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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/2022/0006 

 
ලක්විජය බලාගාරයේ 

ජැටියේ ගල් අගුරු යගාඩ බැයේ යන්ත්රය 
සඳහා පරිවාරක තහඩු මිලදී ගැනීම 

 

 
23/02/2022 

දින 
ප.ව. 14.00 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීේ 
කමිටුව 

 
ප්රසේපානන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 

යනායරාචයචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

යනාමියල් 
 

 
35,000.00 

 
ප්රසේපානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසේපානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්ත් 

යනාමියල් 
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/mkjk29edcx0d2ro/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mkjk29edcx0d2ro/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0006.pdf?dl=0
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ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2021/0420 
 

Procurement of Sodium Meter and 
pre-programmed 

spectrophotometer for the 
laboratory 

 

 
09/03/2022 

දින 
ප.ව. 14.00 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීේ 
කමිටුව 

 
ප්රසේපානන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 

යනායරාචයචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

රු 1,000.00 
(නැවත 

යනායගවන 
යෙන්ත්ඩර් 

තැන්ත්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින්ත් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුේ අංක: 
204200140

085134 
යවත බැර 
කල හැක 

 
35,000.00 

 
ප්රසේපානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසේපානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්ත් 

යනාමියල් 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0023 
මීෙර්  6 කි.ග්රෑ 50 වැරකැවූ යකාන්ත්ීට 
කණු 1,000 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-02-17 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

3,000.00 90,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0024 
මීෙර්  8.3 කි.ග්රෑ 100 වැරකැවූ යකාන්ත්ීට 

කණු 1,000 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-02-17 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 

5,000.00 150,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 

- යේශීය Downloa
d 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/jcxy90nl2ikubzc/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0420.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jcxy90nl2ikubzc/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0420.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/addelkjw7krlhml/CEB-NWP2-NCB-M-22-0023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/addelkjw7krlhml/CEB-NWP2-NCB-M-22-0023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t0anq9lp39ov5cd/CEB-NWP2-NCB-M-22-0024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t0anq9lp39ov5cd/CEB-NWP2-NCB-M-22-0024.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0025 
මීෙර්  8.3 කි.ග්රෑ 500 වැරකැවූ යකාන්ත්ීට 

කණු 300 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-02-17 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

4,000.00 120,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0031 
මීෙර් 11 කි.ග්රෑ 350 යපරදි යකාන්ත්ීට 
කණු 300 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

 

2022-02-17 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

4,000.00 100,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0032 
මීෙර් 11 කි.ග්රෑ 850 යපරදි යකාන්ත්ීට 
කණු 100 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-02-17 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

3,000.00 55,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/8pk3xhuwdfc6qz8/CEB-NWP2-NCB%20-M-22-0025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8pk3xhuwdfc6qz8/CEB-NWP2-NCB%20-M-22-0025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fsfyh4orihvdqm7/CEB-NWP2-NCB-M-22-0031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fsfyh4orihvdqm7/CEB-NWP2-NCB-M-22-0031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/judkktir0vnyjkb/CEB-NWP2-NCB-M-22-0032.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/judkktir0vnyjkb/CEB-NWP2-NCB-M-22-0032.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0033 
මීෙර් 13 කි.ග්රෑ 1200 යපරදි යකාන්ත්ීට 
කණු 100 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-02-17 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

4,000.00 90,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0035 
ඇළුමිනියේ බැඳුේ තත් (No.11) 3mm 
කි.ග්රෑ. 5,000 ක්ව සැපයිම හා ප්රවාහනය 

2022-02-17 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබනාහැරීේ අංශය - 4 (බපන - 1) ලංසු යපාත් මිලදී ගැනීමෙ ප්රථමව ලංසු යයාු  අංකය, ඔයේ ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පනිිඩයක්ව මාර්ගයයන්ත් 0702516069 යන අංකයෙ නැනුේ යනන්ත්න. 

යබනාහැරීේ 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/06 
පහත සඳහන්ත් ආරක්විත අත්වැසුේ සපයා, 

යගනිත් භාරදීම 
a) Over Glove for Electrician Gloves 

- Class 0  40 Pairs 

b) Latex Glove for Electrician 
Gloves - Class 0  160 Pairs 

2022.02.10 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 10,000.00 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීේ 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  
යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/jrq1iv9hvd7nzo5/CEB-NWP2-NCB-M-22-0033.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jrq1iv9hvd7nzo5/CEB-NWP2-NCB-M-22-0033.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/23t90ztqk3n3bba/CEB-NWP2-NCB-M-22-0035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/23t90ztqk3n3bba/CEB-NWP2-NCB-M-22-0035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xvsi567c0nujyc6/PPC_T_2022_06%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xvsi567c0nujyc6/PPC_T_2022_06%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබනාහැරීේ 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/10 
තාප සංයේදී කැමරාවක්ව (Thermal 

Imaging Camera) සපයා, යගනිත් 
භාරදීම. 

