමක්ව ලබා 
ගැනම. 

 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ප්රධා  ංංිනනන්රු - 
නබදාහැරිම්  ඩත්තු 

(සබරගමුව) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., අංක 502/3ී, 

02 ව  මහල, 
නකාළඹ පාර, නවරළුප, 

රත් පුර. 
 

1,000.00 - 

ප්රධා  ංංිනනන්රු 
- නබදාහැරිම්  ඩත්තු 

(සබරගමුව) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., අංක 502/3ී, 

02 ව  මහල, 
නකාළඹ පාර, නවරළුප, 

රත් පුර. 

ප්රධා  ංංිනනන්රු - 
නබදාහැරිම් 

 ඩත්තු (සබරගමුව) 
කාර්යාලය, 

ලං.ි.ම., 
අංක 502/3ී, 
02 ව  මහල, 
නකාළඹ පාර, 

නවරළුප,රත් පුර. 

-- නේශීය 
Cilck 
Here 

නබදාහැරීම් අංශය - 4 (බපද - 1) ලංසු නපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු නයාමු අංකය, ඔනේ ආයත නේ  ම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපි ය නකටි ප පනිඩයක්ව මාර්ගනයන් 0702516069 ය  අංකයට දැනුම් නදන් . 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීී/ටී/2021/96 
බස් ාහිර පළාත දකුණ-1 හි  නදහිවල, 

රත්මලාණ, කළුතර, මතුගම ප්රනේශ සඳහා 
ිදුලිය ිසන්ධි කිරීම් සහ  ැවත ඇමිණීම් 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා   නකාන්රාත් 
කරුවන් ලියාපදිං අ කිරීම 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමි ටුව 

නනයාජය 
සාමා යාධිකාරි ( 

බස් ාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 

500.00 00.00 

ප්රධා  ංංිනනන්රු (වාණිජ), 
නනයෝජය සාමා යාධිකාරී 
(බස් ාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ), නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරී 
(බස් ාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථා ය, 3ව  

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/fobzatidhmb4jp2/2022_10-RAT-V36-%20DOUBLE%20CAB%20%202%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n5fsm4iypww994k/2022_11-RUW-V60-DUAL%20PURPOSE%20VAN%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ntv5a7yiw9ymzza/2022_12-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9mklie72b8xwvcc/6.%20SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2021_T_14.pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9mklie72b8xwvcc/6.%20SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2021_T_14.pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2284zk12b6o3no/PPC_T_2021_96%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2284zk12b6o3no/PPC_T_2021_96%20-%20watermark.pdf?dl=0
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මණ්ඩලය, අංක: 25, 
 ගරසභා පටුමඟ, 

නදහිවල. 
011-2638852 

 ගරසභා පටුමඟ, නදහිවල. මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
 ගරසභා පටුමඟ, 

නදහිවල. 
නබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීී/ටී/2021/110 
නබදාහැරීම් අංශ 4 ආයතනක කාර්යාල 

නගාඩ ැගිේල පිරිසිදු කිරීම. 
(ලංසු මිල රු. මිලිය  5 ංක්වමවන්නන් 
 ම් ලංසු භාරගන් ා අවසා  දි යට 

නපර PCAIII අවශයනේ.) 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමි ටුව 

නනයාජය 
සාමා යාධිකාරි ( 

බස් ාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
 ගරසභා පටුමඟ, 

නදහිවල. 
011-2638852 

500.00 129,000.00 

ප්රධා  ංංිනනන්රු (වාණිජ), 
නනයෝජය සාමා යාධිකාරී 
(බස් ාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

 ගරසභා පටුමඟ, නදහිවල. 

ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ), නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරී 
(බස් ාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
 ගරසභා පටුමඟ, 

නදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීී/ටී/2022/03 
කළුනබෝිල දකුණු නකාළඹ ශික්වෂණ 

නරෝහනලහි ිදුලි  ඩත්තු කටයුතු වලට 
අදාල නටන්ඩරය 

03/02/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමි ටුව 

නනයාජය 
සාමා යාධිකාරි ( 

බස් ාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
 ගරසභා පටුමඟ, 

නදහිවල. 
011-2638852 

500.00 46,000.00 

ප්රධා  ංංිනනන්රු (වාණිජ), 
නනයෝජය සාමා යාධිකාරී 
(බස් ාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

 ගරසභා පටුමඟ, නදහිවල. 

ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ), නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරී 
(බස් ාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
 ගරසභා පටුමඟ, 

නදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීී/ටී/2022/16 
බස් ාහිර පළාත දකුණ-1 හි  එකලා මනු 

පරීක්වෂා කිරීම සඳහා  නකාන්රාත් කරුවන් 
ලියාපදිං අ කිරීම 2022. 

13/01/2022 
10.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමි ටුව 

නනයාජය 
සාමා යාධිකාරි ( 

බස් ාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
 ගරසභා පටුමඟ, 

නදහිවල. 
011-2638852 

500.00 00.00 

ප්රධා  ංංිනනන්රු (වාණිජ), 
නනයෝජය සාමා යාධිකාරී 
(බස් ාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

 ගරසභා පටුමඟ, නදහිවල. 

ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ), නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරී 
(බස් ාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
 ගරසභා පටුමඟ, 

නදහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩේපීඑස්-1/පීපීී/ටී/වී/2022/03 
බස් ාහිර පළාත දකුණ-1 ප්රධා  
ංංිනනන්රු නබදාහැරීම  ඩත්තු 

කාර්යාලය සඳහා කුලී පද ම මත වෑන් 
රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා වූ නටන්ඩරය. 

2022.01.13 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාද  

කමි ටුව 

නනයාජය 
සාමා යාධිකාරි ( 

බස් ාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 

500.00 15,000.00 

ප්රධා  ංංිනනන්රු (වාණිජ), 
නනයෝජය සාමා යාධිකාරී 
(බස් ාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථා ය, 3ව  

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(වාණිජ), නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරී 
(බස් ාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථා ය, 3ව  

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/zq30mf4ay4st4ue/PPC_T_2021_110%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zq30mf4ay4st4ue/PPC_T_2021_110%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1cowbzakzejoo4/PPC_T_2022_03%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1cowbzakzejoo4/PPC_T_2022_03%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k7kskyf9mwnu9n6/PPC_T_2022_16%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k7kskyf9mwnu9n6/PPC_T_2022_16%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/egvsutfm7xzhny4/WPS1_PPC_T_V_2022_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/egvsutfm7xzhny4/WPS1_PPC_T_V_2022_03.pdf?dl=0
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මණ්ඩලය, අංක: 25, 
 ගරසභා පටුමඟ, 

නදහිවල. 
011-2638852 

 ගරසභා පටුමඟ, නදහිවල. මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
 ගරසභා පටුමඟ, 

නදහිවල. 
නබ.අ.04 

(දකුණු පළාත 
1) 

SP I/CE(DM)/T/22/01 
ප්ර. ංං (නබ. ඩත්තු) ද.ප. I කාර්යාලනේ 
හා එයට අයත් ිනේක කාමර නදනකහි 

පිරතා කටයුතු 

27/01/2022
14.00 පැය 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් ද.ප.1 

ප්ර. ංං (නබ. ඩත්තු) ද.ප 
I කාර්යාලය, න ා. 

187/3,බණ්ඩාර ායක 
නපනදස, ගාේල. 

500.00 5,000.00 ප්ර. ංං (නබ. ඩත්තු) ද.ප. I 
කාර්යාලය,  න ා. 187/3, 
බණ්ඩාර ායක නපනදස, 

ගාේල. 

 - NCB 
 

 
නතාරතුරු 

පිටපත 

නබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

දප-1/අකු/ලි6/පිරතා/2022/01 
අකුරැස්ස ප්රානේශීය ප්රධා  ිදුලි 

ංංිනනන්රු කාර්යාලය සහ වැලිගම, 
අකුරැස්ස, නදනයාය සහ නමාරවක 

පා.නස්.ම. හා පස්නගාඩ උප පා.නස්.ම. 
සඳහා පිරතා කටයුතු සඳහා නස්වා 

සපයා ගැනීම. 

