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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 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකාළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2022/01
3 

නි.ස (යකා.න) අනියුක්ත පාමංකඩ 
ප්රායිය ය ගබඩාවට අයත් භාවිතයයන් 
ඉවත් කරය ලද අබලි තාරා පැවි 

විකිණිම 

2022 
අයේල් මස 
20 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 
කායයාලය, 
සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගාඩනැගිල්ල 340, 
ආය. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකාළඹ 03මගින් 

2022.04.19 දිනට යපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

යලාට් අංක 01 
60,000.00 

 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 
කායයාලය, 

සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගාඩනැගිල්ල 340, ආය 
ඒ ද යමල් මාවත, යකාළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකාළඹ නගරය) 
කායයාලය 

- යිශීය 
Click 
here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0074 
ආරක්ිත හිස් වැසුම් (Safety Helmets 

) 120 ක් සැපයිම හා ප්රවාහනය. 

2022-04-21 
යප.ව.10.00 
ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය 
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

1,000.00 10,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්ස්: 037- 2065497 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කායයාලය 
(වයඹ -02) 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජ්පිහිල්ල පාර, 
කුරුයෑගල 

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

- යිශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/sv8db20ytyj2gte/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sv8db20ytyj2gte/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c3alkm6f4b07ubd/CEB-NWP2-NCB-M-22-0074.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c3alkm6f4b07ubd/CEB-NWP2-NCB-M-22-0074.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/RC/ 
2K22/015 

ඌව පළාත සදහා මිටය 6 කි.ග්රෑ 50 
වැර කැවූ යකාන්ීට් ක  1000 ක් 
මිලදී ගැනිම හා සැපයීම. (ලං.වි.ම 

පිරිවිතර :044-1:1996) 
 

 
 

11/04/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 122,000.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M05/ 
2K22/017 

ඌව පළාත සඳහා වයය බයින්ින් 
G.I. (No. 14) මිලි මීටය 2.00 කි. ග්රෑ. 
100ක් මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

 
 

11/04/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 - 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
2K22/018 

බුත්තල පා.යස්.ම. සඳහා 
වායුසමීකරය යන්ර මිලදී ගැනීම, 
සැපයීම, ස්ථාපිත කිරීම හා  නඩත්තු 

කිරීම (වසර 5ක් සඳහා) 

 
 

11/04/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 6,150.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර,පහිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/wezhn3xch3t2of9/015.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wezhn3xch3t2of9/015.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wezhn3xch3t2of9/015.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/18rd2p5covy32uj/017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/18rd2p5covy32uj/017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/18rd2p5covy32uj/017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ek0d8twcy1nbt8y/018.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ek0d8twcy1nbt8y/018.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ek0d8twcy1nbt8y/018.doc.pdf?dl=0


 3 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M04/ 
2K22/019 

ඌව පළාත සඳහා මැනුම් යරෝද 
(Measuring Wheel) 16ක්  මිලට 

ගැනීම සහ සැපයීම 
 

 
 
 
 

11/04/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 - 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/S03/ 
2K22/021 

ඌව පළාත සඳහා විදුලි බිල්පත් පැකට් 
1250ක් (Including Five Colors)  
මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම (පැකට් 
එකක බිල්පත් 2000ක්) 

 
 

11/04/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 42,500.00 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යිශීය 

 
යමතැනි
න් බාගත 
කරන්න 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/40 
නියදඬු ගැබ ( Bus Bar Chamber LV 

/ 60A )  සපයා, යගනවිත් භාරදීම 
1,000 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2022.04.21 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයාජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කායයාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

011-2638852 

1,500.00 117,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/41 
නිමා කට්ටල තැප් හැකිලිකරු යගතුළ 
වග - ද.යවෝ. 11 (End Termination 

Kit H.S. Outdoor - 11kV/ 
95sqmm/3C/XLPE/SWA UG 

Cable)) සපයා, යගනවිත් භාරදීම. 
74 එකු 

2022.04.21 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයාජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කායයාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