2022.02.10 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 17,000.00 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීේ 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  
යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබනාහැරීේ 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/11 
අනතුරු පුවරු - 33kV (of Boards 

Danger 33kV) සපයා, යගනිත් භාරදීම. 
2,000 එකු 

2022.02.10 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 12,000.00 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීේ 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  
යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබනාහැරීේ 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/12 
කණු - යකාන්ත්ීට යප රැඳි මීෙර් 13 කි.ග්රෑ. 
500 (Poles Concrete Pre-Stressed 

13m 500kg) සානා, සපයා, යගනිත් 
භාරදීම. 
100 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ංක්වමවන්ත්යන්ත් 
නේ ලංසු භාරගන්ත්නා අවසාන දිනයෙ 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2022.02.10 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 55,000.00 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීේ 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  
යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ye4m7c1ggiga0nu/PPC_T_2022_10%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ye4m7c1ggiga0nu/PPC_T_2022_10%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0ia1ktgtcvwl5j/PPC_T_2022_11%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l0ia1ktgtcvwl5j/PPC_T_2022_11%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lbxw1abm6j15vzn/PPC_T_2022_12%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lbxw1abm6j15vzn/PPC_T_2022_12%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබනාහැරීේ 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/13 
කණු - යකාන්ත්ීට යප රැඳි මීෙර් 13 කි.ග්රෑ. 
850 (Poles Concrete Pre-Stressed 

13m 850kg) සානා, සපයා, යගනිත් 
භාරදීම. 
100 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ංක්වමවන්ත්යන්ත් 
නේ ලංසු භාරගන්ත්නා අවසාන දිනයෙ 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2022.02.10 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 70,000.00 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීේ 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  
යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබනාහැරීේ 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/14 
කණු - යකාන්ත්ීට යප රැඳි මීෙර් 13 කි.ග්රෑ. 
1,200 (Poles Concrete Pre-Stressed 

13m 1,200kg) සානා, සපයා, යගනිත් 
භාරදීම. 
25 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ංක්වමවන්ත්යන්ත් 
නේ ලංසු භාරගන්ත්නා අවසාන දිනයෙ 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2022.02.10 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 45,000.00 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීේ 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  
යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබනාහැරීේ 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/15 
කණු -   යකාන්ත්ීට යප රැඳි බමන ලන මීෙර 

6 කි.ග්රෑ. 50  (Poles - Concrete Pre-
Stressed Spun Type 6m 50kg ) සානා, 

සපයා, යගනිත් භාරදීම. 
500 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ංක්වමවන්ත්යන්ත් 
නේ ලංසු භාරගන්ත්නා අවසාන දිනයෙ 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2022.02.10 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 57,000.00 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීේ 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  
යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

https://www.dropbox.com/s/esfz47qtxhz6ky3/PPC_T_2022_13%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/esfz47qtxhz6ky3/PPC_T_2022_13%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zo238ndl4kvu3g1/PPC_T_2022_14%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zo238ndl4kvu3g1/PPC_T_2022_14%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4or7srz9oyk2mnf/PPC_T_2022_15%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4or7srz9oyk2mnf/PPC_T_2022_15%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යස්වා 
ජනන අංශය 

(මහවැලි 
සංකීර්ණය) 

යකාත්මයල් වහරු අංගනයේ පාලන 
මැදිරි යගාඩනැගිල්ල අවෙ ප්රයේශ, වහරු 
අංගන, කැළඹුේ ළිඳ අවෙ ප්රයේශ, පිිසුේ 
මාර්ග  ශුේධා පිර කර නඩත්තු කරයගන 

යාම සහ අයනකුත් යස්වාවන්ත් 
සැපයීම 

එේි/යකාත්/බිඩ්සස්/ 
2021/016 

 

2022.02.17    
දින  ප.ව. 
2.00 ෙ 

 

මහවැලි 
සංකිර්ණය  
ප්රසේපානන 

කමිටුව 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු, 
යකාත්මයල් ිදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 
ිදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

ෆැක්වස් : 081-7429330 
ිනුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 
 

රු.1000/- ක 
සෑම 

යගවීමක්වම 
ඕනෑම 

මහජන බැංකු 
ශාඛාවක්ව 

මගින්ත් මහජන 
බැංකුයේ 

(ු ලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ගිණුේ අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරයවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත 
ංදිරිපත් කල 

යුතුය. 

රු.37,000.00 ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු, 
යකාත්මයල් ිදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා ිදුලිබල  
මණ්ඩලය, මාවතුර. 

 

යකාත්මයල් ිදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
ිදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකාත්මයල් 
ිදුලි 

බලස්ථානය , 
ලංකා ිදුලිබල  

මණ්ඩලය, 
මාවතුර, 

කාර්යාලයේදී 
කියවීම සනහා 

යනාමියල් 
ලබා ගත හැක. 

NCB 
 

 
Click 
here 

 

ජනන අංශය 
(මහවැලි 

සංකීර්ණය) 

නිල්ලඹ ිදුලි බලස්ථානයෙ ජලය රැයගන 
එනු ලබන ප්රධාාන ඇල, ආනත නල 

මාර්ගය, බලස්ථානය අවෙ භූමි ප්රයේශ 
ශුේධා පිර කර නඩත්තු කරයගන යාම 

සහ අයනකුත් යස්වාවන්ත් ලබාදීම 
එේි/නිල්/බිඩ්සස්/ 

2021/004 
 

2022.02.17    
දින  ප.ව. 
2.00 ෙ 

 

මහවැලි 
සංකිර්ණය  
ප්රසේපානන 

කමිටුව 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු, 
යකාත්මයල් ිදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා 
ිදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

ෆැක්වස් : 081-7429330 
ිනුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 
 

රු.1000/- ක 
සෑම 

යගවීමක්වම 
ඕනෑම 

මහජන බැංකු 
ශාඛාවක්ව 

මගින්ත් මහජන 
බැංකුයේ 

(ු ලස්ථාන 
ශාඛායේ) 
මහවැලි 

සංකිර්ණ 
ගිණුේ අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරයවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත 
ංදිරිපත් කල 

යුතුය. 

රු.43,000.00 ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු, 
යකාත්මයල් ිදුලි 

බලස්ථානය, ලංකා ිදුලිබල  
මණ්ඩලය, මාවතුර. 