27/01/2022 
14 .00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධා  ංංිනනන්රු, 
ප්රානේශීය ප්රධා  ිදුලි 
ංංිනනන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක.08,යාක

බැේද පාර, අකුරැස්ස. 
දු.ක.   041 – 2250344 
ෆැක්වස් 041 – 2250285 

 

1000.00 5,000.00 ප්රධා  ංංිනනන්රු, ප්රානේශීය 
ප්රධා  ිදුලි ංංිනනන්රු 

කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය,අංක.08, 

යාකබැේද පාර, අකුරැස්ස 

 - NCB 
 

 
නතාරතුරු 

පිටපත 

නබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

DGM(SP1)/C4/2022/01 
නනයෝජය සාමා යාධිකාරී (දප1) 

ශාඛානේ තරාපැි  ඩත්තු ඒකකනේ 
නගාඩ ැගිේනලහි අලුත් වැඩියා කටයුතු 

සිදු කිරීම. 
පූර්ව ලංසු රැස්වීම : පැය 10:00, 

27.01.2022 
 

03/02/2022
14.00 පැය 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් ද.ප.1 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරී (දප1), 
ලංවීම, අංක167, මාතර 

පාර, ගාේල 091-
2232095 

500.00 36,000.00 නනයෝජය සාමා යාධිකාරී 
(දප1), ලංවීම, අංක167, 

මාතර පාර, ගාේල 

 - NCB 
 

 
නතාරතුරු 

පිටපත 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V113/202
2/113 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධා  ංංිනනන්රු 

(තැනීම්) ඒකකනේ, ිදුලි අධිකාරී රාජකාරි 
කටයුතු සදහා ේිත්ව කාර්යය වෑන් රථ  

01ක්ව කුලී පද ම මත සපයා ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නනයෝජය  සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., න ා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගේල. 

නනයෝජය  
සාමා යාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., න ා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගේල 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V127/202
2/127 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධා  ංංිනනන්රු 

(හම්බන්නතාට) ඒකකනේ, ිදුලි අධිකාරී 
(අම්බලන්නතාට) රාජකාරි සදහා ේිත්ව 
කාර්යය වෑන් රථ  01ක්ව කුලී පද ම මත 

සපයා ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නනයෝජය  සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., න ා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගේල. 

නනයෝජය  
සාමා යාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., න ා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගේල 

-- නේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/8p71h0deaigs3tu/Sin-DD4-SP1-SP1-CE-DM-T-22-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8p71h0deaigs3tu/Sin-DD4-SP1-SP1-CE-DM-T-22-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwr6b777oxvtezz/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwr6b777oxvtezz/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8lao7prbgfbl5y8/Sin-DD4-SP1-DGM-S1-C4-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8lao7prbgfbl5y8/Sin-DD4-SP1-DGM-S1-C4-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pjjdngchz9y2lao/SP2-CE-C%26CS%29-Vehicle-V113-2022-113.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pjjdngchz9y2lao/SP2-CE-C%26CS%29-Vehicle-V113-2022-113.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/idjv29uigoojz5l/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V127-2022-127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/idjv29uigoojz5l/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V127-2022-127.pdf?dl=0
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නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V128/20
22/128 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධා  ංංිනනන්රු 

(හම්බන්නතාට) ඒකකනේ, ිදුලි අධිකාරී 
(හම්බන්නතාට) රාජකාරි සදහා ේිත්ව 

කාර්යය වෑන් රථ  01ක්ව කුලී පද ම මත 
සපයා ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 
පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නනයෝජය  සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., න ා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගේල. 

නනයෝජය  
සාමා යාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., න ා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගේල 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V129/20
22/129 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධා  ංංිනනන්රු 

(හම්බන්නතාට) ඒකකනේ, ිදුලි අධිකාරී 
(කතරගම) රාජකාරි සදහා ේිත්ව කාර්යය 

වෑන් රථ  01ක්ව කුලී පද ම මත සපයා 
ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 
පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නනයෝජය  සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., න ා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගේල. 

නනයෝජය  
සාමා යාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., න ා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගේල 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V130/20
22/130 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධා  ංංිනනන්රු 

(හම්බන්නතාට) ඒකකනේ පාරිනභෝගික 
නස්වා මධයස්ථා ය (තිස්සමහාරාම) 

රාජකාරී කටයුතු  සදහා ත්රීනරෝද රථ 01ක්ව 
කුලී පද ම මත සපයා ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 
පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 10,000.00 

නනයෝජය  සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., න ා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගේල. 

