
 1 

   

             

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/2021/0451 

 
ලක්විජය ිදුලි බලාගාරයේ ය ෝටර් එතීම් 

අංශය සඳහා Motor Baking Oven 
යන්ත්රයක්ව සපයීම  සහ යබාා හපීම  

සඳහා යටන්ත්ඩර් කපඳවී . 

 
16/03/2022 

දින 
ය.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සයයා ගපනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්යාාන 

අංශය, 4වන  හල, 
බලස්ථාන කළ ණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 3,500.00 

(නපවත 
යනායගවන 

යටන්ත්ඩර් 
තපන්ත්යතුව) 
සා ානයාධි
කාීම ලංකා 

ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය 

නමින්ත් 
 හජන 

බපංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බපර 
කල හපක 

 
20,000.00 

 
ප්රසම්යාාන අංශය, 4 වන 

 හල, යරියාලන 
යගාඩනපගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්යාාන අංශය, 4 
වන  හල, යරියාලන 

යගාඩනපගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්ත් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හපක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/fy2jkwks7odpnn5/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0451.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fy2jkwks7odpnn5/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0451.pdf?dl=0
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ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0040 

 
Liquid Co2 මිලදී ගපනී  හා සපයීම  

2022 

 
09/03/2022 

දින 
ය.ව. 14.00 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සයයා ගපනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්යාාන 

අංශය, 4වන  හල, 
බලස්ථාන කළ ණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 2,000.00 

(නපවත 
යනායගවන 

යටන්ත්ඩර් 
තපන්ත්යතුව) 
සා ානයාධි
කාීම ලංකා 

ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය 

නමින්ත් 
 හජන 

බපංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බපර 
කල හපක 

 
75,000.00 

 
ප්රසම්යාාන අංශය, 4 වන 

 හල, යරියාලන 
යගාඩනපගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්යාාන අංශය, 4 
වන  හල, යරියාලන 

යගාඩනපගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්ත් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හපක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

සම්යේෂණ 

ලංසු අංකය: 
TR/O&M-S/NCB/2021/33/D 

 
සම්යේෂණ  ාර්ග නඩත්තතු ඒකකය සාහා 
a) යලාට් 1 - යටාන්ත් 3 යචන්ත් යහායිස්ට් 

5 ක්ව හා යටාන්ත් 6 යචන්ත් යහායිස්ට් 5 
ක්ව 

b) යලාට් 2 - යක්වබල්ල කටර්ස් 2 ක්ව 
c) යලාට් 3 - යහෝල්ල යන්ත්ක්වචර් 2 ක්ව 
d) යලාට් 4 - ගපල්ලවනයිස් ඝනක  

 පනීයම් මීටර් 2 ක්ව 
සපයීම  හා ප්රවාහනය 

2022/03/16 
10.00 යපය 

ප්රසම්යාාන 
කමිටුව - 

සම්යේෂණ 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාීම 

(සම්යේෂණ ය යහම්ම් 
හා නඩත්තතු - ාකුණ) 

කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

යකන්ත්ට් යාර, යකාළඹ 09 
දුක. 011-2682449 

ෆපක්වස් 011-2688208 

2,500.00 

යලාට් 1 – 
25,000.00 
යලාට් 2 – 
12,000.00 
යලාට් 3 – 
20,000.00 
යලාට් 4 – 
15,000.00 

නියයෝජය සා ානයාධිකාීම 
(සම්යේෂණ ය යහම්ම් හා 

නඩත්තතු - ාකුණ) 
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, යකන්ත්ට් යාර, 
යකාළඹ 09 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාීම 

(සම්යේෂණ ය යහම්ම් 
හා නඩත්තතු - ාකුණ) 

කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

යකන්ත්ට් යාර, යකාළඹ 
09 

1,000.00 NCB 
Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/szihfis7nwyeqqy/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/szihfis7nwyeqqy/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g33za8t0uqwyykz/Eng-TRA-O%26MS_NCB_2021_33_D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g33za8t0uqwyykz/Eng-TRA-O%26MS_NCB_2021_33_D.pdf?dl=0
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යබාාහපරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/2K22/01
1 
 

රිදි ාලියද්ා යා.යස්. . සඳහා 
වාම්සමීකරණ යන්ත්ර මිලදී ගපනී , 

සපයීම , ස්ථාපිත කිීම  හා  නඩත්තතු කිීම  

 
 
 
 

16/03/2022 
15.00 යපය 

 
 

යළාත්ත මිලදී 
ගපනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්ත්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවපලි යාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 9,000.00 

නියයෝජය සා ානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්ත්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවපලි යාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්ත්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවපලි යාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යද්ශීය 

 
ය තපනින්ත් 

බාගත 
කරන්ත්න 

යබාාහපරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/2K22/01
2 
 

ඌව යළාත සඳහා හයියරාලික්ව යක්වබල්ල 
කටර් 04ක්ව මිලදී ගපනී  සහ සපයීම  

 
 
 

16/03/2022 
15.00 යපය 

 
 

යළාත්ත මිලදී 
ගපනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්ත්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවපලි යාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 22,500.00 

නියයෝජය සා ානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්ත්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවපලි යාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්ත්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවපලි යාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යද්ශීය 

 
ය තපනින්ත් 

බාගත 
කරන්ත්න 

 
වත්තකම් 

කළ නාකර
ණ 

(වපඩයල හා 
උයකාරක 

යස්වා) 

WAS/CWG/BID/S/2021/455 
 ධාය  වපඩයල හා ගරාජය, ආනියාකන්ත්ා, 
කාාන ඒකකයට අයත්ත සුන්ත්ුන්ත්  හා  යකඩ 

යකාටස් ිකිනී  - 2021 

 
2022-03-18 

දින 
යපය. 10:00 

යපයට අවසන්ත් 
කරනු  ලපයේ. 

 
 
 

 
ප්රසම්යාාන 

කමිටුව 
(වපඩයල හා 
උයකාරක 

යස්වා) 

 
නියයෝජය 

සා ානයාධිකාරි (වපඩයල 
හා උයකාරක යස්වා) 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
මීයතාටමුල්ලල යාර, 
යකායළාන්ත්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 
 

 
500.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
නියයෝජය සා ානයාධිකාරි 

(වපඩයල හා උයකාරක 
යස්වා) කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
මීයතාටමුල්ලල යාර, 
යකායළාන්ත්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

 
නියයෝජය 

සා ානයාධිකාරි 
(වපඩයල හා උයකාරක 

යස්වා) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
මීයතාටමුල්ලල යාර, 
යකායළාන්ත්නාව. 

 
 

දු.අ. 011 242 1050 
 

 
අාාල යනායේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/5okqh3xddb0htd5/2k22%20011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5okqh3xddb0htd5/2k22%20011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5okqh3xddb0htd5/2k22%20011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2hmrvrxs1a2tqzj/12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2hmrvrxs1a2tqzj/12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2hmrvrxs1a2tqzj/12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zxux7tvznh2jgg3/Eng-AM-WAS-WAS-CWG-BID-S-2021-455.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zxux7tvznh2jgg3/Eng-AM-WAS-WAS-CWG-BID-S-2021-455.pdf?dl=0
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වත්තකම් 

කළ නාකර
ණ 

(වපඩයල හා 
උයකාරක 

යස්වා) 

WAS/CWG/BID/G/2021/317 
ඩි කරු පිරිසපකසුම් සඳහා  ෘදු වායන්ත් 

යකඩ යට්ටම් ( 30 mm x 6mm x 5.8m ) 
1000 ක්ව සපයයි  

 

 
2022-03-18 

දින 
යපය. 10:00 

යපයට අවසන්ත් 
කරනු  ලපයේ. 