 

යකාත්මයල් ිදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
ිදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

යකාත්මයල් 
ිදුලි 

බලස්ථානය, 
ලංකා ිදුලිබල  

මණ්ඩලය, 
මාවතුර, 

කාර්යාලයේදී 
කියවීම සනහා 

යනාමියල් 
ලබා ගත හැක. 

NCB 
 

 
 

Click 
here 

ජනන යකාත්මයල් ිදුලි බලස්ථානය ආශ්රිත 2022.02.17             මහවැලි ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු, රු.1000/- ක රු.42,000/- ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු, යකාත්මයල් ිදුලි යකාත්මයල් NCB  

https://www.dropbox.com/s/rgb3nskox52o0qp/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2021-016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rgb3nskox52o0qp/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2021-016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6o66dx4f3i3q0x9/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2021-004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6o66dx4f3i3q0x9/SIN-GEN-MC-NIL-BIDS-2021-004.pdf?dl=0
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(මහවැලි 
සංකීරණය) 

මාවතුර නිළ නිවාස සංකීරණය අවෙ ඇති 
භූමි ප්රයේශ හා යකාත්මයල් ජලාශයේ මමං 

පිිසුම භූමි ප්රයේශය අලංකාර යලස 
පිරිිදුව පවත්වා යගන යාම සහ 

අයනකුත් යස්වාවන්ත් 
සැපයීම 

එේසී/යකාත්/බිඩ්සස්/ 
2021/015 

 

දින ප.ව. 2.00 
ට 

සංකිර්ණය  
ප්රසේපානන 

කමිටුව 

යකාත්මයල් ිදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා 
ිදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

දුරකථන : 081-
4950690 

ෆැක්වස් : 081-7429330 
ිනුත් : 

cekotmc.gen@ceb.lk 
 

සෑම 
යගවීමක්වම 

ඕනෑම 
මහජන බැංකු 

ශාඛාවක්ව 
මගින්ත් මහජන 

බැංකුයේ 
(ු ලස්ථාන 
ශාඛායේ) 

ගිණුේ අංක 
204-2002-
30085-134 

බැරයවන යස් 
යගවා බැංකු 

ලදුපත 
ංදිරිපත් කල 

යුතුය. 

යකාත්මයල් ිදුලි 
බලස්ථානය, ලංකා ිදුලිබල  

මණ්ඩලය, මාවතුර. 
 

බලස්ථානය, ලංකා 
ිදුලිබල  මණ්ඩලය, 

මාවතුර. 
 

ිදුලි 
බලස්ථානය 
ලංකා ිදුලි 

බල මණ්ඩලය, 
මාවතුර 

කාර්යාලයේදී 
කියවීම සනහා 

යනාමියල් 
ලබා ගත හැක. 

  
Click 
here 

යබනා හැරිේ 
කලාප 01 
යකාළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(CN)/PPC/2021/002 
නි.ස (යකා.න) අනියුක්වත ප්ර.ං (යකාළඹ 
මතුර) ඒකකය සනහා කුලි පනනම මත 
වසර 02 ක්ව සනහා වෑන්ත් රථයක්ව ලබා 

ගැනිම 
(වාහන අංක I/II) 

2022 
යපබරවාරි 

23 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුේ 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

ිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන්ත් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. න යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03 මගින්ත් 

2022.02.22 දිනෙ යපර 
දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(ු නලින්ත්) 

එක්ව වෑන්ත් රථයකෙ 
15,000.00 බැගින්ත් 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන්ත් 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
න යමල් මාවත, යකාළඹ 03 
හි තබා ඇති ලංසු යපටටිය 

සු ළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබනා හැරිේ 
කලාප 01 
යකාළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(CN)/PPC/2021/003 
නි.ස (යකා.න) අනියුක්වත ප්ර.ං (යකාළඹ 
මතුර) ඒකකය සනහා කුලි පනනම මත 
වසර 02 ක්ව සනහා වෑන්ත් රථයක්ව ලබා 

ගැනිම 
(වාහන අංක II/II) 

2022 
යපබරවාරි 

23 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුේ 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

ිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන්ත් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. න යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03 මගින්ත් 

2022.02.22 දිනෙ යපර 
දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(ු නලින්ත්) 

එක්ව වෑන්ත් රථයකෙ 
15,000.00 බැගින්ත් 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන්ත් 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
න යමල් මාවත, යකාළඹ 03 
හි තබා ඇති ලංසු යපටටිය 

සු ළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබනා හැරිේ 
කලාප 01 
යකාළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(CN)/PPC/2021/004 
නි.ස (යකා.න) අනියුක්වත ප්ර.ං ප්රායේශීය 
කාර්යාලය (යකාළඹ මතුර),  පා.යස්.ම I 

2022 
යපබරවාරි 

23 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුේ 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

1,000.00 
(ු නලින්ත්) 

30,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන්ත් 

සු ළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

- යේශීය 

 
Click 
Here 

 

mailto:cekotmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/7hfu7ziqa6bes9z/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2021-015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7hfu7ziqa6bes9z/SIN-GEN-MC-KOT-BIDS-2021-015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1vl1aeujggf7ia/DGM%28CC%29-CE%28CN%29-PPC-2021-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1vl1aeujggf7ia/DGM%28CC%29-CE%28CN%29-PPC-2021-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/23j2h3san1gyhqc/DGM%28CC%29-CE%28CN%29-PPC-2021-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/23j2h3san1gyhqc/DGM%28CC%29-CE%28CN%29-PPC-2021-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s1en0bt4k9ve4sc/DGM%20%28CC%29-CE%28CN%29-PPC-2021-004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s1en0bt4k9ve4sc/DGM%20%28CC%29-CE%28CN%29-PPC-2021-004.pdf?dl=0
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හා පා.යස්.ම II සඳහා පිරතා යස්වය 
ලබා ගැනිම 

ිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන්ත් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. න යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03 මගින්ත් 

2022.02.22 දිනෙ යපර 
දුක. 011-2575930 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
න යමල් මාවත, යකාළඹ 03 
හි තබා ඇති ලංසු යපටටිය 

කාර්යාලය 

යබනා හැරිේ 
කලාප 01 
යකාළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(CN)/PPC/2021/005 
නි.ස (යකා.න) අනියුක්වත ප්ර.ං (යකාළඔ 
මතුර) ඒකකයේ ිදුලිය ිනලිම හා යලි 

ඇමිණිම 
 

2022 
යපබරවාරි 

23 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුේ 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

ිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන්ත් 
යගාඩනැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. න යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03 මගින්ත් 

2022.02.22 දිනෙ යපර 
දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(ු නලින්ත්) 

30,000.00 
 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
ිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන්ත් 

යගාඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ 
න යමල් මාවත, යකාළඹ 03 
හි තබා ඇති ලංසු යපටටිය 

සු ළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0026 
කකොකෙයිගකේ විදුලි පොරික ෝගික කේවො 

මධ්යේාොය  ඳහාො වනේ ථා ්  ුලී 
පදයම මත ලෙො ගැනීම. 

2022-02-17 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0027 
කකොකෙයිගකේ විදුලි පොරික ෝගික කේවො 
මධ්යේාොය  ඳහාො ්රී කථෝද  ථා ්  ුලී 

පදයම මත ලෙො ගැනීම. 

2022-02-17 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

1,000.00 25,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යේශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/LB/22/0028 
කෙදොාැරීම් යඩත්තු (ව ඹ-02) ඒකකකේ 

ුලරුණනගල යඩත්තු උප ඒකක  ඳහාො 
කගොඩයැගිල්ල්  ෙදු පදයම මත ලෙො 

2022-02-17 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

- යේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/urkzw7fsvnemfzn/DGM%20%28CC%29-CE%28CN%29-PPC-2021-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/urkzw7fsvnemfzn/DGM%20%28CC%29-CE%28CN%29-PPC-2021-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jayd4dbyk1l1314/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jayd4dbyk1l1314/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cn4rr4r6embk4k7/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cn4rr4r6embk4k7/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2yuoihrymu67qes/CEB-NWP2-NCB-LB-22-0028.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2yuoihrymu67qes/CEB-NWP2-NCB-LB-22-0028.pdf?dl=0
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ගැනීම. ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

යනා.25, 
රජපිහිල්ල පාර, 

කුරුණෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 070- 

6430400 
ෆැක්වස්: 037- 2065497 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 
 
 
 

යබනාහැරිේ 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/001 

 
ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු (තැනීේ) ම.ප.1  

ඒකකය සඳහා කුලී පනනම මත වසර 02ක 
කාලයකෙ  4WD කැේ රථයක්ව  ලබා 

ගැනීම . 
 

 
 

2022-02-17 
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයේ 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ං. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

 

 
 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 

ප්ර.ං. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ං. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

 
යබනාහැරිේ 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/024 

 
ප්රායේශීය ිදුලි ංංිනයන්ත්රු (කුණඩසායල් )  

ඒකකයෙ අයත් ගුරුයනණිය ිදුලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය සඳහා 
කුලී පනනම මත වසර 01ක කාලයකෙ  ත්රී 

වීලර් රථයක්ව  ලබා ගැනීම . 
. 
 

 
 

2022-02-17 
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයේ 
කමිටුව 

 
 
 

-එම- 
 

 
 
 

500/= 

 
 

5,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

 
 

යබනාහැරිේ 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/025 

 
ප්රධාාන  ංංිනයන්ත්රු (බලශක්වති 

කළමණාකරණ)  මධායම පළාත1 
ඒකකයේයතකලා ිදුලි සැපයුේ 

සේබන්ත්ධාතා නැවත සකස් කිරීයේ 
වැඩසෙහන   සඳහා කුලී පනනම මත වසර 
02ක කාලයකෙ වෑන්ත් රථයක්ව  ලබා ගැනීම 

. 
 

 
2022-02-17 

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයේ 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 
 

 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

 
යබනාහැරිේ 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/026 

 
ප්රායේශීය ිදුලි ංංිනයන්ත්රු කුණ්ඩසායල්   

බල ප්රයේශයෙ අයත් මඩුදුේබර ිනලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය  සඳහා 

 
2022-02-17 

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයේ 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 

 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/9fxyqm7ry8sxwg2/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9fxyqm7ry8sxwg2/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymo7z0aigmbrkw7/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymo7z0aigmbrkw7/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6mdyn9gxq0g8xi/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m6mdyn9gxq0g8xi/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/imyft9me739ubgg/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/imyft9me739ubgg/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-026.pdf?dl=0
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කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකෙ 
4WD ඩබල් කැේ රථයක්ව  ලබා ගැනීම . 

. 
 

 
 

-එම- 
 

 
යබනාහැරිේ 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2021/263 

 
ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු (සැලසුේ සංවර්ධාන ) 

ම.ප.1  ඒකකය සඳහා කුලී පනනම මත 
වසර 02ක කාලයකෙ  යමෝෙර් කාර් 

රථයක්ව  ලබා ගැනීම . 
 