නනයෝජය  
සාමා යාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., න ා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගේල 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V06/202
2/131 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් මා ව සම්පත් 

නළධාරිණී  රාජකාරි කටයුතු සදහා 
නමෝටර් කාර් රථ  01ක්ව කුලී පද ම මත 

සපයා ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 
පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නනයෝජය  සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., න ා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගේල. 

නනයෝජය  
සාමා යාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., න ා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගේල 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V44/202
2/132 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධා  ංංිනනන්රු 
(තංගේල) ඒකකනේ, ිදුලි අධිකාරී 

(අගුණනකාලපැලැස්ස) රාජකාරි සදහා 
ේිත්ව කාර්යය වෑන් රථ  01ක්ව කුලී 

පද ම මත සපයා ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 
පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

1000.00 20,000.00 

නනයෝජය  සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., න ා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගේල. 

නනයෝජය  
සාමා යාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., න ා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගේල 

-- නේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/oj0xubextmk2hf4/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V128-2022-128.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oj0xubextmk2hf4/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V128-2022-128.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6k9ex478gxwmbot/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V129-2022-129.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6k9ex478gxwmbot/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V129-2022-129.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7h9bc9f4jsaw9hx/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V130-2022-130.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7h9bc9f4jsaw9hx/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V130-2022-130.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/13torpdfh54acko/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V06-2021-131.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/13torpdfh54acko/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V06-2021-131.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v5zl49z6p1uwwfd/SPS-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V44-2022-132.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v5zl49z6p1uwwfd/SPS-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V44-2022-132.pdf?dl=0
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ෆැක්වස් : 047-2241806 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V67/202
2/133 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධා  ංංිනනන්රු 

(නබදාහැරීම්  ඩත්තු) ඒකකනේ, ිදුලි 
අධිකාරී (තරාපැි  ඩත්තු) රාජකාරි 

සදහා ේිත්ව කාර්යය වෑන් රථ  01ක්ව කුලී 
පද ම මත සපයා ගැනීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 
පළාත් මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(ද.ප-2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නනයෝජය  සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  

ංංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., න ා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගේල. 

නනයෝජය  
සාමා යාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., න ා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගේල 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP/H/T/2021/11 
හම්බන්නතාට ප්රානේශිය ිදුලි ංංිනනන්රු 

කාර්යාලයට අයත් අම්බලන්නතාට 
පාරිනභෝගික නස්වා මධස්ථා ය සඳහා 

ිදුලි කණු රැස් කිරිමට බදු පද ම 
මත ංඩමක්ව ලබා ගැනම 

26/01/2022 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ප්රධා  ංංිනනන්රු 
හම්බන්නතාට, ලංකා 

ිදුලබල 
මණ්ඩලය,ප්රනේශිය ිදුලි 

ංංිනනන්රු 
කාර්යාලය,පරිපාල  

සංකීරිණය,සිරිනබෝපුර, 
හම්බන්නතාට. 

දු.අ. 047-2256288 
ෆැක්වස් : 047-2256085 

1000.00  

ප්රධා  ංංිනනන්රු 
හම්බන්නතාට, ලංකා 

ිදුලබල මණ්ඩලය,ප්රනේශිය 
ිදුලි ංංිනනන්රු 

කාර්යාලය,පරිපාල  
සංකීරිණය,සිරිනබෝපුර, 

හම්බන්නතාට. 
 

ප්රධා  ංංිනනන්රු 
හම්බන්නතාට, ලංකා 

ිදුලබල 
මණ්ඩලය,ප්රනේශිය 

ිදුලි ංංිනනන්රු 
කාර්යාලය,පරිපාල  

සංකීරිණය,සිරිනබෝපුර, 
හම්බන්නතාට. 

 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

දප/මා/ලි03/නටන්ඩර්/2022/01 
මාතර ප්රානේශිය ිදුලි ංංිනනන්රු 

කාර්යාලයට අයත් දික්වවැේල 
පාරිනභෝගික නස්වා මධයස්ථා ය සදහා 

නවසක්ව සහිත ංඩමක්ව බදු පද ම මත 
ලබා 

ගැනීම. 