 
 
 

 
ප්රසම්යාාන 

කමිටුව 
(වපඩයල හා 
උයකාරක 

යස්වා) 

 
නියයෝජය 

සා ානයාධිකාරි (වපඩයල 
හා උයකාරක යස්වා) 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
මීයතාටමුල්ලල යාර, 
යකායළාන්ත්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 
 
 
 
 
 

 
500.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
නියයෝජය සා ානයාධිකාරි 

(වපඩයල හා උයකාරක 
යස්වා) කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
මීයතාටමුල්ලල යාර, 
යකායළාන්ත්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

 
නියයෝජය 

සා ානයාධිකාරි 
(වපඩයල හා උයකාරක 

යස්වා) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
මීයතාටමුල්ලල යාර, 
යකායළාන්ත්නාව. 

 
 

දු.අ. 011 242 1050 
 

 
අාාල යනායේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

ඉදිකිරීම් 

 
ලක්විජය 

ිදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0035 

 
ලක්විජය බලාගාරයේ වපසි ජලය ග න්ත් 

කරන යකාන්ත්ීට් කානුවක්ව සහ 
යබෝක්වකුවක්ව ඉදි කිීම  

 

 
16/03/202

2 දින 
ය.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සයයා ගපනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්යාාන 

අංශය, 4වන  හල, 
බලස්ථාන කළ ණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 4,000.00 

(නපවත 
යනායගවන 

යටන්ත්ඩර් 
තපන්ත්යතුව) 
සා ානයාධි
කාීම ලංකා 

ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය 

නමින්ත් 
 හජන 

බපංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බපර 
කල හපක 

 
225,000.00 

 
ප්රසම්යාාන අංශය, 4 වන 

 හල, යරියාලන 
යගාඩනපගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්යාාන අංශය, 4 
වන  හල, යරියාලන 

යගාඩනපගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්ත් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හපක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

 
ලක්විජය 

ිදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/U2A/2022/0024 

 
යබායිලර් යායකහි වාම් හා දුම් වාම් 

යද්ධාතියේ ඩපම්යර් ප්රතිසංස්කරණය කිීම  
හා යබයාරින්ත් යාම්  ාරු කිරි  

 

 
16/03/202

2 දින 
ය.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සයයා ගපනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්යාාන 

අංශය, 4වන  හල, 
බලස්ථාන කළ ණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

 
රු 3,000.00 

(නපවත 
යනායගවන 

යටන්ත්ඩර් 
තපන්ත්යතුව) 
සා ානයාධි
කාීම ලංකා 

ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය 

 
100,000.00 

 
ප්රසම්යාාන අංශය, 4 වන 

 හල, යරියාලන 
යගාඩනපගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

 
ප්රසම්යාාන අංශය, 4 
වන  හල, යරියාලන 

යගාඩනපගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්ත් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හපක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/stfh9akz37vl4tw/Eng-AM-WAS-WAS-CWG-BID-G-2021-317.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/stfh9akz37vl4tw/Eng-AM-WAS-WAS-CWG-BID-G-2021-317.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/b1q86qrhmhl2h94/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b1q86qrhmhl2h94/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0035.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/b54demsz8826ytv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-U2A-2022-0024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b54demsz8826ytv/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-U2A-2022-0024.pdf?dl=0
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Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

නමින්ත් 
 හජන 

බපංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බපර 
කල හපක 

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

 

 
ලක්විජය 

ිදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0298 

 
Aeration Basin 1,2,& 3 ගපල්ලවනයිස් 

කරන ලා නව අත්ත වපට සි කිීම  

 
16/03/202

2 දින 
ය.ව.14.00 

 
පූර්ව ලංසු 

රැස්වී  
02.03.2022 

යය.ව. 
10.00 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සයයා ගපනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්යාාන 

අංශය, 4වන  හල, 
බලස්ථාන කළ ණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 4,000.00 

(නපවත 
යනායගවන 

යටන්ත්ඩර් 
තපන්ත්යතුව) 
සා ානයාධි
කාීම ලංකා 

ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය 

නමින්ත් 
 හජන 

බපංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බපර 
කල හපක 

 
175,000.00 

 
ප්රසම්යාාන අංශය, 4 වන 

 හල, යරියාලන 
යගාඩනපගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්යාාන අංශය, 4 
වන  හල, යරියාලන 

යගාඩනපගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින්ත් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හපක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

 
අතියර්ක 

මුාල්ල 
කළ නාකරු 
(යබාාහපීමම් 

අංශ 02) 

 
 
 
 

DD2/AFM/NCB/2022/001 
යතත්ත කුලී යාන   ත කාර් රථයක්ව සයයා 

ගපනී  සාහා යටන්ත්ඩර් කපාවී  
 

*2022/02/17 යලවූ ඉහත යටන්ත්ඩරය හා 
බපයද්. 

 
 

2022/03/0
9 

යය.ව.10.00 

 
 
 
 

යබාාහපීමම් 
අංශ 2 

 
 

අතියර්ක මුාල්ල 
කළ නාකරු, යතවන 

 හළ, යනා.205/3, 
නුවර යාර, යහළ 

බියන්ත්ිල, කඩවත 
011-2392345 

500.00 35,000.00 

 
 

කඩවත පිහිටි ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලයේ යළමු 

 හයල්ල  අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලයේ තබා ඇති 

යටන්ත්ඩර් යයට්ටියට බහාලිය 
ම්තුයි 

 
 

ලං.ි. , යනා.205/3, 
නුවර යාර, යහළ 

බියන්ත්ිල, කඩවත 
යාවන  හයල්ල 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලය 

 
 
 
- 

යද්ශීය 
 

 
 
 
 

බාගපනී ට 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/W/21/0114 
 හව ප්රායද්ශීය ිදුලි ඉංජියන්ත්රු 

කාර්යාලය යාටිෂන්ත් කිීම . 

2022-03-
18 

යය.ව.10.00 
ට 

යළාත්ත 
ප්රසම්යාාන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 

1,000.00 40,000.00 නියයෝජය සා ානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල යාර, 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 

- යද්ශීය Downloa
d 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/wi32nz9lhkrtcxm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0298.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wi32nz9lhkrtcxm/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0298.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m1qnhld4msx2zo2/Eng-DD2-AFM-NCB-2022-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r5s1m6g6omikwvr/CEB-NWP2-NCB-W-21-0114.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r5s1m6g6omikwvr/CEB-NWP2-NCB-W-21-0114.pdf?dl=0
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යනා.25, 
රජපිහිල්ලල යාර, 

කුරුණෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 

070- 6430400 
ෆපක්වස්: 037- 2065497 

කුරුණෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 070- 

6430400 
ෆපක්වස්: 037- 2065497 

යනා.25, 
රජපිහිල්ලල යාර, 

කුරුණෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 

070- 6430400 
ෆපක්වස්: 037- 2065497 

යබ. අ. 02 
( ය2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/003 

නිල්ලලඹ  ධාය  යළාත 02 යළාත්ත ගබඩාව 
හා කණු අංගන යරිශ්රයට ප්රයේශ  ාර්ගය 

සකසා ගපනී  
Pre-Bid meeting: - 2022-03-18 දින, 

ය.ව.1.00 ට 
ස්ථානය: -     ධාය  යළාත 02 යළාත්ත 

ගබඩාව, ගුරුකපයල්ල යාර, නිල්ලලඹ 

23/03/202
2 14.00 

යපය 

යළාත්ත 
ප්රසම්යාාන 

කමිටුව- ය2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) -  ය 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ යාර, 

පිළි තලාව. 
දු.අ.  081-4949160, 

1000.00 

 
 
 
 

36000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) -  ය 02 
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ යාර, පිළි තලාව. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) -  ය 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ යාර, 

පිළි තලාව. 
 