 
2022-02-17 

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයේ 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 
 

 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

 
යබනාහැරිේ 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2021/265 

 
ගණකාධිකාරි (ආනායේ) ම.ප.1 සඳහා කුලී 
පනනම මත වසර 02ක කාලයකෙ  යමෝෙර් 

කාර් රථයක්ව  ලබා ගැනීම . 
 

 
2022-02-17 

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයේ 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 
 

 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

 
 
 
 
 

යබනාහැරිේ 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/028 

 
කටුගස්යතාෙ   ප්රායේය ය ිදුලි ංංිනයන්ත්රු 

නිළ නිවස  සඳහා කුළී/බඳු පනනම මත 
පහත සඳහන්ත් පහසුකේ සහිතව වසර 
02ක කාලයකෙ නිවසක්ව  ලබා ගැනිම. 

 
 

1) යගාඩනැගිල්ල කටුගස්යතාෙ නගර 
ආසන්ත්නයේ පිහිො තිබිය යුතුය. 

2) අවම වශයයන්ත් නිනන කාමර 03ක්ව හා 
අභයන්ත්තර නාන කාමර සහිතව 

තිබිය යුතුය. 
3) යගාඩනැඟිල්ල වර්ග අඩි 2000ෙ 

යනාඅඩු ිය යුතුය. 
4) වාහන 02ක්ව ගාල් කිරීයේ පහසුකේ 

තිබිය යුතුය. 
5) ංඩම වො   ආරක්විත තාප්පයක්ව හා 

 
2022-02-17 

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයේ 
කමිටුව 

 
තමා ිින්ත් සකස් 

කරගත් අයදුේපතක 
බලායපායරාත්තු වන 

මාික කුළිය සහ 
යගාඩනැගිල්යල් ියලු 

ිස්තර සඳහන්ත් කර 
එවන්ත්න. 

 
දු.අ.  081-2234324 

081-2499679 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
 

අනාල නැත. 

 
 

යේශීය 

 

https://www.dropbox.com/s/i7g82tb2zttzmiz/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-263.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i7g82tb2zttzmiz/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-263.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v1rne6bpi52lrys/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-265%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v1rne6bpi52lrys/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-265%20.pdf?dl=0
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ආරක්විත යේටටුවක්ව ංදිකර තිබීම 
අමතර සුදුසුකමකි 

6) ජලනල, දුරකථන පහසුකේ සහිත 
ිය  යුතුය. 

 
යබනාහැරිේ 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/027 

 
ප්රායේශීය ිදුලි ංංිනයන්ත්රු (මාතයල්)  බල  
ප්රයේශයෙ අයත්  ිදුලි පාරියභෝගික යස්වා 
මධායස්ථානය  (යේරගම) සඳහා බදු/කුලී 

පනනම මත යගාඩනැගිල්ලක්ව ලබා ගැනීම. 
1. යගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 2000ෙ 

යනාඅඩු යගාඩනැගිල්ලක්ව ිය යුතුය. 
2. ජලය, ිදුලිය, ස්ථාවර දුරකථන 

පහසුකේ තිබිය යුතුය. 
 

3. වාහන 03ෙ වැඩි ප්රමාණයක්ව ඇතුල් 
කිරීයේ සහ නවතා තැබීයේ පහසුකේ 

තිබිය යුතුය. 
4. යගා

යගාඩනැගිල්යල් ංඩමෙ වාහන  
ඇතුළු වීම සඳහා අඩි 10ක මාර්ගයක්ව 

තිබිය යුතුය. 
 

5. යගාඩනැගිල්ල රත්යතාෙ නගරය තුළ 
ප්රධාාන මාර්ගය අසල යහෝ ප්රධාාන 
මාර්ගයෙ මීෙර 100 ඇතුලත ිය 

යුතුය.. 
 

 
2022-02-17 

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීයේ 
කමිටුව 

 
තමා ිින්ත් සකස් 

කරගත් අයදුේපතක්ව 
බලායපායරාත්තු වන 

මාික කුළිය සහ 
යගාඩනැගිල්යල්  ියලු 

ිස්තර සඳහන්ත් කර 
එවන්ත්න. 

දු.අ.  066-2222745 
081-2234324 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

 

යබනාහැරිේ 
අංශ 02 
(බපම) 

WPN/NCB/DM-V25/2022/01 
කුලී පනනම මත වෑන්ත් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම.යේයන්ත්යගාඩ වැඩබිම - ප්රධාාන                                         
ංංිනයන්ත්රු (යබනාහැරීේ නඩත්තු) ඒකකය 

2022.02.09 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයේ 
කමිටුව 

නි.සා. (බපම) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපම) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපම) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබනාහැරිේ 
අංශ 02 
(බපම) 

WPN/NCB/KR-V59/2022/03 
කුලී පනනම මත වෑන්ත් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය - 
පූයගාඩ 

2022.02.09 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයේ 
කමිටුව 

නි.සා. (බපම) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපම) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපම) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබනාහැරිේ 
අංශ 02 
(බපම) 

WPN/NCB/J-V70/2022/06 
කුලී පනනම මත යමෝෙර් කාර් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම. නඩත්තු ංංිනයන්ත්රු (ජාඇල) 

2022.02.09 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයේ 
කමිටුව 

නි.සා. (බපම) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපම) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපම) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/fmruj3r82yuc2ea/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2022-01%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fmruj3r82yuc2ea/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V25-2022-01%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7902eodolxtxjv/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V59-2022-03%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7902eodolxtxjv/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V59-2022-03%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rqveppm589lpfd0/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V70-2022-06%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rqveppm589lpfd0/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V70-2022-06%20Car.pdf?dl=0
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දු.ක. 011-2911071/72 දු.ක. 011-2911071/72 

