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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/2022/0030 

 
ලක්විජය බලාගාරයේ ගල් අගුරු අංගනය 

සඳහා වතුර ිදින සැපයීම 
 

 
06/04/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

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 

 
130,000.00 

 
ප්රසම්පානන 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 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

  
http://w
ww.ceb.l
k/tender

s/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත 
කරගත 

හැක 
 

NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/u52p98s98b4pu5k/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0030.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u52p98s98b4pu5k/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0030.pdf?dl=0
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ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0032 

 
කම්පන උපකරණ 02 ක්ව (අයේ රැයගන 

යා හැකි) මිලදී ගැනීම 
 
 

 
06/04/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

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 500.00 

(නැවත 
යනායගවන 

යෙන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බැර 
කල හැක 

 
10,000.00 

 
ප්රසම්පානන 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 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

  
http://w
ww.ceb.l
k/tender

s/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත 
කරගත 

හැක 
 

NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/1l4uugjoyic8eax/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0032.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1l4uugjoyic8eax/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0032.pdf?dl=0
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ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0041 

 
ලක්විජය බලාගාරයේ ගල් අගුරු 

යමයහයුම් යන්තත්ර උපකරණ සඳහා ෙයර් 
සැපයීම හා ප්රවාහනය 

 
06/04/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

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 2,500.00 

(නැවත 
යනායගවන 

යෙන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බැර 
කල හැක 

 
100,000.00 

 
ප්රසම්පානන 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 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

  
http://w
ww.ceb.l
k/tender

s/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත 
කරගත 

හැක 
 

NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/230mh2h8gzajpxp/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0041.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/230mh2h8gzajpxp/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0041.pdf?dl=0
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ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0055 

 
තාක්වෂණික කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා 

ආරක්විත  
නිල ඇඳුම් 

මිලදී ගැනීම හා සැපයීම 
 

 
06/04/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

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 3,500.00 

(නැවත 
යනායගවන 

යෙන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බැර 
කල හැක 

 
100,000.00 

 
ප්රසම්පානන 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 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

  
http://w
ww.ceb.l
k/tender

s/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත 
කරගත 

හැක 
 

NCB 

 
Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/026 
ලංිම මධ්යම පළාත 2 ඒකකය සඳහා LT 
Galvanized Thimbles for LT Stay 

Wire (7/3.25mm)) – 10000 ක්ව සපයා 
භාර දීම. 

20/04/2022 
14.00 පැය 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160 

500.00 

 
 
 
 

3,500.00 
 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ 
පාර, පිළිමතලාව. 

 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO2/ 
Non Moving, Slow 
Moving/2K22/001 

 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ - ඌව) 

ඒකකයෙ අයේ පළාේ ගබඩායේ ඇති 
චලනය යනාවන හා යසයමන් චලනය 

වන භාණ්ඩ ිකිණීම 

 
 
 
 

20/04/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාේ මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 215,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/3zkd1h2rpgs08ms/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0055.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3zkd1h2rpgs08ms/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0055.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ko0yhgua4chw977/PPC-2022-026%20Thimbles%20Galv..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ko0yhgua4chw977/PPC-2022-026%20Thimbles%20Galv..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dyajmup58v7e222/2k22-0001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dyajmup58v7e222/2k22-0001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dyajmup58v7e222/2k22-0001.pdf?dl=0
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යබ.අ.03 
(සබර) 

SAB/DGM/CE(COM)/US VHICLE 
SALE/2022/02 

සබරගමුව නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
කාර්යාලයේ ප්ර.ඉ.(වාණිජ)  ඒකකයෙ 

අයේ අබලි වාහනය යෙන්ඩර් කර 
ිකිණීම 

 
 

06-04-2022 
 

පැය 14.00 

පළාේ මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රේනපුර 

1,000.00 10,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම., නව නගරය, 

රේනපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රේනපුර. 

- NCB 

 
 
 
 

Click 
Here 

යබනාහැරීම් අංශය - 4 (බපන - 1) ලංසු යපාේ මිලදී ගැනීමෙ ප්රථමව ලංසු යයාමු අංකය, ඔයේ ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පනිිඩයක්ව මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයෙ නැනුම් යනන්න. 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/32 
රැහැන්කරු පටි (Linesmen Belts 

(Safety Belts)) සපයා යගනිේ භාරදීම 
100 එකු 

2022.04.07 
යප.ව. 10.00 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 16,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/33 
කණු -  වැ.යකා. මීෙර 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
(Poles - R.C. 8.3m 100kg) සානා, 

සපයා, යගනිේ භාරදීම. 
500 එකු 

2022.04.07 
යප.ව. 10.00 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 6,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/9ro4r66gtw13meq/SAB-DGM-CE%28COM%29-US%20VEHICLE-SALE%20-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ro4r66gtw13meq/SAB-DGM-CE%28COM%29-US%20VEHICLE-SALE%20-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ztb2x9hyoa8mzo/PPC_T_2022_32%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ztb2x9hyoa8mzo/PPC_T_2022_32%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s48907v1nyhxmhx/PPC_T_2022_33%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s48907v1nyhxmhx/PPC_T_2022_33%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/34 
මනරු වායන් යපට්ටටි යතකලා  (Steel 

Box for Housing Direct Connected 
3 Phase Meters )   සපයා, යගනිේ 

භාරදීම. 
1,450 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයෙ 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 
 

2022.04.07 
යප.ව. 10.00 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 107,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/38 
කණු -   යකාන්ීට්ට යප රැඳි බමන ලන මීෙර 

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

සපයා, යගනිේ භාරදීම. 
500 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයෙ 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2022.04.07 
යප.ව. 10.00 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 57,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

 
 

යබ.අ. 02 

 
PHMDD2/DGM/CE(LCM)/QD/2022

/03 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (රැහැන් මාර්ග තැනීම් 

හා නඩේතු) වයාපිති හා අධිසැර නඩේතු 
- යබ.අ. 02 වැඩබිම් කාර්යාලයක්ව සඳහා 
නිවසක්ව වසරක කාලයකෙ බේනෙ ගැනීම 

(නාඋල/ නාලන්න) 
 
 
 
 

2022/03/3
0 

14.00 පැය 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකා
රි(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

යබනාහැරීම් 
අංශය 2 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.හා 

අ.සැ.න.)යබනාහැරීම් 
අංශය 2 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222287 

081-2204298 
 

 
500.00 

 
5000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබනාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

081-2222287 
081-2204298 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබනාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
081-2222287 
081-2204298 

 
NA NCB 

Click 
Here-- 

https://www.dropbox.com/s/umxgcz4h9jxw8xj/PPC_T_2022_34%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/umxgcz4h9jxw8xj/PPC_T_2022_34%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y8sqagocsuols69/PPC_T_2022_38%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y8sqagocsuols69/PPC_T_2022_38%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n99jx0jouz4ae1o/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-CE%20%28LCM%29QD2022-03%20pdf_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n99jx0jouz4ae1o/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-CE%20%28LCM%29QD2022-03%20pdf_.pdf?dl=0
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යබ.අ. 