26-01-2022 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

ප්රධා  ංංිනනන්රු මාතර, 
ලංකා ිදුලබල 

මණ්ඩලය,ප්රනේශිය ිදුලි 
ංංිනනන්රු 

කාර්යාලය,රාහුල 
පාර,මාතර. 

දු.අ. 041-2222322 
ෆැක්වස් : 041-2222322 

500.00 10,000.00 

ප්රධා  ංංිනනන්රු මාතර, 
ලංකා ිදුලබල 

මණ්ඩලය,ප්රනේශිය ිදුලි 
ංංිනනන්රු කාර්යාලය,රාහුල 

පාර,මාතර. 
දු.අ. 041-2222322 

ෆැක්වස් : 041-2222322 

ප්රධා  ංංිනනන්රු 
මාතර, ලංකා ිදුලබල 

මණ්ඩලය,ප්රනේශිය 
ිදුලි ංංිනනන්රු 

කාර්යාලය,රාහුල 
පාර,මාතර. 

දු.අ. 041-2222322 
ෆැක්වස් : 041-2222322 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/01 
 

නකාන්ීට වැරකැවූ මීටර් 8.3/ක්රි.ග්රෑ.100 
කණු 500 ක්ව සපයා ප්රවාහ ය කිරීම. 

 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,500.00 100,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/02 
 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 

2,500.00 100,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 

-- නේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ri4z7jxxazuy0pj/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V67-2022-133.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ri4z7jxxazuy0pj/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V67-2022-133.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktexnx7lo2e83vp/SP-2-H-T-2021-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktexnx7lo2e83vp/SP-2-H-T-2021-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j5rfyz9z645kbf8/%E0%B6%AF%E0%B6%B42-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9203-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j5rfyz9z645kbf8/%E0%B6%AF%E0%B6%B42-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9203-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j5rfyz9z645kbf8/%E0%B6%AF%E0%B6%B42-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9203-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j5rfyz9z645kbf8/%E0%B6%AF%E0%B6%B42-%E0%B6%B8%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%9203-%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BB%E0%B7%8A-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pzgaxwlvcedtow5/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pzgaxwlvcedtow5/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-02.pdf?dl=0
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නකාන්ීට වැරකැවූ මීටර් 8.3/ක්රි.ග්රෑ.100 
කණු 500 ක්ව සපයා ප්රවාහ ය කිරීම. 

 

පාරිනභෝගික නස්වා) 
ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

පාරිනභෝගික නස්වා) 
ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/03 
 

නකාන්ීට නපරැදි මීටර් 11/ක්රි.ග්රෑ.350 
කණු 

200 ක්ව සපයා ප්රවාහ ය කිරීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,500.00 75,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/04 
 

නකාන්ීට නපරැදි මීටර් 11/ක්රි.ග්රෑ.350 
කණු 

200 ක්ව සපයා ප්රවාහ ය කිරීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,500.00 75,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/05 
 

නකාන්ීට නපරැදි මීටර් 11/ක්රි.ග්රෑ.500 
කණු 200 ක්ව සපයා ප්රවාහ ය කිරීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,500.00 100,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/06 
 

නකාන්ීට නපරැදි මීටර් 11/ක්රි.ග්රෑ.500 
කණු 200 ක්ව සපයා ප්රවාහ ය කිරීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

2,500.00 100,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

-- නේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ls1uffup4wrm6py/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ls1uffup4wrm6py/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7znqsd1x2hh55vw/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7znqsd1x2hh55vw/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ysh6ht9iwcryqu/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ysh6ht9iwcryqu/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ro48bkj5gjt0fx6/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ro48bkj5gjt0fx6/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-06.pdf?dl=0
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දු.අ. 045-2200888 
ෆැක්වස් : 047-2241806 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/07 
 

නකාන්ීට නපරැදි මීටර් 11/ක්රි.ග්රෑ.850 
කණු 100 ක්ව සපයා ප්රවාහ ය කිරීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,500.00 75,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/08 
 

නකාන්ීට නපරැදි මීටර් 11/ක්රි.ග්රෑ.1200 
කණු 

50 ක්ව සපයා ප්රවාහ ය කිරීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,500.00 65,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/09 
 