යබනාහැරිේ 
අංශ 02 
(බපම) 

WPN/NCB/DGM-V07/2022/33 
කුලී පනනම මත  යමෝෙර් කාර්  රථයක්ව 

ලබා ගැනීම.ිදුලි ංංිනයන්ත්රු (බලශක්වති 
කලමණාකරන) 

2022.02.09 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයේ 
කමිටුව 

නි.සා. (බපම) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපම) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., යනා. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපම) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්යගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබනාහැරිේ 
අංශ 02 
(බපම) 

WPN/KEL/CE/TC01/T/2022/02 
මාවරමණ්ඩිය පාරියභෝගික යස්වා 

මධායස්ථානය සඳහා බදු කුලීපනනම මත 
යගාඩනැගිල්ලක්ව ලබා ගැනීම. 

(මායකාළ,බියගම,සපුගස්කන්ත්න අවටින්ත්) 

2022.02.09 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයේ 
කමිටුව 

ප්රායේය ය ිදුලි 
ංංිනයන්ත්රු කාර්යාලය, 

624, නුවර පාර, 
ඇල්යනණිය, කඩවත. 
දු.ක. 0112 925880 

ෆැක්වස්: 0112925885 

500.00 - 

ප්රායේය ය ිදුලි ංංිනයන්ත්රු 
කාර්යාලය, 

624, නුවර පාර, 
ඇල්යනණිය, කඩවත. 
දු.ක. 0112 925880 

ෆැක්වස්: 0112925885 

ප්රායේය ය ිදුලි 
ංංිනයන්ත්රු කාර්යාලය, 

624, නුවර පාර, 
ඇල්යනණිය, කඩවත. 
දු.ක. 0112 925880 

ෆැක්වස්: 0112925885 

- NCB 
Click 
Here 

 
යබනාහැරීේ 
අංශය 03 
(බපන II ) 

 

 
WPSII/T/2022/001 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා වෑන්ත් රථ 01ක්ව 

ගණකාධිකාරි (ආනායේ - බපන II), 
ගණකාධිකාරී (ියනේ - බපන II) හා 

මානව සේපත් නිලධාාරී - බපන II ඒ්කක 
සඳහා 

 
2022.02.09 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීේ කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලු  මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලු  මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලු  මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
අනාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබනාහැරීේ 
අංශය 03 
(බපන II ) 

 

 
WPSII/T/2022/002 

යහාරණ තැනීේ වැඩබිම පවත්වායගන 
යාම සඳහා සුදුසු යගාඩනැගිල්ලක්ව 

කුලියෙ යහෝ බේනෙ ලබා ගැනීම 
(යගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 750කෙ 
යනාඅඩු ිය යුතු අතර බර වාහන 

සැහැල්ලු වාහන සහ යකාන්ත්ීට කණු ආදී 
භාණ්ඩ ගබඩා කර තැබිය හැකි ජලය, 

ිදුලිය හා දුරකථන සහිත ප්රධාාන 
මාර්ගයෙ ආසන්ත්නව පිහිො තිබිය යුතුය.) 

 

 
2022.02.09 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීේ කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලු  මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලු  මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලු  මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
අනාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබනාහැරීේ 
අංශය 03 
(බපන II ) 

 

 
WPSII/T/2022/003 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා වෑන්ත් රථ 01ක්ව 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු (ශ්රී ජයවර්ධානපුර) - 
වැලිිෙ පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය  

සඳහා 

 
2022.02.09 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීේ කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලු  මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලු  මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලු  මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
අනාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/fwyto5g0nnyeuh6/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V121-2022-33%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fwyto5g0nnyeuh6/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V121-2022-33%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ykypr9wi96vdy8x/Sin-DD2-WPN-KEL-CE-TC-01-T-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ykypr9wi96vdy8x/Sin-DD2-WPN-KEL-CE-TC-01-T-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kcky83fwypyb6iq/WPSII.T.2022.001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kcky83fwypyb6iq/WPSII.T.2022.001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1tbdbyp51t59wqi/WPSII.T.2022.002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1tbdbyp51t59wqi/WPSII.T.2022.002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/96200jh8aoha0fy/WPSII.T.2022.003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/96200jh8aoha0fy/WPSII.T.2022.003.pdf?dl=0
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යබනාහැරීේ 
අංශය 03 
(බපන II ) 

 

 
WPSII/T/2022/008 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා වෑන්ත් රථ 01ක්ව 

ිදුලි ංංිනයන්ත්රු (බණ්ඩාරගම) සඳහා 

 
2022.02.09 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීේ කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලු  මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලු  මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලු  මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
අනාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබනාහැරීේ 
අංශය 03 
(බපන II ) 

 

 
WPSII/T/2022/009 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා වෑන්ත් රථ 01ක්ව 

ිදුලි ංංිනයන්ත්රු (බණ්ඩාරගම) සඳහා 

 
2022.02.09 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීේ කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලු  මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලු  මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලු  මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
අනාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබනාහැරීේ 
අංශය 03 
(බපන II ) 

 

 
WPSII/T/2022/010 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා වෑන්ත් රථ 01ක්ව 

ිදුලි ංංිනයන්ත්රු (අිස්සායේල්ල) සඳහා - 
හංවැල්ල පාරියභෝගික යස්වා 

මධායස්ථානය  සඳහා 

 
2022.02.09 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීේ කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලු  මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලු  මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලු  මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
අනාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
යබනාහැරීේ 
අංශය 03 
(බපන II ) 

 

 
WPSII/T/2022/013 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා වෑන්ත් රථ 01ක්ව 

ිදුලි ංංිනයන්ත්රු (යහෝමාගම) සඳහා - 
පන්ත්නිපිටිය පාරියභෝගික යස්වා 

මධායස්ථානය  සඳහා 

 
2022.02.09 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීේ කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලු  මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලු  මහල, 
යනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලු  මහල, 

යනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝටයට. 
 