02 

PHMDD2/DGM//CE(LCM)/QD/202
2/05 

ප්රධාන  ංජිනේරු  (ැහැනර ාන්ග  ැනීම් 
ැන  ඩත්තු) ව්යනපෘති හ ැන ිසැරනන  ඩත්තු 
- ේෙ.ි. 02 ව්නඩබි් කන්යනලයක් රඳැන 
නිව්රක් ව්රනක කනලයකට ෙද්දට ග නීමා 

බැලුම්මහර /කඩවත ප්රයේශය 
 
 
 
 

2022/03/3
0 

14.00 පැය 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකා
රි(වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

යබනාහැරීම් 
අංශය 2 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.හා 

අ.සැ.න.)යබනාහැරීම් 
අංශය 2 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222287 

 
500.00 

 
5,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබනාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

081-2222287 
081-2204298 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබනාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222287 
081-2204298 

 
NA 

NCB -Click 
Here-- 

යබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/S05/ 
2K22/010 

ිදුලි ඉංිනයන්රු (මහියංගනය) ඒකකයේ 
ිදුලි අධිකාරි නිල නිවස නවීකරණය කිරීම 

 
 
 
 

06/04/202
2 

15.00 පැය 

 
 

පළාේ මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 16,800.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යේශීය 

 
යමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

යස්වා 
 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0050 

 
ලක්විජය බලාගාරයේ ගල් අඟුරු යගාඩ 
බෑයම් අංශය සඳහා  නඩේතු උපකාරක 

යස්වාවන් ලබා ගැනීම. 

 
06/04/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
පූර්ව ලංසු 

රැස්වීම 
23.03.2022 

දින 
යප.ව. 09.00 

 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

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 3,500.00 

(නැවත 
යනායගවන 

යෙන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 යවත 

බැර කල හැක 

 
160,000.00 

 
ප්රසම්පානන 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 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

 
ලක්විජය ිදුලි 

 
LV/T/2022/0054 

 
30/03/2022 

 
ලක්විජය ිදුලි 

 
ප්රසම්පානන 

 
යනාමියල් 

 
අවශය යනායේ 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 

 
http://www.

 
NCB 

 
Click 

https://www.dropbox.com/s/77xkstpeq74j44u/SIN-DD2-PHM-PHM%20DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-QD-2022-05%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/77xkstpeq74j44u/SIN-DD2-PHM-PHM%20DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-QD-2022-05%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymoc1zsuqexyjo8/C1%202K22%20010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymoc1zsuqexyjo8/C1%202K22%20010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymoc1zsuqexyjo8/C1%202K22%20010.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/td2otbwq9t2nqll/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/td2otbwq9t2nqll/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0050.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/za7b16w42a41qej/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0054.pdf?dl=0
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බලාගාරය  
ලක්විජය බලාගාරය සඳහා කුලී පනනම 

මත නිවාස ලබා ගැනීම 

දින 
ප.ව.14.00 

 
 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලිය, 

යනායරාචයචෝයල් 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

ceb.lk/tende
rs/ 

යවතින් 
යනාමියල් 

බාගත කරගත 
හැක 

 

Here 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0060 

 
ලක්විජය බලාගාරයේ ජැටියේ  යෙන්ඩර් 

අලුේවැඩියාව සහ සිකිරීම. 

 
06/04/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
පූර්ව ලංසු 

රැස්වීම 
23.03.2022 

දින 
යප.ව. 09.00 

 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

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 3,500.00 

(නැවත 
යනායගවන 

යෙන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 යවත 

බැර කල හැක 

 
180,000.00 

 
ප්රසම්පානන 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 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල් 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

සම්යේෂණ/ 
නි.සා (පාලන 
හා ආරක්වෂණ) 

CEB/TD/DGM(C&P)/Admin/8/Te
nder/2022 

නි.සා (පා හා ආ) සනහා මහානුවර නගර 
සීමාව තුල කාර්යාලය භූමියක්ව 

සපයාගැනීම. කාර්යාලය සනහා අවශය 
අවම බිම් ප්රමාණය  වර්ග අඩි 1500  , 

ිදුලිය , ජලය, වැසිකිලි 2ක්ව  සහ වාහන 
6ක්ව  නවතා තැබිමෙ අවශය ඉඩ පහසුකම් 

තිබිය යුතුය අතර ප්රධ්න බස් මාර්ගයෙ 
ආසන්නව පිහිො තිබිය යුතුය.බදු කාලය 
වසර 02ක්ව වන අතර අවශයතාවය මත 

දීර්ඝ කරනු ලැයේ.යගාඩනැගිල්ල පිහිො 
ඇති ස්ථානය,මාසික කුලිය සහ 

හිමිකරුයේ ලිපිනය  මිල කැනවුමෙ 
ඇතුලේිය යුතු අතර යේපල හිමිකරු 

ිසින් ඉදිරිපේ කරන මිල කැනවුම් 

2022/04/06 
 

යප.ව. 10.00 
පැයෙ 

සම්යේෂණ 
ප්රසම්පාදන  

ටෙන්ඩර් 
මණ්ඩලය 

නි.සා (පාලන හා 
ආරක්වෂණ) මහනුවර 

කාර්යාලය,ලංකා 
ිදුලිබල 

මණ්ඩලය,68/2ඩී,ොම්හි
ල් පටුමග,අම්පිටිය 

පාර,මහනුවර. 
 

දු.අ. 081 2221567 
081 2221566 

- - 

නි.සා (පාලන හා 
ආරක්වෂණ) මහනුවර 

කාර්යාලය,ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය,68/2ඩී, ොම්හිල් 

පටුමග,අම්පිටිය 
පාර,මහනුවර 

 
දු.අ: 081 2221567 

ෙැක්වස්: 081 2221566 

නි.සා (පාලන හා 
ආරක්වෂණ) මහනුවර 

කාර්යාලය,ලංකා 
ිදුලිබල 

මණ්ඩලය,68/2ඩී, 
ොම්හිල් 

පටුමග,අම්පිටිය 
පාර,මහනුවර 

 
දු.අ: 081 2221567 

ෙැක්වස්: 081 2221566 

- NCB 

 
ේයනමුව් 

 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/za7b16w42a41qej/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0054.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/h8u1pa41omr7zyz/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0060.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h8u1pa41omr7zyz/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0060.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kpinvvwe4u5w4tm/TENDER%20DOCUMENT%20-SINHALA%20%285%29.pdf?dl=0
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පමණක්ව භාරගනු ලැයේ . ලිවුම් 
කවරයයහි වම පස ඉහල  “නි. සා (පාලන 
හා ආරක්වෂණ) මහනුවර ශාඛා කාර්යාල 
භුමිය සනහා මිල කැනවුම” යලස සනහන් 

කලයුතුය. 
 