 
අාාල නපත. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

යස්වා 
ජනන අංශය 
(ලක්වෂයාන  
සංකීර්ණය) 

ලක්වෂයාන බලාගාරයට ප්රවාහන යස්වය 
සපයීම  සඳහා වෑන්ත් රථයක්ව  කුලියට ලබා 

ගපනි  සඳහා වන ලංසුව 
 

ලංසු යයාමු අංකය 
LC/LAX/QTN/2022/001 

10/03/2022 
14:00 යපය 

ලක්වෂයාන  
සංකීර්ණ 

ප්රසම්යාාන 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

(ලක්වෂයාන  සංකීර්ණය), 
නියයෝජය 

සා ානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, ලංකා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ලක්වෂයාන. 
දුරකථන: 

051-2232084, 051-
2232085 
Email.: 

dgmlc.gen@ceb.lk 

රු.1000.00 
 හජන බපංකුව 

මුලස්ථාන 
ශාඛායේ ඇති 

ලක්වෂයාන  
සංකීර්ණයේ. 

 
ගිණුම් අංක: 

20420032008
5134ගිණු ට 

බපර කර ලදුයත 
ඉදිරියත්ත කළ 

ම්තුය. 

රු.10,000.00 නියයෝජය සා ානයාධිකාරි 
(ලක්වෂයාන  සංකීර්ණය) 

නියයෝජය සා ානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, ලක්වෂයාන. 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

(ලක්වෂයාන  
සංකීර්ණය) නියයෝජය 

සා ානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, ලංකා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ලක්වෂයාන.  

10/03/2022 
14:00 යපය 

 NCB 
 

Click 
here. 

 

ජනන 
( හවපලි 

සංකීර්ණය) 

MC/UKTPS/TEN/CVL/2022-030 
ඉහළ යකාත්ත යල්ල බලාගාර යේල්ලල 

ආශ්රිත ප්රයද්ශ 
උද්යාන නඩත්තතු යස්වා ලබා ගපනී  

2022/03/16 
වන දින යපය 
14:30 ාක්වවා 

 හවපලි 
සංකීර්ණ 

ප්රසම්යාාන 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංජියන්ත්රු 
කාර්යාලය, ඉහළ 
යකාත්ත යල්ල ිදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, ඉංජියන්ත්රු 
ශවීන්ත්රනාත්ත ප්රනාන්ත්දු 

 ාවත, 
නියම්ගම්යාාර, 

යකාත්ත යල්ල. 
 

දුරකථන 
0512233211 
0777253216 
0777253098 

500.00 
සියලු  
යගවීම් 
 හවපලි 

සංකීර්ණයේ 
රැස්කිීමයම් 

ගිණුම් 
අංශයේ 
 හජන 

බපංකුයේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛායේ 

ගිණුම් අංක  
204-2002-
30085-134 

50,000.00 

ප්රධාාන ඉංජියන්ත්රු  
කාර්යාලය, 

ඉහළ යකාත්ත යල්ල ිදුලි 
බලාගාරය, 

ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ඉංජියන්ත්රු ශවීන්ත්රනාත්ත 

ප්රනාන්ත්දු  ාවත, 
නියම්ගම්යාාර, යකාත්ත යල්ල 

ප්රධාාන ඉංජියන්ත්රු  
කාර්යාලය, 

ඉහළ යකාත්ත යල්ල ිදුලි 
බලාගාරය, 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, ඉංජියන්ත්රු 
ශවීන්ත්රනාත්ත ප්රනාන්ත්දු 

 ාවත, 
නියම්ගම්යාාර, 

යකාත්ත යල්ල 
2022/03/16 

දින යපය 14:30 

අාාළ නපත 
ජාතික 

තරඟකාරි 
ලංසු 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/cvin8xt6khhvkb7/Improvement%20of%20Entrance%20in%20site%20P%2CQ%2CR%2CS%20and%20Stores%20Premices%20at%20Nillambe%20%28CP%2002%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cvin8xt6khhvkb7/Improvement%20of%20Entrance%20in%20site%20P%2CQ%2CR%2CS%20and%20Stores%20Premices%20at%20Nillambe%20%28CP%2002%29.pdf?dl=0
mailto:dgmlc@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/xw9hho3tfgzmgyh/Eng-Gen-LC-LAX-QTN-2022-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xw9hho3tfgzmgyh/Eng-Gen-LC-LAX-QTN-2022-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7rhzqsh2yprlohj/SIN-GEN-%20MC-UKTPS-TEN-CVL-2022-030.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7rhzqsh2yprlohj/SIN-GEN-%20MC-UKTPS-TEN-CVL-2022-030.pdf?dl=0
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ෆපක්වස් : 
0512233168 

 

ගිණු ට බපර 
කර අාාල 
රිසිට්යත 
ඉදිරියත්ත 

කිීමය න්ත් 
2022/03/15 

දින ාක්වවා  
සතියේ වපඩ 

කරන 
දිනයකදී 

9:00 යපය සිට 
15:00 යපය 
ාක්වවා ලබා 
ගත හපක. 

ජනන 
(තායබල 

සංකීරණය) 

එස්ීඑස්/සීඊ/කිේූඒ 
/01/2022/01/4100 

සපුගස්කන්ත්ා ිදුලි බලස්ථානය සඳහා 
තනිකඩ නිල නිවසක්ව වසරක කාලයක්ව 

සඳහා බද්ාට ගපනී  

2022.03.10 
වන දින 

14:00 යපයට 

සයයා ගපනීම් 
කමිටුව-
තායබල 

සංකීරණය 

ප්රධාාන ඉංජියන්ත්රු 
(සපුගස්කන්ත්ා ිදුලි 

බලස්ථානය-ලං.ි. ., 
යහයියන්ත්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆපක්වස් 2400584 

යනාමියල්ල අාාල නපත 

ප්රධාාන ඉංජියන්ත්රු 
(සපුගස්කන්ත්ා ිදුලි 

බලස්ථානය-ලං.ි. ., 
යහයියන්ත්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆපක්වස් 2400584 

ප්රධාාන ඉංජියන්ත්රු 
(සපුගස්කන්ත්ා ිදුලි 

බලස්ථානය-ලං.ි. ., 
යහයියන්ත්තුඩුව) 

2400422, 2400356 
ෆපක්වස් 2400584 

අාාල නපත යද්ශීය 
Click 
Here 

 
 
 
 
 
 

යබාාහපීමම් 
අංශය - 1 
(උ. ප.ය.) 

 
උ පය/ඊඊ/කපකි/සි8/තඹුත්තයත්තග  

යා.යස්. . – 2022/2024 
ලං.ි. . තඹුත්තයත්තග  යාරිය ෝගික යස්වා 

 ධායස්ථානය සඳහා වසර 02ක 
කාලසී ාවක්ව සඳහා යගාඩනපගිල්ලලක්ව 

කුලියට/බද්ාට ලබා ගපනී . 
 

2022-03-10 
ය.ව. 3.00 

 
 

යළාත්ත 
ප්රසම්යාාන 

කමිටුව 
(උ. ප.ය) 

ප්රායද්ශීය ිදුලි 
ඉංජියන්ත්රු කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, කපකිරාව. 

 
දු.ක. 025-2264110 

 
රු. 500.00 

 
අාාළ නපත 

ප්රායද්ශීය ිදුලි ඉංජියන්ත්රු 
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, කපකිරාව. 
 

දු.ක. 025-2264110 

ප්රායද්ශීය ිදුලි 
ඉංජියන්ත්රු කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, කපකිරාව. 

 
දු.ක. 025-2264110 

 
 
 

අාාළ නපත 
යද්ශීය 

තරඟකාීම 
ලංසු 

ඇයකර 

 
 
 
 

click 
here 

 
 
 

යබාාහපීමම් 
අංශය - 1 
(උ. ප.ය.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්ත්සීී/සීඊ(යකාම්)සී8/2022/ 
006/ආර්ී/යනාචියාග  

 
යනාචියාග  යාරිය ෝගික යස්වා 

 ධායස්ථානයේ ිදුලි අධිකාරි යේ  නිල 
නිවාසය සඳහා වසරක කාලසී ාවක්ව 
සඳහා නිවසක්ව කුලියට/බද්ාට ලබා 

ගපනී . 
තිබිය ම්තු අවශයතා : 

 
 යනාචියාග  නගරය  

ආසන්ත්නයේ පිහිටී . 
 නිවස ඇතුළත අව  වශයයන්ත් 

2022/03/10 
ය.ව.03.00 

 
 
 
 
 

යළාත්ත සයයා 
ගපනීම් කමිටුව 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාීම (උ ප) 

කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

ම ත්රීයාල 
යස්නානායක  ාවත, 

අනුරාධාපුර. 
 