011-2638852 

1,500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/36gwixjgnymzwdl/2k22%20019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36gwixjgnymzwdl/2k22%20019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36gwixjgnymzwdl/2k22%20019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nj360f2wqyubify/2022%20021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nj360f2wqyubify/2022%20021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nj360f2wqyubify/2022%20021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xkcp5bab2gvaklo/PPC_T_2022_40%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xkcp5bab2gvaklo/PPC_T_2022_40%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yaiec7jtoqsbqvt/PPC_T_2022_41%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yaiec7jtoqsbqvt/PPC_T_2022_41%20-%20watermark.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/42 
යතරපි බහන් යකවුන් තඹ ( Socket 

Cable Crimp type Cu. 
LV/300sqmm) සපයා, යගනවිත් 

භාරදීම 
800 එකු 

2022.04.21 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයාජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කායයාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

011-2638852 

1,500.00 7,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/43 
“Power Quality Analyzers” සපයා, 

යගනවිත් භාරදීම. 
06 එකු 

(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

යපර PCAIII අවශයයේ.) 

2022.04.21 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයාජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කායයාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

011-2638852 

1,500.00 96,000.00 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
දකුය-1) කායයාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් අංශය - 4 (බපද - 1) ලංසු යපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයාමු අංකය, ඔයබ්ප ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාගයයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න. 

අතියයක 
සාමානයාධිකා
කාරි 

(වයාපෘති) / 
යමාරයගා
ල්ල ජ්ලවිදුලි 
වයාපෘතිය 

CEB/MHP/PD/TD/06/2022/01 
යමාරයගාල්ල ජ්ල විදුලි වයාපෘති  
කායයාලයේ අබලි ද්රවය විකිීම 

සඳහා ලංසු කැඳවීම. 

2022 

අයේල් 20 
වන දින 

ප:ව 02.00 

වයාපෘති 
අධායක්ෂ 
(යමාරයගා
ල්ල ජ්ලවිදුලි 
වයාපෘතිය) 

වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමාරයගාල්ල ජ්ල විදුලි 

වයාපෘතිය, 
යමාරයගාල්ල, 
ගම්යපාල. 

දු. ක. 081-2085565 
081-2353018 

 

යනාමියල් රු.1,000.00 

වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමාරයගාල්ල ජ්ල විදුලි 

වයාපෘතිය, 
යමාරයගාල්ල, ගම්යපාල. 

 

 
වයාපෘති අධායක්ෂ, 
යමාරයගාල්ල ජ්ල 
විදුලි වයාපෘතිය, 
යමාරයගාල්ල, 
ගම්යපාල 

 

2022 අයේල් 20 වන 
දින 

ප:ව 02.00 

අදාල 
යනායේ 

NCB 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

 
ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0430 

 
Auxiliary Boiler යගාඩනැගිල්ලට  
Zn/Al වහලයක් අළුතින් ඉදි කිරීම. 

 
20/04/202
2 දින 
ප.ව.14.00 

 

 
ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන 
කළමයාකරු 

 
රු 2,000.00 
(නැවත 
යනායගවන 
යටන්ඩය 

 
90,000.00 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන 
මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 
විදුලි බලාගාරය, ලංකා 

 
ප්රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය විදුලි 

 
http://www.c
eb.lk/tenders

/ 
යවතින් 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/bpd72d7ef0mrygt/PPC_T_2022_42%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bpd72d7ef0mrygt/PPC_T_2022_42%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bpd72d7ef0mrygt/PPC_T_2022_42%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bpd72d7ef0mrygt/PPC_T_2022_42%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6s4baf11lced2ha/Eng-MHP-PD-TD-06-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6s4baf11lced2ha/Eng-MHP-PD-TD-06-2022-01.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/e3ncxjx5ix362jw/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0430.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e3ncxjx5ix362jw/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0430.pdf?dl=0
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පූවය ලංසු 
රැස්වීම 

30.03.202
2 දින 
යප.ව. 
10.00 

 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

(ලක්විජ්ය විදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනායරාචයචෝයල් 

TP : 032 226 
8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජ්න 
බැංකුයේ 
ගි ම් අංක: 
204200140
085134 
යවත බැර 
කල හැක 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 

යනායරාචචයලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8980 

බලාගාරය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනායරාචචයලයි 
61342. 