 
 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සී1/එචවී/2022/014 
 

ිදුලි ඉංිනයන්රු(අනුරාධ්පුර) යේ 
රාජකාරී කෙයුතු සඳහා කුලී පනනම මත 

කාර් රථයක්ව ලබා ගැනීම (වර්ෂ 02ක 
කාලසීමාවක්ව සඳහා) 

 
 
 
 

2022.03.31 
1500 පැයෙ 

 
 
 
 
 

පළාේ සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

 
 
 
 
 
 
 

අනාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

 
 
 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සී1/එචවී/2022/015 
 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු(මින්යන්රිය) යෙයේ 
ිදුලි අධිකාරී (හබරණ) යේ රාජකාරී 
කෙයුතු සඳහා කුලී පනනම මත වෑන් 

රථයක්ව ලබා ගැනීම (වර්ෂ 02ක 
කාලසීමාවක්ව සඳහා) 

 
 
 
 

2022.03.31 
1500 පැයෙ 

 
 
 
 
 

පළාේ සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල යස්නානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

යස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

 
 
 
 
 
 
 

අනාළ නැත 
යේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/4
4 

ප්රධ්ාන ිදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්වති 
කළමණාකරන) සඳහා කුලී පනනම මත 

යමෝෙර් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

2022 අයේල් 
06 

ප.ව 02.00 

පළාේ මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධ්ාන ිදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

037 - 2281892 

1,000.00 35,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ-

1) 
කාර්යාලය , 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/4
6 

2022 අයේල් 
06 

පළාේ මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

https://www.dropbox.com/s/0a98mpya5muf0xm/Sin-DD1-NCP--HV-2022-014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0a98mpya5muf0xm/Sin-DD1-NCP--HV-2022-014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ugs2tsg1xvp0qp/Sin-DD1-NCP--HV-2022-015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ugs2tsg1xvp0qp/Sin-DD1-NCP--HV-2022-015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b24ytk4bqnvfye8/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b24ytk4bqnvfye8/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-44.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0n849y9jp50tekw/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-46.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0n849y9jp50tekw/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-46.pdf?dl=0
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(වයඹ-1) ිදුලි ඉංිනයන්රු (සැටි සැලසුම්) සඳහා 
කුලී පනනම මත යමෝෙර් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම. 

ප.ව 02.00  

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/5

2 
ප්රධ්ාන ිදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 

ඒකකයෙ අයේ ිදුලි අධිකාරී (හලාවත 
සහ බිංගිරිය ජන්න යකාට්ටඨාස) සඳහා කුලී 

පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 
 

2022 අයේල් 
06 

ප.ව 02.00 

පළාේ මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

 
ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/5

3 
ප්රධ්ාන ිදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 

ඒකකයෙ අයේ ිදුලි අධිකාරී (ගල්ගමුව 
ජන්න යකාට්ටඨාසය) සඳහා කුලී පනනම 

මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 
 

2022 අයේල් 
06 

ප.ව 02.00 

පළාේ මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/5
4 

ිදුලි ඉංිනයන්රු (තැනීම් 1) සඳහා කුලී 
පනනම මත යමෝෙර් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

2022 අයේල් 
06 

ප.ව 02.00 

පළාේ මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/5
7 

ප්රධ්ාන ිදුලි ඉංිනයන්රු (හලාවත) සඳහා 
කුලී පනනම මත යමෝෙර් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම. 

2022 අයේල් 
06 

ප.ව 02.00 

පළාේ මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/1
31 

ප්රධ්ාන ිදුලි ඉංිනයන්රු (යබනාහැරීම් 
නඩේතු) සඳහා කුලී පනනම මත යමෝෙර් 

රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

2022 අයේල් 
06 

ප.ව 02.00 

පළාේ මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

ේෙ.ි.02 

PHM DD2/DGM/CE (LC&M) 
/QD/2022/04 

 
අිනව මාර්ග නඩේතු 1 වැඩ කණ්ඩායම 

(වයාපිති හා අධිසැර නඩේතු - යබ.අ.02) 
සඳහා නිවසක්ව බේනෙ ගැනීම 

(මහනුවර නගරය අවෙ) 

2022.04.06 
1400 පැය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකා

රි (වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

යබනාහැරීම් 
අංශය 2 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.හා 

අ.සැ.න.) යබනාහැරීම් 
අංශය 2 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
තැ.යප. 18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

0812222287 

500.00 12,000 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබනාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222287 
081-2204298 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 

යබනාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 

- NCB Click 
here 

           Click 

https://www.dropbox.com/s/yjric3nxaar8mms/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yjric3nxaar8mms/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sxxgpsm7srewe72/ENg-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sxxgpsm7srewe72/ENg-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gzsa2tm18ph00el/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gzsa2tm18ph00el/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3p8fui5036z0jf8/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3p8fui5036z0jf8/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-2022-57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bck9slc3w14sr71/Eng-DD1-DGM-NWp1-CEECM-2022-131.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bck9slc3w14sr71/Eng-DD1-DGM-NWp1-CEECM-2022-131.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kzuptw855269e8m/ENG-DD2-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-QD-2022-04pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kzuptw855269e8m/ENG-DD2-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-QD-2022-04pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kijok9r0txtb2rl/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-049.pdf?dl=0
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යබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/049 
 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) ම.ප.1  
ඒකකය සඳහා කුලී පනනම මත වසර 02ක 

කාලයකෙ  යමෝෙර් කාර් රථයක්ව  ලබා 
ගැනීම . 

 

 
2022-04-06 

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

පළාේ සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.ි.  081-2234324 
 

 
 

1000/= 

 
20,000/= 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

. 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

 

අනාල නැත. යේශීය Here 
 

 
යබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/051 
 

ප්රායේශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු (කුණඩසායල් )  
ඒකකයෙ අයේ ගුරුයනණිය ිදුලි 

පාරියභෝගික යස්වා මධ්යස්ථානය සඳහා 
කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකෙ  
4WD ඩබල් කැේ රථයක්ව  ලබා ගැනීම . 