දු.ක. 025-2222552 

ත ා ිසින්ත් 
සකස් කර 
ගන්ත්නා ලා 

අයදුම්යතක 
අයිතිකරුයේ 
න ,දුරකථන 

අංකය, 
යගාඩනපගි
ල්ලල පිහිටා 

ඇති 
ස්ථානයයහි 
ලිපිනය, බදු 

කුලිය, 
යගාඩනපගි

ල්ලයල්ල අයිතිය 

- නියයෝජය සා ානයාධිකාීම 
(උ ප) කාර්යාලය, ලංකා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
ම ත්රීයාල යස්නානායක 

 ාවත, අනුරාධාපුර. 
 

දු.ක. 025-2222552 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාීම (උ ප) 

කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

ම ත්රීයාල 
යස්නානායක  ාවත, 

අනුරාධාපුර. 
 

දු.ක. 025-2222552 

 
 
 
 
 

අදාළ නැත 
යද්ශීය 

තරඟකාීම 
ලංසු 

 

https://www.dropbox.com/s/tjqcj8n4nwcj010/SIN-GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tjqcj8n4nwcj010/SIN-GEN-TC-SPS-CE-QUA-01-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4d6n5ymzjiz8vw6/CSC%20TG%20Tender%20Book%20-%202022-2024-I%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4d6n5ymzjiz8vw6/CSC%20TG%20Tender%20Book%20-%202022-2024-I%20pdf.pdf?dl=0
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ආලින්ත්ාය,නිාන කා ර 02, 
මුළුතපන්ත්යගය හා නිවසට 
සම්බන්ත්ධා නාන කා රයක්ව 

තිබිය ම්තුය. 
 

 වර්ග අඩි 1500 යනාඅඩු නල 
ජළය,ිදුලිය,දුරකථන හා 

සනීයාරක්වෂක යහසුකම් සහිත 
වී . 

 
යපහපදිළි පිිසුම් ප්රධාාන යේට්ටුව හා 

වාහන නවතා තපීයම් යහසුකම් තිබිය 
ම්තු අතර ඉඩ  වටා ආරක්විත වපටක්ව 

යහෝ තාප්යයක්ව සහිත වී  

තහවරු කරන 
ඔප්පුයේ 

පිටයත හා 
පිිසුම් 
 ාර්ගය 

පිළිබඳ ිස්තර 
සඳහන්ත් කර 
ලියා යදිංි 
තපයෑයලන්ත් 
යහෝ අතින්ත් 
යගනිත්ත 
යටන්ත්ඩර් 

යයට්ටියට 
ාපමිය ම්තුය. 
මිල ගණන්ත් 

ඉදිරියත්ත 
කරන 

කවරයේ 
“යනාචියාග

  
යාරිය ෝගික  
 ධායස්ථාන

යේ ිදුලි 
අධිකාරියේ 
නිල නිවස 

සඳහා වසරක 
කාලසී ාවක

ට 
යගාඩනපගි

ල්ලලක්ව 
කුලියට/බද්ා
ට ලබා ගපනී  

යනුයවන්ත් 
සඳහන්ත් කල 

ම්තුය. 

ිදුලිය 
සපයීමයම් 

ගුණාත්ත ක ා
වය වපඩිදිම්ණු 

කිීමයම් 
උයකාරක 
වයායෘතිය 
(SESRIP) 

SESRIP කළ ණාකරණ ඒකකයට අයත්ත 
කුරුණෑගල වයායෘති කාර්යාලය පිරිසිදු 
කිීම  හා නඩත්තතු යස්වා යවත්තවා යගන 
යා  සඳහා වූ යටන්ත්ඩරය (වසර 03ක්ව 

සඳහා) 
 
 

යටන්ත්ඩර් අංකය : 
PD(SESRIP)DD1/T/SJA/2021/01 

2022  ාර්තු 
16 වපනිාා 
ය.ව.2.00 

යබාාහපරිම් 
සයයා 

ගපනීයම් 
කමිටුව) 
යබ.අ.1 

SESRIP  වයායෘති 
කළ ණාකරණ ඒකකය, 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, යනා.218, 

අලුත්ත  ල්ලකඩුවාව, 
බමුණාවල, කුරුණෑගල 

 
දු.ක.: 037- 2227595                 

ෆපක්වස් 037- 2227595 

500.00 
රු. 36,000.00 

 

 
SESRIP  වයායෘති 

කළ ණාකරණ ඒකකය, 
ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

යනා.218, අලුත්ත 
 ල්ලකඩුවාව, බමුණාවල, 

කුරුණෑගල 
 

දු.ක.: 037- 2227595                 

SESRIP  වයායෘති 
කළ ණාකරණ 

ඒකකය, 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, යනා.218, 
අලුත්ත  ල්ලකඩුවාව, 

බමුණාවල, කුරුණෑගල 
 

දු.ක.: 037- 2227595                 

අාාල නපත යද්ශීය 
Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/wxvoytasopnifzj/PD%28SESRIP%29DD1-T-SJA-2021-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wxvoytasopnifzj/PD%28SESRIP%29DD1-T-SJA-2021-01.pdf?dl=0
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ෆපක්වස් 037- 2227595 ෆපක්වස් 037- 2227595 
යබ.අ. 01 

(වයඹ -02) 
CEB/NWP2/NCB/M/22/0059 

මීටර් 11 කි.ග්රෑ 350 යයරදි යකාන්ත්ීට් 
කණු 300 ක්ව සපයීම  සහ ප්රවාහනය. 

 
 

2022-03-18 
යය.ව.10.00 

ට 

යළාත්ත 
ප්රසම්යාාන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල යාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆපක්වස්: 037- 2065497 

4,000.00 100,000.00 නියයෝජය සා ානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල යාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆපක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල යාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆපක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0060 
මීටර් 11 කි.ග්රෑ 850 යයරදි යකාන්ත්ීට් 
කණු 100 ක්ව සපයීම  සහ ප්රවාහනය. 

2022-03-18 
යය.ව.10.00 

ට 

යළාත්ත 
ප්රසම්යාාන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල යාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆපක්වස්: 037- 2065497 

3,000.00 55,000.00 නියයෝජය සා ානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල යාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆපක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල යාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆපක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0061 
මීටර් 13 කි.ග්රෑ 1200 යයරදි යකාන්ත්ීට් 
කණු 100 ක්ව සපයීම  සහ ප්රවාහනය. 

2022-03-18 
යය.ව.10.00 

ට 

යළාත්ත 
ප්රසම්යාාන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල යාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆපක්වස්: 037- 2065497 

4,000.00 90,000.00 නියයෝජය සා ානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල යාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆපක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල යාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆපක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0062 
නිය ෝජ්ය ාාාානයාධිකාකා  - 2  ශාඛාව 

ාඳහා ගම් බූට් යුගල 130 ක් ාැපයීා ාහ 
ප්රවාහන  

2022-03-18 
යය.ව.10.00 

ට 

යළාත්ත 
ප්රසම්යාාන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
යනා.25, 

1,000.00 6,000.00 නියයෝජය සා ානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල යාර, 
කුරුණෑගල 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
යනා.25, 

- යද්ශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/b0bmh1gjta6yf0h/CEB-NWP2-NCB-M-22-0059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b0bmh1gjta6yf0h/CEB-NWP2-NCB-M-22-0059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cfxd7rz6rxdyrn2/CEB-NWP2-NCB-M-22-0060%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cfxd7rz6rxdyrn2/CEB-NWP2-NCB-M-22-0060%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z243gundi70ru9z/CEB-NWP2-NCB-M-22-0061.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z243gundi70ru9z/CEB-NWP2-NCB-M-22-0061.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zxgozmjz7vg7z2r/CEB-NWP2-NCB-M-22-0062.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zxgozmjz7vg7z2r/CEB-NWP2-NCB-M-22-0062.pdf?dl=0
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රජපිහිල්ලල යාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆපක්වස්: 037- 2065497 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆපක්වස්: 037- 2065497 

රජපිහිල්ලල යාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆපක්වස්: 037- 2065497 
 
 
 
 

යබ.අංශ 02 

 
PHM DD2/ DGM/DPC/2021/44 

 
නියයෝජය සා ානයාධීකාකාීම ( වයායෘති හා 
අධිසපර නඩත්තතු - යබ.අ.02) කාර් ාල    

ාඳහා වාර යාකක 
කාල කට   දුයරකු ාහිත යාෝටර් 

රථ ක් කුලි ට ගැනීා. 