නකාන්ීට නපරැදි මීටර් 13/ක්රි.ග්රෑ.850 
කණු 

100 ක්ව සපයා ප්රවාහ ය කිරීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,500.00 75,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/10 
 

නකාන්ීට නපරැදි මීටර් 13/ක්රි.ග්රෑ.850 
කණු 

100 ක්ව සපයා ප්රවාහ ය කිරීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,500.00 75,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/66lhuydi1x4732c/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/66lhuydi1x4732c/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i693vcxzhx63a08/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i693vcxzhx63a08/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qyyjbs6kzgs3fvt/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qyyjbs6kzgs3fvt/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/47vdnsgcrmfy4vg/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/47vdnsgcrmfy4vg/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-10.pdf?dl=0
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නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/11 
 

නකාන්ීට නපරැදි මීටර් 13/ක්රි.ග්රෑ.1200 
කණු 

50 ක්ව සපයා ප්රවාහ ය කිරීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,500.00 65,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/12 
 

නකාන්ීට නපරැදි බම  ලද මීටර් 
6/ක්රි.ග්රෑ.50 

කණු 500 ක්ව සපයා ප්රවාහ ය කිරීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,500.00 100,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/13 
 

නකාන්ීට නපරැදි බම  ලද මීටර් 
8.3/ක්රි.ග්රෑ.100 

කණු 1000 ක්ව සපයා ප්රවාහ ය කිරීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,500.00 200,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2022/14 
Aluminium Binding wire (No.11) 3 

mm 
කි.ග්රෑම් 4000 ක්ව සහ Aluminium 

Binding 
wire (No.9) 3.6mm කි.ග්රෑම් 1000 ක්ව 

සපයා 
ප්රවාහ ය කිරීම. 

02/02/2022 
14.00 පැය 

 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(ද.ප2) 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,500.00 50,000.00 

නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

නනයෝජය 
සාමා යාධිකාරි (ද.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධා  
ංංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.න ා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගේල. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

 
වත්කම් 

කළම ාකර
ණ 

 
WAS/CWS/BID/S/2021/267 

ලංකා ිදුලි බල මණ්ඩලනේ මධයම 
වැඩපල හා ගරාජය ඒකකය සඳහා 2022 

 
02/02/2022 

10.00 පැය 
පැයට අවසන් 

 
පළාත් 

ප්රසම්පාද  
කමිටුව 

 
නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරි 
(වැඩපල හා උපකාරක 

 
1,000.00 

 
 

 
28,000.00 

 
 

 
නනයෝජය සාමා යාධිකාරි 

(වැඩපල හා උපකාරක 
නස්වා) කාර්යාලය, 

 
නනයෝජය 

සාමා යාධිකාරි 
(වැඩපල හා උපකාරක 

 
අදාල න ානේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/ebc0kpy2kbsbt3n/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ebc0kpy2kbsbt3n/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lop1nox2rhcjsro/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lop1nox2rhcjsro/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q6itqjocim1bc9c/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q6itqjocim1bc9c/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5cbk74oj18nlvzd/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5cbk74oj18nlvzd/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2022-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ksykjk4le70k059/Sin-AM-WAS-WAS-CWS-BID-S-2021-267.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ksykjk4le70k059/Sin-AM-WAS-WAS-CWS-BID-S-2021-267.pdf?dl=0
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(වැඩපල හා 
උපකාරක 

නස්වා) 

වර්ෂය සඳහා වසරක කාලයකට පිරතා 
හා සනීපාරක්වෂක නස්වාව  ලබා ගැනීම 

සඳහා ලංසු කැඳවීම. 

කරනු  ලැනේ. 
 
 
 

(වැඩපල හා 
උපකාරක 

නස්වා) 

නස්වා) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීනතාටමුේල පාර, 
නකානළාන් ාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
මීනතාටමුේල පාර, 
නකානළාන් ාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

නස්වා) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීනතාටමුේල පාර, 
නකානළාන් ාව. 

 
 

දු.අ. 011 242 1050 
 

 

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 අනුකූලව ලියාපදිංචි 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 පරීක්ෂා 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 රතියක්ෂ්ප 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 

 

        සාමාන්යාධිකාරී                      
                                     