. 

 
2022-04-06 

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාේ සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 

-එම- 
 

 
 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

 
 

යබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/056 

 
 

ප්රධ්ාන  ඉංිනයන්රු (බලශක්වති 
කළමණාකරණ)  මධ්යම පළාත1 ඒකකය   

සඳහා කුලී පනනම මත වසර 02ක 
කාලයකෙ වෑන් රථයක්ව  ලබා ගැනීම . 

 

 
2022-04-06 

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාේ සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 
 

 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

 
යබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/062 

 
ප්රායේශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු කුණ්ඩසායල්   

ඒකකයේ නඩේතු උප ඒකකය සඳහා  කුලී 
පනනම මත වසර 02ක කාලයකෙ කෲ 

කැේ රථයක්ව  ලබා ගැනීම . 
 

 
2022-04-06 

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාේ සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 
 

 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

 
යබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/063 

 
ප්රායේශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු කුණ්ඩසායල්   

බල  ප්රයේශයෙ අයේ  උුදදුම්බර ිදුලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධ්යස්ථානය  සඳහා  

 
2022-04-06 

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාේ සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 

 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/kijok9r0txtb2rl/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5q1el6ygagqir60/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5q1el6ygagqir60/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fkuzasceca19thb/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-056.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fkuzasceca19thb/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-056.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yj4n0ki6uzvwsba/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-062.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yj4n0ki6uzvwsba/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-062.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/25lx7yghs7dwpbp/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/25lx7yghs7dwpbp/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-063.pdf?dl=0
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කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකෙ 
4WD ඩබල් කැේ රථයක්ව  ලබා ගැනීම . 

 

 
 

-එම- 
 

යබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/064 

 
ප්රායේශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු කුණ්ඩසායල්   
බල  ප්රයේශයෙ අයේ  ගුරුයනණිය ිදුලි 

පාරියභෝගික යස්වා මධ්යස්ථානය  සඳහා  
කුලී පනනම මත වසර 01ක කාලයකෙ ත්රී 

වීලර් රථයක්ව  ලබා ගැනීම . 
 
 

 
2022-04-06 

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාේ සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.ි.  081-2234324 
 

 
 

500/= 

 
 

5,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/065 

 
ප්රධ්ාන  ඉංිනයන්රු (තැනීම්)  මධ්යම 

පළාත1 ඒකකය   සඳහා කුලී පනනම මත 
වසර 02ක කාලයකෙ 4WD ඩබල් කැේ 

රථයක්ව ලබා ගැනීම . 
 
 

 
2022-04-06 

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාේ සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
-එම- 

 

 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/066 

 
ප්රායේශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු කටුගස්යතාෙ 

ඒකකයේ   වාණිජ උප ඒකකය සඳහා කුලී 
පනනම මත වසර 02ක කාලයකෙ 4WD 

වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම . 
 
 
 

 
2022-04-06 

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාේ සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
-එම- 

 

 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/068 
 

ප්රායේශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු ගලයගනර  බල  
ප්රයේශයෙ අයේ  පූජාපිටිය ිදුලි 

පාරියභෝගික යස්වා මධ්යස්ථානය  සඳහා  
කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකෙ 

වෑන් රථයක්ව  ලබා ගැනීම 
 
 

 
2022-04-06 

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාේ සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
-එම- 

 

 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබනාහැරිම් 
අංශය - 02 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/069 
 

 
2022-04-06 

 
පළාේ සපයා 

 
-එම- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/6hfwphqzs5x4ob9/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6hfwphqzs5x4ob9/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mun2mtbahwh4kyu/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mun2mtbahwh4kyu/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2h8e6us9v66p2sx/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-066.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2h8e6us9v66p2sx/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-066.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fe10g3kjpq6buzy/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fe10g3kjpq6buzy/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69y5yxg76klpbdr/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-069.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/69y5yxg76klpbdr/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-069.pdf?dl=0
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(මධ්යම)-1 
 

 
ප්රායේශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු කටුගස්යතාෙ  
බල  ප්රයේශයෙ අයේ  වේයේගම ිදුලි 

පාරියභෝගික යස්වා මධ්යස්ථානය  සඳහා  
කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකෙ 

වෑන් රථයක්ව  ලබා ගැනීම 
 
 

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 1000/= 16,000/= -එම- 
 

-එම- 
 

 

යබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/196 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (මධ්යම පළාත 

1) කාර්යාල පරිශ්රය හා නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (මධ්යම පළාත 1) නිළ 

නිවාස පරිශ්රය සඳහා වසර 01ක 
කාලයකෙ උනයාන අලංකරණ සහ 

නඩේතු කිරීයම් යස්වය සපයා ගැනීම. 
යපර ලංසු රැස්වීම : 2022-04-01 දින 
ප.ව. 3.00 ෙ නි.සා.(ම.ප.1) කාර්යාල 

පරිශ්රයේදී පැවැේයේ. 
යෙන්ඩර් යපෝරම නිකුේ කිරීයම් අවසන් 

දිනය :  2022-04-01 යප.ව.3.00 ෙ. 
 
 
 

 
2022-04-06 

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාේ සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
-එම- 

 

 
 

1000/= 

 
 

6,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

 
 
 
 
 

යබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/050 
කුණ්ඩසායල්   ප්රායේය ය ිදුලි ඉංිනයන්රු  
බල  ප්රයේශයෙ අයේ   ිදුලි පාරියභෝගික 

යස්වා මධ්යස්ථානය  (ගුරුයනණිය) සඳහා 
බදු/කුලී පනනම මත යගාඩනැගිල්ලක්ව 

ලබා ගැනීම. 
1) ගුරුයනණිය නගරය ආශ්රිත ප්රයේශය 

තුළ වීම. 
2) යගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 1500ක්ව 

පමණ වීම. 
3) යගාඩනැඟිල්ල සඳහා ජලය, ිදුලි, 
ස්ථාවර දුරකථන පහසුකම් සහිත වීම. 

4) වාහන ගමන් කළ හැකි මාර්ග 
පහසුකම් හා වාහන ගාල් කිරීයම් 

පහසුකම් සහිත වීම. 
5) යේට්ටටුවක්ව සහිත ආරක්විත වැෙක්ව 

තිබීම. 