 
2022/03/16 

 
14.00 යපය 

 
 

යබාාහපීමම් 
අංශ 

ප්රසම්යාාන 
කමිටුව 

යබ.අ.02 

 
නියයෝජය 

සා ානයාධීකාකාීම ( 
වයායෘති හා අධිසපර 
නඩත්තතු - යබ.අ.02)  

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය. අංක 

18,ළ ාගාරය යාර, 
 හනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

 
 

500.00 

 
45,000.00 

 
නියයෝජය සා ානයාධීකාකාීම ( 

වයායෘති හා අධිසපර 
නඩත්තතු - යබ.අ.02)  ලංකා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය. අංක 
18,ළ ාගාරය යාර, 

 හනුවර. 
 

081-2222287 
081-2204298 

 
නියයෝජය 

සා ානයාධීකාකාීම ( 
වයායෘති හා අධිසපර 
නඩත්තතු - යබ.අ.02)  

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය. අංක 
18,ළ ාගාරය 
යාර, හනුවර. 

 
081-2222287 
081-2204298 

 
 
- 

 
 

NCB 

 
 
 

Click 
here 

 
 
 

යබාාහපරිම් 
අංශය - 02 
( ධාය )-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/054 

 
ප්රායද්ශීය ිදුලි ඉංජියන්ත්රු (ාඹුල්ලල )  

ඒකකයේ  වාණිජ  උය ඒකකය සඳහා කුලී 
යාන   ත වසර 01ක කාලයකට  ත්රී වීලර්  

රථයක්ව  ලබා ගපනී  . 
 

 
 

2022-03-16 
දින 

ය.ව. 2.00ට 

 
යළාත්ත සයයා 

ගපනීයම් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ- ය1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය යාර,  හනුවර. 
දු.අ.  081-2234324 

 

 
 
 

500/= 

 
 

5,000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ- ය1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය යාර, 

 හනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ- ය1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය යාර,  හනුවර. 
 

 
අාාල නපත. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
( ය2) 

 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/040 
 

යප්රායාණිය ප්රධාාන ිදුලි ඉංජියන්ත්රු  
ඒකකයේ යටිනුවර යාරිය ෝගික යස්වා 

 ධායස්ථානයේ කණු අංගනය සඳහා 
ඉඩ ක්ව කුළී/බදු යාන   ත යහත සඳහන්ත් 

යහසුකම් සහිතව වසර 02ක කාලයකට 
ලබා ගපනි . 

1. යටිනුවර යාරිය ෝගික යස්වා 
 ධායස්ථාන ප්රයද්ශය ඇතුළත පිහිටී . 
2. අව  යර්චස් 40ක ස තලා 

භූමියක්ව වී . 
3. මුර කුටියක්ව වර්ග අඩි 36ක්ව 

ය ණ වී . 
4. ජලය,ිදුලිය හා සනීයාරක්වෂක 

යහසුකම් තිබිය ම්තු වී . 
5. වට තාප්යයක්ව සහිත යේට්ටුවක්ව 

තිී . 

23/03/2022 
14.00 යපය 

යළාත්ත 
ප්රසම්යාාන 

කමිටුව- ය2 

ත ා බලායයායරාත්තතු 
වන  ාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු ිස්තර 

https://ceb.lk./tend
er-notice/si  ඟින්ත් 
ලබා ගන්ත්නා ආාර්ශ 

ආකෘති යරයේ සඳහන්ත් 
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ) -  ය 

02 කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ යාර, 
පිළි තලාව යවත 

යගනිත්ත යහෝ 
ලියායදිංි තපයෑයලන්ත් 

එිය ම්තුය. 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) -  ය 02 
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ යාර, පිළි තලාව. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) -  ය 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ යාර, 

පිළි තලාව. 
 

 
අාාල නපත. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/sl8x0d5i35c72le/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-DPC-2021-44pdf_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sl8x0d5i35c72le/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-DPC-2021-44pdf_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0se9yr3q4z72y7t/Sin-DD2-CP-PPC-2022-054.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0se9yr3q4z72y7t/Sin-DD2-CP-PPC-2022-054.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j73gkpwa3lyf1qw/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j73gkpwa3lyf1qw/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
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6. ප්රධාාන  ාර්ගයේ සිට මීටර් 100 
ය ණ දුරකින්ත් පිහිටී  හා  ාණ්ඩ ගබඩා 

කිීම  සඳහා හිස් භූමියක්ව තිී . 
7. යලාරි යරේන්ත් රථ 01 ක්ව 

සපහපල්ලලු වාහන 02ක්ව නවතා තපී ට 
සහ යහසුයවන්ත් හපරවී ට අවශය ඉඩකඩ 

තිබිය ම්තු වී . 

 
ඉඩ  සම්බන්ත්ධාව 

යතාරතුරු සඳහා - දු.අ. 
081-4954261 

ලංසුව  ාරදී  පිළිබඳ 
වපඩි ිස්තර සඳහා - දු.අ.  

081-4949160 
යබ. අ. 02 

( ය2) 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/041 
 

 ාවනපල්ලල ප්රායද්ශීය ිදුලි ඉංජියන්ත්රු  
බල   ප්රයද්ශයට අයත්ත ප්රායද්ශීය නඩත්තතු 
උය ඒකකය සාහා කුලී/බදු යාන   ත 

යහත සාහන්ත් යහසුකම් සහිත 
යගාඩනපගිල්ලලක්ව  වසර 02ක කාලයකට 

ලබා ගපනී . 
1. යගාඩනපගිල්ලයල්ල වර්ග ප්ර ාණය වර්ග 

අඩි 2000 වී . 
2. නළ ජලය, ිදුලිය, ස්ථාවර දුරකථන. 

3. සනීයාරක්වෂක යහසුකම් 
4. යරේන්ත් රථය හා අයනකුත්ත සපහපල්ලලු 
වාහන 03ක්ව නපවපත්තවීයම්   යහසුකම් 

තිබිය ම්තුය. 
5.නායයෑම් අවධාානම් වලින්ත් යතාර 

තපනිතලා භූමියක්ව ිය ම්තුයි. 
6.ආරක්විත වපටක්ව තිබිය ම්තුය. 

23/03/2022 
14.00 යපය 

යළාත්ත 
ප්රසම්යාාන 

කමිටුව- ය2 

ත ා බලායයායරාත්තතු 
වන  ාසික කුළිය සහ 

යගාඩනපඟිල්ලයල්ල සියලු 
ිස්තර 

https://ceb.lk./tend
er-notice/si  ඟින්ත් 
ලබා ගන්ත්නා ආාර්ශ 

ආකෘති යරයේ සඳහන්ත් 
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ) -  ය 

02 කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ යාර, 
පිළි තලාව යවත 

යගනිත්ත යහෝ 
ලියායදිංි තපයෑයලන්ත් 

එිය ම්තුය. 
යගාඩනපඟිල්ලල 

සම්බන්ත්ධාව යතාරතුරු 
සඳහා - දු.අ. 035-

4928951 
ලංසුව  ාරදී  පිළිබඳ 

වපඩි ිස්තර සඳහා - දු.අ.  
081-4949160 

- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) -  ය 02 
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ යාර, පිළි තලාව. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) -  ය 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ යාර, 

පිළි තලාව. 
 