 
අනාල යනායේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

යබනාහැරීේ අංශය - 4 (බපන - 1) ලංසු යපාත් මිලදී ගැනීමෙ ප්රථමව ලංසු යයාු  අංකය, ඔයේ ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පනිිඩයක්ව මාර්ගයයන්ත් 0702516069 යන අංකයෙ නැනුේ යනන්ත්න. 

යබනාහැරීේ 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/02 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි කළුතර 

ප්රායේය කය සඳහා යප්ේගලික ආරක්ව ක 
යස්වා සැපයීම සඳහා වූ යෙන්ත්ඩරය. 

2022.02.10 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

500.00 152,000.00 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීේ 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/fd6u57pwts8s89n/WPSII.T.2022.008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fd6u57pwts8s89n/WPSII.T.2022.008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvx1fk3wy1qm8zb/WPSII.T.2022.009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jvx1fk3wy1qm8zb/WPSII.T.2022.009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gwhsxnipji5godu/WPSII.T.2022.010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gwhsxnipji5godu/WPSII.T.2022.010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3wt6rz3qvmbzlm0/WPSII.T.2022.013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3wt6rz3qvmbzlm0/WPSII.T.2022.013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vhefby0gcdpa595/PPC_T_2022_02%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vhefby0gcdpa595/PPC_T_2022_02%20-%20watermark.pdf?dl=0
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(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ංක්වමවන්ත්යන්ත් 
නේ ලංසු භාරගන්ත්නා අවසාන දිනයෙ 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 
011-2638852 

අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  
යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 
යබනාහැරීේ 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/17 
මීගහතැන්ත්න ිදුලි පාරියභෝගික යස්වා 
මධායස්ථානය පවත්වායගනයාම සඳහා 
කුලී/ බදු පනනම මත යගාඩනැගිල්ලක්ව 

ලබාගැනීම. 

2022.02.10 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 
011-2638852 

500.00 00.00 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීේ 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  
යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබනාහැරීේ 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/04 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි යනහිවල 
ප්රායේශීය නඩත්තු ඒකකය සඳහා කුලී 
පනනම මත වෑන්ත් රථයක්ව ලබාගැනීම 

සඳහා වූ යෙන්ත්ඩරය 

2022.02.10 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීේ 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  
යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබනාහැරීේ 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/05 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි  බලශක්වති 
කළමනාකරණ ඒකකයේ  කාර්යාලය 
සඳහා  කුලී පනනම මත වෑන්ත් රථයක්ව 

ලබාගැනීම සඳහා වූ යෙන්ත්ඩරය. 

2022.02.10 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසේපානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීේ 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  
යබනාහැරීේ අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී වාහන/2022/01 
ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු (ගාල්ල)- 

ත්රී යරෝන  02, වෑන්ත්  02, කක කැේ  01 

18/02/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීේ කමිටුව 

නි.සා.(න.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
අංක.167,මාතරපාර, 

ගාල්ල. 0912232058/ 

500.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්ත්යේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ල. 
0912232058/ 

 අනාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිෙපර 

https://www.dropbox.com/s/zkjcd4qrsui1ai6/PPC_T_2022_17%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zkjcd4qrsui1ai6/PPC_T_2022_17%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9s5405wez7oe1xu/WPS1_PPC_T_V_2022_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9s5405wez7oe1xu/WPS1_PPC_T_V_2022_04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrb58m8qevisdet/WPS1_PPC_T_V_2022_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrb58m8qevisdet/WPS1_PPC_T_V_2022_05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ysry9pp6ff6lao1/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ysry9pp6ff6lao1/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-01.pdf?dl=0
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0912232095 0912232095 

යබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී වාහන /2022/02 
ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු (ගාල්ල)- යමෝෙර් කාර් 

01 

18/02/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීේ කමිටුව 

නි.සා.(න.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
අංක.167,මාතරපාර, 

ගාල්ල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්ත්යේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අනාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිෙපර 

යබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී වාහන /2022/03 
ප්රායේය ය ිදුලි ංංිනයන්ත්රු (බේයනගම)- 

වෑන්ත්  03 

18/02/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීේ කමිටුව 

නි.සා.(න.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
අංක.167,මාතරපාර, 

ගාල්ල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්ත්යේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අනාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිෙපර 

යබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී වාහන /2022/04 
ප්රායේය ය ිදුලි ංංිනයන්ත්රු 

(අේබලන්ත්යගාඩ)- වෑන්ත්  01 

18/02/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීේ කමිටුව 

නි.සා.(න.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
අංක.167,මාතරපාර, 

ගාල්ල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්ත්යේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අනාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිෙපර 

යබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී වාහන /2022/05 
ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු (අකුරැස්ස)- කක කැේ 

01, 2.5 යොන්ත් යරන්්ත් යලාරි 02 

18/02/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීේ කමිටුව 

නි.සා.(න.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
අංක.167,මාතරපාර, 

ගාල්ල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්ත්යේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අනාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිෙපර 

යබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී වාහන /2022/06 
ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු (යබනාහැරීේ නඩත්තු)- 

කක කැේ 01, වෑන්ත් 01 

18/02/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීේ කමිටුව 

නි.සා.(න.ප.) 01 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 
අංක.167,මාතරපාර, 

ගාල්ල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු යපායත් 
සඳහන්ත්යේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අනාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිෙපර 

යබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නප/අේ/ලි7/ි.ි./2022/01 

අේබලන්ත්යගාඩ ප්රායේශීය ිදුලි ංංිනයන්ත්රු 
කාර්යාලයෙ අයත් සීනියගාඩ, ඇල්පිටිය 

හා ංඳුරුව ප්රයේශ තුල ිදුලිය ිසන්ත්ධි 
කිරීම හා යළි ඇමිණීම. 

 

10/02/2022 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීේ කමිටුව 

ප්රායේශීය ිදුලි 
ංංිනයන්ත්රු කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක.11, මහා 

ිහාර පාර, 
අේබලන්ත්යගාඩ. 

දු.අංකය.  091-2258254 

500.00 50000.00 ප්රායේශීය ිදුලි ංංිනයන්ත්රු 
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක.11, මහා 
ිහාර පාර, අේබලන්ත්යගාඩ. 

 අනාලයනායේ. NCB 
 

යතාරතුරු 
පිෙපර 

යබනාහැරී ේ 
අංශය -04 

(න.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V134/20
22/134 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (න.ප.2) 
කාර්යාලයෙ අයත් ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු 

(සැළසුේ හා සංවර්ධාන) ඒකකයේ, ිදුලි 
අධිකාරී (සංවර්ධාන), රාජකාරි කෙයුතු 

සනහා ේිත්ව කාර්යය වෑන්ත් රථ  01ක්ව කුලී 
පනනම මත සපයා ගැනීම. 

17-02-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීේ කමිටුව 

(න.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.යනා. 
61/1A, ු හුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., යනා. 

61/1A, ු හුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., යනා. 
61/1A, ු හුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/gaxz5cexg7sem5v/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gaxz5cexg7sem5v/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/146oyg77flu4duh/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/146oyg77flu4duh/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cgw1uxvlreoizml/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cgw1uxvlreoizml/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ttrzz2pbb4upf9d/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ttrzz2pbb4upf9d/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ijf2qf2h2y3gsy/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ijf2qf2h2y3gsy/Sin-DD4-SP1-DGM%28SP1%29-C2-HV-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/043x45cm133ofd6/Sin-DD4-SP1-SP-EE-Ambalangoda-C7-DC-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/043x45cm133ofd6/Sin-DD4-SP1-SP-EE-Ambalangoda-C7-DC-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/duetyfdbx7xqmf1/SPS-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V134-2022-134.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/duetyfdbx7xqmf1/SPS-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V134-2022-134.pdf?dl=0
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ෆැක්වස් : 047-2241806 

යබනාහැරී ේ 
අංශය -04 

(න.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V136/20
22/136 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (න.ප.2) 
කාර්යාලයෙ අයත් ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු 

(යබනාහැරීේ නඩත්තු) ඒකකයේ, ිදුලි 
අධිකාරී (හේබන්ත්යතාෙ වැඩ කණ්ඩායම) 
රාජකාරි කෙයුතු සනහා ේිත්ව කාර්යය 
වෑන්ත් රථ  01ක්ව කුලී පනනම මත සපයා 

ගැනීම 

 
 

17-02-2022 
 

14.00 පැය 
පළාත් මිළදී 

ගැනීේ කමිටුව 
(න.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.යනා. 
61/1A, ු හුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., යනා. 

61/1A, ු හුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., යනා. 
61/1A, ු හුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

යබනාහැරී ේ 
අංශය -04 

(න.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V24/202
2/137 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (න.ප.2) 
කාර්යාලයෙ අයත් ප්රධාාන ංංිනයන්ත්රු 
(මාතර) ඒකකයේ, ිදුලි ංංිනයන්ත්රු 

(නඩත්තු) රාජකාරි සනහා යමෝෙර් කාර් 
රථ  01ක්ව කුලී පනනම මත සපයා ගැනීම. 

 
 

17-02-2022 
 

14.00 පැය 
පළාත් මිළදී 

ගැනීේ කමිටුව 
(න.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.යනා. 
61/1A, ු හුදු මාවත, 

තංගල්ල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., යනා. 

61/1A, ු හුදු මාවත, 
තංගල්ල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ංංිනයන්ත්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., යනා. 
61/1A, ු හුදු මාවත, 

තංගල්ල 

-- යේශීය 
Click 
Here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපාත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුන්න්යබ බලයලත් යෝයයෝතයතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් යෝුත් කරනු ලැයේ. අවශය න් විටක ුන්න් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ව විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපාතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉ්ලීමමක් මිනන්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංු අයකරයක් ම`ිනන් යහෝ මුද් ම`ිනන් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුන්න්යබ යෝයයෝතයතයින්ට අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුන්න්යබ අනුමැතිය ලත් යෝයයෝතයතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතිය්්ප කරනු ලැයේ. 
 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් යෝක`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවතියෝ. 
 

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      

https://www.dropbox.com/s/5uxj4zc1zd49jb5/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V136-2022-136.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5uxj4zc1zd49jb5/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V136-2022-136.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xbay3shhvqo4h6e/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V24-2022-%20137.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xbay3shhvqo4h6e/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V24-2022-%20137.pdf?dl=0
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