 
 

2022-04-06  
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

 
 

පළාේ සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

තමා ිසින් සකස් 
කරගේ අයදුම්පතක 

බලායපායරාේතු වන 
මාසික කුළිය සහ 

යගාඩනැගිල්යල් සියලු 
ිස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.ි.  081-2234324 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
 

අනාල නැත. 

 
 

යේශීය 

 

https://www.dropbox.com/s/h3w8q2d91ujgy9k/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-196.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h3w8q2d91ujgy9k/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-196.pdf?dl=0
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6) යගාඩනැගිල්ල සහ ඉඩම පර්චස් 20 ෙ 
වැඩිිය යුතුය. 

 
 

යබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/067 

 
ප්රායේශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු (කුණ්ඩසායල්)   

නිළ නිවස  සඳහා බදු/කුලී පනනම මත 
නිවසක්ව ලබා ගැනීම. 

 
1. දිගන නගරය හා තැන්යන්කුඹුර නක්වවා 

වූ 
ප්රයේශය තුළ   පිහිො තිබිය යුතුය. 

2. අවම වශයයන් නිනන කාමර 03ක්ව හා 
අභයන්තර නාන කාමර සහිත ිය 

යුතුය. 
3. යගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 15000 ෙ 

යනාඅුද ිය යුතුය. 
4. යගාඩනැගිල්ල සඳහා ජලය, ිදුලිය, 

දුරකථන පහසුකම් සහිත වීම. 
5. වාහන 02ක්ව ආරක්විතව නවතා  

තැබීයම් පහසුකම තිබිය  යුතුය. 
6. ඉඩම වො ආරක්විත තාප්පයක්ව හා 

ආරක්විත යේට්ටටුවක්ව තිබිය යුතුය. 
 

 
2022-04-06  

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාේ සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
තමා ිසින් සකස් 

කරගේ අයදුම්පතක 
බලායපායරාේතු වන 

මාසික කුළිය සහ 
යගාඩනැගිල්යල්  සියලු 

ිස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

දු.ි.  081-2374283 
081-2234324 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

 

 
 
 

යබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/061 
 

ප්රායේශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු (මාතයල්)  බල  
ප්රයේශයෙ අයේ  ිදුලි පාරියභෝගික යස්වා 
මධ්යස්ථානය  (යේරගම) සඳහා බදු/කුලී 

පනනම මත යගාඩනැගිල්ලක්ව ලබා ගැනීම. 
 

1. යගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 2000ෙ 
යනාඅුද යගාඩනැගිල්ලක්ව ිය යුතුය. 
2. ජලය, ිදුලිය, ස්ථාවර දුරකථන 

පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
 

3. වාහන 03ෙ වැඩි ප්රමාණයක්ව ඇතුල් 
කිරීයම් සහ නවතා තැබීයම් පහසුකම් 

තිබිය යුතුය. 
4. යගා

යගාඩනැගිල්යල් ඉඩමෙ වාහන  
ඇතුළු වීම සඳහා අඩි 10ක මාර්ගයක්ව 

තිබිය යුතුය. 

 
2022-04-06  

දින 
ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාේ සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
තමා ිසින් සකස් 

කරගේ අයදුම්පතක්ව 
බලායපායරාේතු වන 

මාසික කුළිය සහ 
යගාඩනැගිල්යල්  සියලු 

ිස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

දු.ි.  066-2222745 
081-2234324 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 
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5. යගාඩනැගිල්ල රේයතාෙ නගරය තුළ 

ප්රධ්ාන මාර්ගය අසල යහෝ ප්රධ්ාන 
මාර්ගයෙ මීෙර 100 ඇතුලත ිය 

යුතුය. 
 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/079 
 

හඟුරන්යකත ප්රායේශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු  
බල   ප්රයේශයෙ අයේ වලපයන් 

ි.පා.යස්.මධ්යස්ථානයේ ිදුලි කණු 
තැබීම සනහා කුලී/බදු පනනම පහත 

සනහන් පහසුකම් සහිත ඉඩමක්ව  වසර 
02ක කාලයකෙ ලබා ගැනීම. 

1. වලපයන් ි.පා.යස්.මධ්යස්ථානයෙ 
(හරස්බැේන) 1km දුරක්ව ඇතුළත ිය 

යුතුයි. 
2. භූමි ප්රමාණය අවම වශයයන් පර්චස් 

20ක්ව පමණ ිම. 
3. ප්රධ්ාන පාරෙ මුුණණලා ඉඩම තිබිය 

යුතුයි. 
4. යනාඹකර රථය හා අයනකුේ යලාරි රථ 

හැරවීමෙ පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
5.නායයෑම් අවධ්ානම් වලින් යතාර 

තැනිතලා භූමියක්ව ිය යුතුයි. 
6.ආරක්විත වැෙක්ව හා පිිසුම් යනාරටුවක්ව 

තිබිය යුතුය. 

20/04/2022 
14.00 පැය 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලායපායරාේතු 
වන මාසික කුළිය සහ 
ඉඩයම් සියලු ිස්තර 

https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින් 
ලබා ගන්නා ආනර්ශ 

ආකිති පත්රයේ සඳහන් 
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 

02 කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.431, යකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව යවත 

යගනිේ යහෝ 
ලියාපදිං අ තැපෑයලන් 

එිය යුතුය. 
 

ඉඩම සම්බන්ධ්ව 
යතාරතුරු සඳහා - දු.අ. 

081-2365360 
ලංසුව භාරදීම පිළිබඳ 

වැඩි ිස්තර සඳහා - දු.අ.  
081-4949160 

 

- 

 
 
 
 
- 
 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/080 
 

ප්රායේශීය ිදුලි  ඉංිනයන්රු(ගිනිගේය)න) 
ඒකකයෙ අයේ පා.යස්.ම. මස්යකළිය 

සඳහා කුලී පනනම යෙයේ වසර යනකක 
කාලයකෙ සැහැල්ලු යලාරි රථයක්ව ලබා 

ගැනීම. 
 

20/04/2022 
14.00 පැය 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

යබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/081 
 

ප්රායේශීය ිදුලි  ඉංිනයන්රු(ගිනිගේය)න) 
ඒකකයෙ අයේ ප්රායේශීය නඩේතු උප 

ඒකකය  සඳහා කුලී පනනම යෙයේ වසර 
යනකක කාලයකෙ සැහැල්ලු යලාරි 

රථයක්ව ලබා ගැනීම 

20/04/2022 
14.00 පැය 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-4949160 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

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

මණ්ඩලය, යනා.431, 
යකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.431, යකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අනාල නැත. 