 
අාාල නපත. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
( ය2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/042 

ප්රායද්ශීය ිදුලි  ඉංජියන්ත්රු ( ාවනපල්ලල) 
ඒකකයේ යා.යස්. . දිප්පිටිය සඳහා  වසර 

යාකක කාලයකට  කුලී යාන   ත 
සපහපල්ලලු යලාරි රථයක්ව ලබා ගපනී  

23/03/2022 
14.00 යපය 

යළාත්ත 
ප්රසම්යාාන 

කමිටුව- ය2 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) -  ය 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ යාර, 

පිළි තලාව. 
දු.අ.  081-4949160 

1000.00 

 
 
 
 

16000.00 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) -  ය 02 
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ යාර, පිළි තලාව. 

 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) -  ය 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ යාර, 

පිළි තලාව. 
 

 
අාාල නපත. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
( ය2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/043 23/03/2022 
14.00 යපය 

යළාත්ත 
ප්රසම්යාාන 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) -  ය 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

1000.00 
 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) -  ය 02 
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) -  ය 02 
කාර්යාලය, ලංකා 

 
අාාල නපත. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/j73gkpwa3lyf1qw/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j73gkpwa3lyf1qw/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qdskafwqzg7t0rk/PPC-2022-042%20Light%20Lorry%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qdskafwqzg7t0rk/PPC-2022-042%20Light%20Lorry%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/afs0mtrmcqbtgcj/PPC-2022-043%20WD%20Double%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/afs0mtrmcqbtgcj/PPC-2022-043%20WD%20Double%20Cab.pdf?dl=0
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ප්රධාාන ඉංජියන්ත්රු (සපළසුම් හා 
සංවර්ධාන)  ය 02  ඒකකයේ ිදුලි 

අධිකාරි සපළසුම් 02 සඳහා වසර යාකක 
කාලයකට  කුලී යාන   ත  (4WD) ඩබල්ල 

කපේ රථයක්ව ලබා ගපනී  

කමිටුව- ය2 ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ යාර, 

පිළි තලාව. 
දු.අ.  081-4949160, 

 
 

20000.00 
 

 ණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ යාර, පිළි තලාව. 

 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ යාර, 

පිළි තලාව. 
 

 

යබාාහපීමම් 
කළාය 02 

DGM [E]/QPPC/22/032 
 

ිදුලි අධිකාීම (යබාාහපීමම් තපනීම් ) 
අම්යාර යේ රාජකාීම කටම්තු සඳහා වෑන්ත් 

රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට ලබා 
ගපනී . 

2022-03-16  
වන ාා 
යස්වරු 

2.00 

යළාත්ත 
ප්රසම්යාාන 

කමිටුව 
(නපයගනහිර) 

යබාාහපීමම් තපනීම් 
කාර්යාලය 
(අම්යාර) 

063-2222440 
යහෝ 

සා ානයාධිකාීම(නපයග
නහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුණා ලය             
026-2222666 
026-2221030 

1000.00 20,000.00 නියයෝජය සා ානයාධිකාීම 
(නපයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි යාර, 
ත්රිකුණා ලය 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාීම 

(නපයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි යාර 
ත්රිකුණා ලය 

- NCB Click 
Here 

යබාාහපීමම් 
කළාය 02 

DGM [E]/QPPC/22/033 
 

ිදුලි   අධිකාරි (වාණිජ) කල්ලමුයණ් යේ 
රාජකාීම කටම්තු සඳහා වෑන්ත් රථයක්ව  

වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට ලබා ගපනී . 

2022-03-16  
වන ාා 
යස්වරු 

2.00 

යළාත්ත 
ප්රසම්යාාන 

කමිටුව 
(නපයගනහිර) 

ප්රායද්ශීය ප්රධාාන 
ඉංජියන්ත්රු(කල්ලමුයණ්)  

කාර්යාලය 
067-2229276 

යහෝ 
සා ානයාධිකාීම(නපයග

නහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුණා ලය 

026-2222666 
/ 026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජය සා ානයාධිකාීම 
(නපයගනහිර කාර්යාලය), 

උප්පුයේලි, 
ත්රිකුණා ලය 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාීම 

(නපයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුණා ලය 

- NCB Click 
Here 

යබාාහපීමම් 
කළාය 02-

නපයගනහිර 
යළාත 

DGM [E]/QPPC/22/034 
 

ිදුලි   අධිකාරි (වාණිජ) වාලචයචන යේ 
රාජකාීම කටම්තු සඳහා වෑන්ත් රථයක්ව  

වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට ලබා ගපනී . 

2022-03-16  
වන ාා 
යස්වරු 

2.00 

යළාත්ත 
ප්රසම්යාාන 

කමිටුව 
(නපයගනහිර) 

ප්රායද්ශීය ිදුලි 
ඉංජියන්ත්රු කාර්යාලය 

(වාලචයචන) 
065-2225882 

යහෝ 
නියයෝජය 

සා ානයාධිකාීම 
(නපයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණා ලය 
026-2222666 

1000.00 20,000.00 නියයෝජය සා ානයාධිකාීම 
(නපයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි යාර, 
ත්රිකුණා ලය 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාීම 

(නපයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි යාර 
ත්රිකුණා ලය 

- NCB Click 
Here 

යබාාහපීමම් 
කළාය 02-

නපයගනහිර 
යළාත 

DGM [E]/QPPC/22/035 
 

ිදුලි අධිකාීම (ප්රායද්ශීය නඩත්තතු ඒකකය) 
වාලචයචන යේ රාජකාීම කටම්තු සඳහා 
වෑන්ත් රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට 

ලබා ගපනී . 

2022-03-16  
වන ාා 
යස්වරු 

2.00 

යළාත්ත 
ප්රසම්යාාන 

කමිටුව 
(නපයගනහිර) 

ප්රායද්ශීය ිදුලි 
ඉංජියන්ත්රු කාර්යාලය 

(වාලචයචන) 
065-2225882 

යහෝ 
නියයෝජය 

සා ානයාධිකාීම 
(නපයගනහිර 

1000.00 20,000.00 නියයෝජය සා ානයාධිකාීම 
(නපයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි යාර, 
ත්රිකුණා ලය 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාීම 

(නපයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි යාර 
ත්රිකුණා ලය 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/addmxe4ppw1jufr/Eng-DD2-EP-032%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20DC%20Amp.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/addmxe4ppw1jufr/Eng-DD2-EP-032%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20DC%20Amp.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qd5i7y37du5biqv/Eng-DD2-EP-033%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Com%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qd5i7y37du5biqv/Eng-DD2-EP-033%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Com%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8fvyqgwmr1v640s/Eng-DD2-EP-034%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Com%20Valaichenai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8fvyqgwmr1v640s/Eng-DD2-EP-034%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Com%20Valaichenai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33dwnrax98801xd/Eng-DD2-EP-035%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20AMU%20Valaichenai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33dwnrax98801xd/Eng-DD2-EP-035%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20AMU%20Valaichenai.pdf?dl=0
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කාර්යාලය) 
ත්රිකුණා ලය 

026-2222666 
/ 026-2221030 

යබාාහපරිම් 
අංශ 02 
(බයඋ) 

WPN/NCB/D-V90/2022/66 
කුලී යාන   ත වෑන්ත් රථයක්ව ලබා 

ගපනී .ප්රායද්යය නඩත්තතු ඒකකය -  ිදුලි 
ඉංජියන්ත්රු (දිවුලපිටිය) 

2022.03.09 
ය.ව 2.00 

ාක්වවා 

යළාත්ත සයයා 
ගපනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බයඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

යනා. 280, නුවර යාර, 
කිරිබත්තයගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බයඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි. ., යනා. 280, නුවර 

යාර, කිරිබත්තයගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බයඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

යනා. 280, නුවර යාර, 
කිරිබත්තයගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබාාහපරිම් 
අංශ 02 
(බයඋ) 