 
යේශීය 

Click 
Here 

 

https://ceb.lk./tender-notice/si
https://ceb.lk./tender-notice/si
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/lxy3v3bvn8s1llg/PPC-2022-%20080%20Light%20Lorry%20%20Maskeliya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lxy3v3bvn8s1llg/PPC-2022-%20080%20Light%20Lorry%20%20Maskeliya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ows56923qhun3gn/PPC-2022-081%20Light%20Lorry%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ows56923qhun3gn/PPC-2022-081%20Light%20Lorry%20AMU.pdf?dl=0
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යබනාහැරීම් 
කළාප 02-

නැයගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/053 
 

ඉංිනයන්රු සහකාර (කල්මුයණ්) යේ 
රාජකාරී කෙයුතු සඳහා වෑන් රථයක්ව  

වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියෙ ලබා ගැනීම. 

2022-04-06 
වන නා 
පස්වරු 

2.00 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

ප්රායේශීය ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු(කල්මුයණ්)  

කාර්යාලය 
067-2229276 

යහෝ 
සාමානයාධිකාරී(නැයග

නහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය 

026-2222666  / 026-
2221030 

1000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබනාහැරීම් 
කළාප 02-

නැයගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/054 
 

ිදුලි අධිකාරී (යබනාහැරීම් නඩේතු - 
ත්රිකුණාමදමලය)  යේ රාජකාරී කෙයුතු 

සඳහා වෑන්  රථයක්ව  වසර 02 ක්ව සඳහා 
කුලියෙ ලබා ගැනීම. 

2022-04-06 
වන නා 
පස්වරු 

2.00 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

1000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබනාහැරීම් 
කළාප 02-

නැයගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/055 
 

ප්රධ්ාන ේදුලි ඉංිනයන්රු (වාණිජ)  යේ 
රාජකාරී කෙයුතු සඳහා යමෝෙර් කාර් 

රථයක්ව   වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියෙ ලබා 
ගැනීම. 

2022-04-06 
වන නා 
පස්වරු 

2.00 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

සාමානයාධිකාරී(නැයග
නහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666  / 

026-2221030 

1000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/ Kirindi/GC/ 
Ten/Cle/2022/04 

ිදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 
පූයගාඩ,යනාම්යප්,කිරිඳිවැල පාරියභෝගික 
යස්වා මධ්යස්ථාන හා ප්රායේශීය නඩේතු 

ඒකකය (කිරිඳිවැල) සඳහා වසරක 
කාලයකෙ පිරිසිදු කිරීම සඳහා මිල ගණන් 

කැනිම. 

2022.03.30 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාේ සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායේය ය ිදුලි 
ඉංිනයන්රු(කිරිඳිවැල) 

ලං.ි. ම. 
යනා.74/25, රජවීදිය, 

කිරිඳිවැල 
දු.ක: 

0332253357/0332253
358, 

1,000.00 2,500.00 

ප්රායේය ය ිදුලි 
ඉංිනයන්රු(කිරිඳිවැල) 

ලං.ි. ම. 
යනා.74/25, රජවීදිය, 

කිරිඳිවැල 
දු.ක: 

0332253357/033225335
8 

ප්රායේය ය ිදුලි 
ඉංිනයන්රු(කිරිඳිවැල) 

ලං.ි. ම. 
යනා.74/25, රජවීදිය, 

කිරිඳිවැල 
දු.ක: 

0332253357/033225
3358 

- NCB 
Click 
Here 

යබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

DGM/WPN/DIV/EC4/2022-02 
මීරිගම පාරියභෝගික යස්වා මධ්යස්ථානය 

සඳහා ආරක්ෂිත බැම්ම ඉදිකිරීම. 
 

2022.03.31 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාේ සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ිදුලි ඉංිනයන්රු, 
ප්රායේශීය ිදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, යකාළඹ පාර , 
දිවුලපිටිය. 

දු.ක.      031-2243096 
ෙැක්වස්   031-2243026 

500.00 12,000.00 

ිදුලි ඉංිනයන්රු, 
ප්රායේශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

යකාළඹ පාර , 
දිවුලපිටිය. 

දු.ක.      031-2243096 
ෙැක්වස්   031-2243026 

ිදුලි ඉංිනයන්රු, 
ප්රායේශීය ිදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, යකාළඹ පාර 
, 

දිවුලපිටිය. 
දු.ක.      031-2243096 
ෙැක්වස්   031-2243026 

- NCB 
Click 
Here 

යබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V90/2022/66 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

ප්රායේශීය නඩේතු ඒකකය - දිවුලපිටිය 

2022.03.30 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාේ සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
1,000.00 20,000.00 

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

පාර, කිරිබේයගාඩ.                

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, - NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/zzhj6gp1fxws2hf/Eng-DD2-EP-053%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20EA%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zzhj6gp1fxws2hf/Eng-DD2-EP-053%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20EA%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sduvk60qzzj46ck/Eng-DD2-EP-054%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20DM%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sduvk60qzzj46ck/Eng-DD2-EP-054%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20DM%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s7459y78zywwkpq/Eng-DD2-EP-055%20Hiring%20of%20motor%20Car%20%20CE%20Com%20-East.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s7459y78zywwkpq/Eng-DD2-EP-055%20Hiring%20of%20motor%20Car%20%20CE%20Com%20-East.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/un9htud4ru1t03v/Sin-DD2-WPN-Kirindi-GC-Ten-Cle-2022-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/un9htud4ru1t03v/Sin-DD2-WPN-Kirindi-GC-Ten-Cle-2022-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qip95kbhp7u6xbh/Eng-DD2-WPN-DIV-EC4-2022-02%20-CSC%20Meerigama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qip95kbhp7u6xbh/Eng-DD2-WPN-DIV-EC4-2022-02%20-CSC%20Meerigama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c91q8diemynb6hw/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V90-2022-66%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c91q8diemynb6hw/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V90-2022-66%20VAN.pdf?dl=0
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කිරිබේයගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

දු.ක. 011-2911071/72 කිරිබේයගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

යබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V166/2022/77 
කුලී පනනම මත  කෲ කැේ  රථයක්ව ලබා 

ගැනීම. පාරියභෝගික යස්වා මධ්යස්ථානය 
- ගම්පහ 

2022.03.30 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාේ සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබේයගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබේයගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V53/2022/78 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

ප්රධ්ාන ිදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - 
ගම්පහ 

2022.03.30 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාේ සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබේයගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබේයගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V179/2022/79 
කුලී පනනම මත  යමෝෙර් කාර්  රථයක්ව 

ලබා ගැනීම.ිදුලි ඉංිනයන්රු -  කිරිදියවල 

2022.03.30 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාේ සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබේයගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබේයගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V56/2022/80 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

ප්රධ්ාන ිදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය - 
ගම්පහ 

2022.03.30 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාේ සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබේයගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබේයගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V107/2022/81 
කුලී පනනම මත  යමෝෙර් කාර්  රථයක්ව 

ලබා ගැනීම.ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු - සැලසුම් 
හා සංවර්ධ්න 

2022.03.30 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාේ සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබේයගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

යනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබේයගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/CON-V12/HV/2022/22 

 
 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) වැඩ 
කණ්ඩායම් IV සඳහාවෑන්(ේිේව 

කාර්යය)රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා 
ගැනීම. 

06-04-2022 
 

පැය 14.00 

පළාේ මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රේනපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

නගරය, රේනපුර. 045-
2225891-5 ෙැක්වස් - 045-

2226084 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රේනපුර. 

- 

 
 

යේශීය 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/CON-V13/HV/2022/23 

 
 

 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) වැඩ 

06-04-2022 
 

පැය 14.00 

පළාේ මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

නගරය, රේනපුර. 045-
2225891-5 ෙැක්වස් - 045-

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 

- යේශීය 

 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/iimc6f64ksqd5u3/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V166-2022-77%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iimc6f64ksqd5u3/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V166-2022-77%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g0xbo8l2hq9wa09/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V53-2022-78%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g0xbo8l2hq9wa09/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V53-2022-78%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4awxve7u4gda2cm/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V179-2022-79%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4awxve7u4gda2cm/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V179-2022-79%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufs556x069pj8nu/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V56-2022-80%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ufs556x069pj8nu/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V56-2022-80%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gzl15jdie0lnpc3/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V107-2022-81%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gzl15jdie0lnpc3/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V107-2022-81%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ga735rqbxwwmj3/2022_22-CON-V12-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ga735rqbxwwmj3/2022_22-CON-V12-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
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කණ්ඩායම් III සඳහා වෑන්(ේිේව 
කාර්යය)රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා 

ගැනීම. 

රේනපුර 2226084 රේනපුර. Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EM-V50/HV/2022/24 

 
 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (බලශක්වති) 
රුවන්වැල්ල වැඩ කණ්ඩායම සඳහා 

වෑන්(ේිේව කාර්යය)රථයක්ව කුලී පනනම 
මත ලබා ගැනීම. 

 
 

06-04-2022 
 

පැය 14.00 

පළාේ මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රේනපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

නගරය, රේනපුර. 045-
2225891-5 ෙැක්වස් - 045-

2226084 
 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රේනපුර. 

- යේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EHE-V71/HV/2022/25 

 
කිරිඇල්ල පා.යස්.ම සඳහා  4WD ඩබල් 

කැේ රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 

06-04-2022 
 

පැය 14.00 
 

පළාේ මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රේනපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

නගරය, රේනපුර. 045-
2225891-5 ෙැක්වස් - 045-

2226084 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රේනපුර. 

- යේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V43/HV/2022/26 

 
නැරණියගල පාරියභෝගික යස්වා 

මධ්යස්ථානය සඳහා 4WD ඩබල් කැේ 
රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 

06-04-2022 
 
 

පැය 14.00 

පළාේ මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රේනපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

නගරය, රේනපුර. 045-
2225891-5 ෙැක්වස් - 045-

2226084 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රේනපුර. 045-

2225891-5 ෙැක්වස් - 
045-2226084 

- යේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V80/HV/2022/27 

 
ිදුලි ඉංිනයන්රු (රේනපුර)ඒකකය සඳහා 

ත්රී යරෝනරථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා 
ගැනීම. 

06-04-2022 
 

පැය 14.00 

පළාේ මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රේනපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

නගරය, රේනපුර. 045-
2225891-5 ෙැක්වස් - 045-

2226084 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රේනපුර. 045-

2225891-5 ෙැක්වස් - 
045-2226084 

- යේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V36/HV/2022/28 

 
රේනපුර ප්රායේශීය නඩේතු ඒකකය සඳහා 

2WD ඩබල් කැේරථයක්ව කුලී පනනම මත 

06-04-2022 
 

පැය 14.00 

පළාේ මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

නගරය, රේනපුර. 045-

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

- යේශීය 

 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/4bl233vawipu4vv/2022_23-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4bl233vawipu4vv/2022_23-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nobrkj7262iai16/2022_24-EM-V50-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nobrkj7262iai16/2022_24-EM-V50-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5hzv8f5j4je0o90/2022_25-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0qkcrf9oqe4ld2h/2022_26-RUW-V43-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/boxrzjf8j0vt8dq/2022_27-RAT_-V80_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
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ලබා ගැනීම. ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රේනපුර 

2225891-5 ෙැක්වස් - 045-
2226084 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රේනපුර. 045-

2225891-5 ෙැක්වස් - 
045-2226084 

 

 
Click Here 

 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V84/HV/2022/29 

 
නැරණියගල පා.යස්.ම සඳහා 4WD කෲ 

කැේ රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 
06-04-2022 

 
පැය 14.00 

පළාේ මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රේනපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

නගරය, රේනපුර. 045-
2225891-5 ෙැක්වස් - 045-

2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රේනපුර. 045-

2225891-5 ෙැක්වස් - 
045-2226084 

- යේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 
 

යබනාහැරීම් අංශය - 4 (බපන - 1) ලංසු යපාේ මිලදී ගැනීමෙ ප්රථමව ලංසු යයාමු අංකය, ඔයේ ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පනිිඩයක්ව මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයෙ නැනුම් යනන්න. 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/35 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි අබලි 

ිකිණීම සඳහා වූ යෙන්ඩරය. 
යලාට්ට 01යි 

2022.04.07 
යප.ව. 10.00 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 50,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/37 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි මතුගම 

ප්රායේය කය සඳහා යප්ේගලික ආරක්වෂක 
යස්වා සැපයීම සඳහා වූ යෙන්ඩරය. 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයෙ 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 
 

2022.04.07 
යප.ව. 10.00 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 77,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/39 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (බස්නාහිර 
පළාත නකුණ 1) නිළ නිවස සඳහා කුලී/ 

බදු පනනම මත යගාඩනැගිල්ලක්ව 

2022.04.07 
යප.ව. 10.00 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

1,500.00 00.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීම් 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/rwm022gnqc7gh85/2022_28-RAT-V36-%20DOUBLE%20CAB%20%202%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmrpub8wiq3l2yn/2022_29-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eoqb5yulfxtqulz/PPC_T_2022_35%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eoqb5yulfxtqulz/PPC_T_2022_35%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ivcqh8lsk8zsmq8/PPC_T_2022_37%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ivcqh8lsk8zsmq8/PPC_T_2022_37%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yjlzh7aup20d3yn/PPC_T_2022_39%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yjlzh7aup20d3yn/PPC_T_2022_39%20-%20watermark.pdf?dl=0
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ලබාගැනීම සඳහා වූ යෙන්ඩරය 
මාස 24 ක්ව 

යබනාහැරීම් 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,  
යබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 
යබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

 
ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/20 

 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු යබනාහැරීම් නඩේතු 
කාර්යාලය සඳහා කුලී පනනම මත වෑන් 
රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා වූ යෙන්ඩරය. 