WPN/NCB/CEP-V177/2022/67 
කුලී යාන   ත වෑන්ත් රථයක්ව ලබා ගපනී . 
 ධාය  අධීකායේගී  ාර්ග වයායෘතිය (බයඋ) 

2022.03.09 
ය.ව 2.00 

ාක්වවා 

යළාත්ත සයයා 
ගපනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බයඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

යනා. 280, නුවර යාර, 
කිරිබත්තයගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බයඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි. ., යනා. 280, නුවර 

යාර, කිරිබත්තයගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බයඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

යනා. 280, නුවර යාර, 
කිරිබත්තයගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබාාහපරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/නිල 
නිවාස/ඩීඊඕ1/2යක්ව22/02 

 
ිදුලි ඉංජියන්ත්රු ( හියංගනය) නිල නිවස 

සඳහා යගාඩනපගිල්ලලක්ව වසර යාකක්ව 
සඳහා බදු යාන   ත ලබාගපනී  

 
 
 
 

16/03/2022 
15.00 යපය 

 
 

යළාත්ත මිලදී 
ගපනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
ප්රායද්ශීය ිදුලි 

ඉංජියන්ත්රු කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, මිම්ගුණග , 
 හියංගනය 

 
Tel : 0552257674 

500.00 6,000.00 

නියයෝජය සා ානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්ත්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවපලි යාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්ත්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවපලි යාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

යද්ශීය 

 
ය තපනින්ත් 

බාගත 
කරන්ත්න 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/EHE-V22/HV/2022/22 
ඇහපලියයගාඩප්රායද්ශීය නඩත්තතු 

ඒකකය සඳහා වෑන්ත්(ද්ිත්තව 
කාර්යය)රථයක්ව කුලී යාන   ත ලබා 

ගපනී . 

 

 

16-03-2022 
 

යපය 14.00 

යළාත්ත මිළදී 
ගපනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්ත්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි. ., නවනගරය, 
රත්තනපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සා ානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්ත්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි. ., නව 

නගරය, රත්තනපුර. 045-
2225891-5 ෆපක්වස් - 045-

2226084 
 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්ත්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි. ., නවනගරය, 
රත්තනපුර. 

- 

 
 

යද්ශීය 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V39/HV/2022/23 

 
 

රුවන්ත්වපල්ලලිදුලි අධිකාීම (කාර්යාලය) 
සඳහාවෑන්ත්(ද්ිත්තව කාර්යය)රථයක්ව කුලී 

යාන   ත ලබා ගපනී . 

16-03-2022 
 

යපය 14.00 

යළාත්ත මිළදී 
ගපනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්ත්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි. ., නවනගරය, 
රත්තනපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සා ානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්ත්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි. ., නව 

නගරය, රත්තනපුර. 045-
2225891-5 ෆපක්වස් - 045-

2226084 
 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංජියන්ත්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි. ., නවනගරය, 
රත්තනපුර. 

- 

 
 

යද්ශීය 

 
 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/z47b8hudwbd1cqv/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V90-2022-66%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z47b8hudwbd1cqv/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V90-2022-66%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6m1pau6ww78g59c/Eng-DD2-WPN-NCB-CEP-V177-2022-67%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6m1pau6ww78g59c/Eng-DD2-WPN-NCB-CEP-V177-2022-67%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bxiu1cbj07zu7j6/2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bxiu1cbj07zu7j6/2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bxiu1cbj07zu7j6/2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k8qki1lh5jd5myu/2022_22-EHE-V22-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k8qki1lh5jd5myu/2022_22-EHE-V22-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g0cgjxf0khiyxdp/2022_23-RUW-V39-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g0cgjxf0khiyxdp/2022_23-RUW-V39-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
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යබ.අ.04 
(ාකුණු යළාත 

1) 

ාය/ගා/ලි1/නිළ ඇඳුම්/2022/02 
ගාල්ලල ප්රායද්ශීය ිදුලි ඉංජියන්ත්රු 

කාර්යාලයේ යස්වක  ණ්ඩලය සඳහා නිළ 
ඇඳුම්  සා නි  කර සපයීම . (ගාල්ලල 

ප්රයද්ශයයන්ත් ියශ්ෂයි) 

09/03/2022 
14.00 යපය 

යළාත්ත සයයා 
ගපනීම් 

ප්රායද්ශීය ප්රධාාන ිදුලි 
ඉංජියන්ත්රු කාර්යාලය, 

ලං.ි. ., 
187/3,බණ්ඩාරනායක 
යයයාස, ගාල්ලල.දු.ක-

09122-34344 

1,000.00 5,000.00 ප්රධාාන ිදුලි ඉංජියන්ත්රු 
(ගාල්ලල)   කාර්යාලය 

 

 - NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටයර 

යබ.අ.04 
(ාකුණු යළාත 

1) 

ාය/ගා/ලි1/මි.ගප/සයත්තතුසහයම්ස්/2022
/03 

ගාල්ලල ප්රායද්ශීය ිදුලි ඉංජියන්ත්රු 
කාර්යාලයේ යස්වක  ණ්ඩලය සඳහා 

සයත්තතු සහ යම්ස්  සපයීම . 
(ගාල්ලල ප්රයද්ශයයන්ත් ියශ්ෂයි) 

09/03/2022 
14.00 යපය 

යළාත්ත සයයා 
ගපනීම් 

ප්රායද්ශීය ප්රධාාන ිදුලි 
ඉංජියන්ත්රු කාර්යාලය, 

ලං.ි. ., 
187/3,බණ්ඩාරනායක 
යයයාස, ගාල්ලල.දු.ක-

09122-34344 

1,000.00 5,000.00 ප්රායද්ශීය ප්රධාාන ිදුලි 
ඉංජියන්ත්රු (ගාල්ලල) 

කාර්යාලය 
 

 - NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටයර 

යබ.අ.04 
(ාකුණු යළාත 

1) 

ාය/ගා/ලි1/ආරක්විතනිළඇඳුම්/2022/0
4 

ප්රායද්ශීය ිදුලි ඉංජියන්ත්රු ගාල්ලල ශාඛාවට 
අයත්ත යක්වෂ්ර යස්වක  ණ්ඩලය යවත 

ආරක්විත නිළ ඇදුම් 333 ක්ව ලබා ගපනී  

09/03/2022 
14.00 යපය 

යළාත්ත සයයා 
ගපනීම් 

ප්රායද්ශීය ප්රධාාන ිදුලි 
ඉංජියන්ත්රු කාර්යාලය, 

ලං.ි. ., 
187/3,බණ්ඩාරනායක 
යයයාස, ගාල්ලල.දු.ක-

09122-34344 

1,000.00 10,000.00 ප්රධාාන ිදුලි ඉංජියන්ත්රු 
(ගාල්ලල)   කාර්යාලය 

 - NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටයර 

යබ.අ.04 
(ාකුණු යළාත 

1) 

ාය/ගා/ලි1/ආරක්විත යාවහන්ත්/2022/05 
ප්රායද්ශීය ිදුලි ඉංජියන්ත්රු ගාල්ලල ශාඛාවට 

අයත්ත යක්වෂ්ර යස්වක  ණ්ඩලය යවත 
ආරක්විත යාවහන්ත් 125 ක්ව ලබා ගපනී  

09/03/2022 
14.00 යපය 

යළාත්ත සයයා 
ගපනීම් 

ප්රායද්ශීය ප්රධාාන ිදුලි 
ඉංජියන්ත්රු කාර්යාලය, 

ලං.ි. ., 
187/3,බණ්ඩාරනායක 
යයයාස, ගාල්ලල.දු.ක-

09122-34344 

1,000.00 10,000.00 ප්රධාාන ිදුලි ඉංජියන්ත්රු 
(ගාල්ලල)   කාර්යාලය 

 - NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටයර 

යබ.අ.04 
(ාකුණු යළාත 

1) 

ාය/ගා/ලි3/අබලි  ාණ්ඩ/2022/06 
ගාල්ලල ප්රායද්ශීය ිදුලි ඉංජියන්ත්රු 

කාර්යාලය,නඩත්තතු ඒකකය සහ ගාල්ලල, 
බටදූව, හබරාදූව සහ තවල  යන යා.යස්. 
 ධායස්ථානවල ඇති  ාිතයයන්ත් ඉවත්ත 
කරන ලා අබලි  ාණ්ඩ සහ අබලි  නු 

ිකිණී . 
 