 
 

 
2022.04.07 
10.00 a.m. 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යනහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

 
ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/21 

 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි ප්රධ්ාන 
ඉංිනයන්රු(වාණිජ) සඳහා ියළි බදු 

පනනම මත යමෝෙර් කාර් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම සඳහා වූ යෙන්ඩරය. 

 
 

 
2022.04.07 
10.00 a.m. 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යනහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/22 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි කළුතර 

ප්රායද්ේශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලයෙ 
අයේ ෆුලෙන් පාරියභෝගික යස්වා 

මධ්යස්ථානය සඳහා කුී  පනනම මත වෑන් 
රථයක්වලබා ගැනීම සඳහා වූ යෙන්ඩරය. 

 
 

 
2022.04.07 
10.00 a.m. 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යනහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/23 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි, යනහිවල 

යබනාහැරීම් නඩේතු වැඩ බිම සඳහා කුී  
පනනම මත ළූන් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

 
2022.04.07 
10.00 a.m. 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

500.00 15,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීම් 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/xwmnkoxbl0ogito/WPS1_PPC_T_V_2022_20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xwmnkoxbl0ogito/WPS1_PPC_T_V_2022_20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tqkiz3tsysr5k4p/WPS1_PPC_T_V_2022_21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tqkiz3tsysr5k4p/WPS1_PPC_T_V_2022_21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/04ecuv2h60pv957/WPS1_PPC_T_V_2022_22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/04ecuv2h60pv957/WPS1_PPC_T_V_2022_22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2m8kg3l1mvbwgln/WPS1_PPC_T_V_2022_23.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2m8kg3l1mvbwgln/WPS1_PPC_T_V_2022_23.pdf?dl=0
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සඳහා වූ යෙන්ඩරය. 
 
 

යබනාහැරීම් 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,  
යබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 
යබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/24 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි  ප්රධ්ාන 

ඉංිනයන්රු( තැනීම්) සඳහා කුී  පනනම 
මත වෑන් රථයක්වලබා ගැනීම සඳහා වූ 

යෙන්ඩරය. 
 
 

 
2022.04.07 
10.00 a.m. 

පළාේ 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (වාණිජ), 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  යබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

යනහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

යබනාහැරීම් 
අංශ 04 

ඩීඩී4/ීඑචඑම්/එන්සීබී/එස්/ 
2021/013/ඩී 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (වයාපිති හා 
අධිසැර නඩේතු) යබනාහැරීම් අංශ 4, 
කාර්යාල සංකීර්ණය සහ භුමිය පිරිසිදු 

කිරිම 
පූර්ව ලංසු රැස්වීම 

2022-03-31 දින යප.ව. 10.00 ෙ 
 

2022-04-06 
යප.ව.10.00 

කලාීය 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 
යබනාහැරීම් 

අංශ 04 

නි.සා. 
(වයා. හා  අ.න.) 

අංශ 4 කාර්යාලය,  
ලං.ි.ම., 

ශ්රී යේවානන්න මාවත,  
පිළියන්නල. 

011-2608025 
011-2614472 

1,000.00 30,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සැලසුම් හා සංවර්ධ්න) 
කාර්යාලය - යබනාහැරිම් 
අංශ 4, ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා 25, නගර 
සභා පාර, යනහිවල. 

 
0112-4204015 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(සැලසුම් හා 
සංවර්ධ්න) කාර්යාලය - 

යබනාහැරිම් අංශ 4, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා 25, 
නගර සභා පාර, 

යනහිවල. 
 

0112-4204015 
 

- 
NCB 

 Click Here 

 
වේකම් 

කළමනාකර
ණ 

(සිිල්වැඩ හා 
යගාඩනැගිලි) 

CW&B/DGM/HVH/14/2021 
නි.සා. (සි.වැ. හා යගා.) ශාඛාව යවත වසර 

ටනකක් සඳහා කුලී පනනම මත (ඉන්ධ්න 
හා රියදුරු සමඟ) ටමෝෙර් කදර් රථයක්ව 

ලබාගැනීම 
 
 

සුදුසුකම් : 
 

යෙන්ඩර්පයතහි යකාන්යේසිවල සඳහන් 
කර ඇති පරිදි 

 

 
2022-04-07 

දින 
පැය. 14:00 

පැයෙ අවසන් 
කරනු  ලැයේ. 

 
2022-04-06 

දින 12.00 
පැය නක්වවා 
ප්රසම්පානන 
පේ නිකුේ 

කරනු ලැයේ. 
 

 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(වේකම් 

කළමනාකර
ණ) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(සිිල්වැඩ හා 
යගාඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
4 වන මහල, 

රජයේ ලිපිකරු යස්වා 
සංගම් යගාඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර්  අේතම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, යකාළඹ 

 
500.00 

 
10,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(සිිල්වැඩ හා 
යගාඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යස්වා 
සංගම් යගාඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර්  අේතම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් 

මාවත, යකාළඹ 02. 
 
 

දු.අ. 011 244 7567 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(සිිල්වැඩ හා 
යගාඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
4 වන මහල, 

රජයේ ලිපිකරු යස්වා 
සංගම් යගාඩනැගිල්ල, 

අංක:90, 
සර්  අේතම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 

 
අනාල යනායේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/flnbb3459etuuhn/WPS1_PPC_T_V_2022_24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/flnbb3459etuuhn/WPS1_PPC_T_V_2022_24.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gg4lmo3ewe4px62/DD4-PHM-NCB-S-2021-013-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u7imdkkysb8n7mt/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-HVH-14-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u7imdkkysb8n7mt/Eng-AM-CWB-CW%26B-DGM-HVH-14-2021.pdf?dl=0
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 02. 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 

011 244 7568 
 

යකාළඹ 02. 
 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 
 

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                      
                                     