09/03/2022 
14.00 යපය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

යළාත්ත සයයා 
ගපනීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රායද්ශීය ිදුලි 
ඉංජියන්ත්රු කාර්යාලය. 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය,යනා187/3 

බණ්ඩාරනායක 
යයයාස,ගාල්ලල 09122-

34344 
 
 
 
 
 
 

 
1,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

ප්රධාාන ිදුලි ඉංජියන්ත්රු 
(ගාල්ලල)   කාර්යාලය 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටයර 

යබ.අ.04 
(ාකුණු යළාත 

1) 

ාය1/ප්රඉ/අකු/ලි6/ිදුලිය ිසන්ත්ධි කිීම  
හා යලි ඇමිණී /2022/ 02 

අකුරැස්ස ප්රායද්ශීය ප්රධාාන ිදුලි 
ඉංජියන්ත්රු කාර්යාලයට අයත්ත   

යානියාය,  ය ාරවක සහ යස් යගාඩ 
ප්රයද්ශයන්ත්හි වසරක (01) කාලයක්ව සඳහා 

10/03/2022 
14.00 යපය 

යළාත්ත සයයා 
ගපනීම් කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංජියන්ත්රු, 
ප්රායද්ශීය ප්රධාාන ිදුලි 
ඉංජියන්ත්රු කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය,අංක.08,යාක

බපද්ා යාර, අකුරැස්ස. 
දු.ක.   041 – 2250344  

500.00 5,000.00 ප්රධාාන ඉංජියන්ත්රු, ප්රායද්ශීය 
ප්රධාාන ිදුලි ඉංජියන්ත්රු 

කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය,අංක.08, 

යාකබපද්ා යාර, අකුරැස්ස 

 - NCB 
 

යතාරතුරු 
පිටයර 

https://www.dropbox.com/s/4zspij2q6m8mxpn/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%921-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4zspij2q6m8mxpn/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%921-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g2qufc0g0uo5nuu/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%921-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B7%83%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%20%E0%B7%84%E0%B7%8F%20%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%8A%20-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g2qufc0g0uo5nuu/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%921-%E0%B6%B8%E0%B7%92.%E0%B6%9C%E0%B7%90-%E0%B7%83%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%20%E0%B7%84%E0%B7%8F%20%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%8A%20-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rlho76xi29y8j4r/Sin-DD4-SP1-SP-G-C1-Overall-2022-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rlho76xi29y8j4r/Sin-DD4-SP1-SP-G-C1-Overall-2022-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jk5ui88m31whr7t/Sin-DD4-SP1-SP-G-C1-Sefty%20shoes-2022-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jk5ui88m31whr7t/Sin-DD4-SP1-SP-G-C1-Sefty%20shoes-2022-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pjenlwa5pt03h0e/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92%20%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9-2022-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pjenlwa5pt03h0e/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92%20%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9-2022-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w3omgmnk0p3lefb/SIn-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%20%E0%B7%84%E0%B7%8F%20%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%92%20%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%B8-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w3omgmnk0p3lefb/SIn-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%20%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%20%E0%B7%84%E0%B7%8F%20%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%92%20%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%B8-2022-02.pdf?dl=0
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ිදුලිය ිසන්ත්ධි කිීම  හා යලි ඇමිණී . ෆපක්වස් 041 – 2250285 
 

යබාාහපීම ම් 
අංශය -04 

(ා.ය-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V122/202
2/141 

නියයෝජය සා ානයාධිකාීම (ා.ය.02) 
කාර්යාලයට අයත්ත ප්රධාාන ඉංජියන්ත්රු 

(ශක්වති කළ ණාකරන) ඒකකයේ, ිදුලි 
අධිකාීම ii (කණ්ඩායම් 2) සාහා ද්ිත්තව 
කාර්යය වෑන්ත් රථ  01ක්ව කුලී යාන   ත 

සයයා ගපනී . 

16-03-2022 
 

14.00 යපය 

යළාත්ත මිළදී 
ගපනීම් කමිටුව 

(ා.ය-2) 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

(ා.ය.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්ත්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි. .යනා. 
61/1A, මුහුදු  ාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆපක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සා ානයාධිකාරි 
(ා.ය.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්ත්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි. ., යනා. 

61/1A, මුහුදු  ාවත, 
තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සා ානයාධිකාරි 

(ා.ය.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්ත්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි. ., යනා. 
61/1A, මුහුදු  ාවත, 

තංගල්ලල 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබාාහපීම ම් 
අංශය -04 

(ා.ය-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V03/202
2/142 

නියයෝජය සා ානයාධිකාීම (ා.ය.02) 
කාර්යාලයට අයත්ත ප්රධාාන ඉංජියන්ත්රු 

(වාණිජ හා යාරි.යස්වා ) ඒකකයේ, ිදුලි 
අධිකාීම (වාණිජ) සාහා ද්ිත්තව කාර්යය 
වෑන්ත් රථ  01ක්ව කුලී යාන   ත සයයා 

ගපනී . 

 
 

16-03-2022 
 

14.00 යපය 
යළාත්ත මිළදී 

ගපනීම් කමිටුව 
(ා.ය-2) 

නියයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

(ා.ය.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්ත්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි. .යනා. 
61/1A, මුහුදු  ාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆපක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නියයෝජය  සා ානයාධිකාරි 
(ා.ය.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජියන්ත්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි. ., යනා. 

61/1A, මුහුදු  ාවත, 
තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සා ානයාධිකාරි 

(ා.ය.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජියන්ත්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි. ., යනා. 
61/1A, මුහුදු  ාවත, 

තංගල්ලල 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

 
වත්තකම් 

කළ නාකර
ණ 

(පුහුණු කිීමම්) 
 

 
DGM(TR)/Services/T/2021-10 

 
ලංි  පුහුණූ   ධායස්ථානය, 

කාසල්ලරි - දික්වඔය සඳහා යයෞද්ගලික 
ආරක්ෂක යස්වා ලබා ගපනී . 

 
2022-03-16 

දින 
යපය. 14.30 

යපයට අවසන්ත් 
කරනු  ලපයේ. 

 
 

 
ප්රසම්යාාන 

කමිටුව 
(වත්තකම් 

කළ නාකර
ණ) 

 
නියයෝජය 

සා ානයාධිකාරි (පුහුණු 
කිීමම්) කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 

ශ්රී යද්වානන්ත්ා යාර, 
පිළියන්ත්ාල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 
1,000.00 

 
50,000.00 

 
නියයෝජය සා ානයාධිකාරි 
(පුහුණු කිීමම්) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

ශ්රී යද්වානන්ත්ා යාර, 
පිළියන්ත්ාල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

 
නියයෝජය 

සා ානයාධිකාරි (පුහුණු 
කිීමම්) කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 

ශ්රී යද්වානන්ත්ා යාර, 
පිළියන්ත්ාල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 
අාාල යනායේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

 

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

 
 

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

 

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

 

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

https://www.dropbox.com/s/ozrleqnsyq8zc5h/SP2-CE-C%26CS%29-Vehicle-V122-2022-141.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ozrleqnsyq8zc5h/SP2-CE-C%26CS%29-Vehicle-V122-2022-141.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6al468g9a5f9zw2/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V03-2022-142.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6al468g9a5f9zw2/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V03-2022-142.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r2w263unaryzpq9/Eng-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2021-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r2w263unaryzpq9/Eng-AM-TRN-DGM%28TR%29-Services-T-2021-10.pdf?dl=0
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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                      
                                     