 

යනාමියල් 
බාගත කරගත 
හැක 

 

යබ.අ. 
02 

 
PHMDD2/DGM/CE(LCM)/DPC 

/2021/42 

 
කුළු  පාදම ඉදිකිරිම හා කුළු  
ඉදිකිරිම සදහා යකාන්රාත්කරුවන් 
ලියාපදිං අය. 2022/2023 වසර සදහා 
(යගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් CIDA - C8 

හහෝ ඉහළ) 
 

2022.04.2
0 

14.00 පැය 

 
අතියයක 

සාමානයාධිකාකා
රි (යබදාහැරීම් 
අංශය 2) 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි(වයා.

හා 
අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 

අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

 
500.00 

 
10,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

081-2222286 
081-2204298 

 
NA 

NCB 
-Click 
Here-- 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/S05/ 
2K22/020 

විදුලි ඉංිනයන්රු (මහියංගනය) 
ඒකකයේ මහියංගනය පාරියභෝගික 
යස්වා මධායස්ථානය නවීකරයය කිරීම 

 
 

11/04/202
2 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 

කමිටුව (ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 50,000.00 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ්) ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ යගාඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ යගාඩ, බදුල්ල 

 
- 

යිශීය 

 
Click 
Here 

යස්වා 
 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0431 

 
220KV Cable Inlet සඳහා ආවරණ 

සෑදීම 

 
20/04/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
පූර්ව ලංසු 

රැස්වීම 
30.03.2022 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්වථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

 
රු 2,500.00 

(නැවත 
නනානගවන 

නෙන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

 
70,000.00 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
නගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
නනානරාච්චනලයි 61342, ශ්රී 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

නගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවතින් 

නනාමිනල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/r175l1z3h3i9bs7/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%28LCM%29-DPC-2021-42%20pdf_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r175l1z3h3i9bs7/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%28LCM%29-DPC-2021-42%20pdf_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/85559rwz8ryz59w/020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/85559rwz8ryz59w/020.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/walv4symztt386w/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0431.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/walv4symztt386w/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0431.pdf?dl=0
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දින 
නප.ව. 10.00 

 

නනානරාච්නචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුනේ 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 නවත 

බැර කල හැක 

ලංකාව. 
 

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

නනානරාච්චනලයි 
61342. 

 

 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0042 

 
ලක්විජය බලාගාරනේ වාහන පහක්ව (5) 

අලුත්වැඩියා කිරීම.. 

 
27/04/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
පූර්ව ලංසු 

රැස්වීම 
31.03.2022 

දින 
නප.ව. 10.00 

 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්වථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

නනානරාච්නචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 3,000.00 

(නැවත 
නනානගවන 

නෙන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුනේ 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 නවත 

බැර කල හැක 

 
210,000.00 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
නගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
නනානරාච්චනලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

නගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
නනානරාච්චනලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවතින් 

නනාමිනල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

ජනන 
(මහවැලි 

සංකීර්ණය) 
 

ලංසු අංකය - 
MC/DGM/PROC/2021/05 

 
ආසන 12 කින් සමන්ිත වෑන් රථයක්ව 

කුලියෙ ගැනීම 
 

මහවැලි සංකීර්ණය කාර්යාලය,  අම්ිටිය, 
මහනුවර 

2022 / 04 / 
20  14.00 

පැයෙ 
 

මහවැලි 
සංකීර්ණය 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයධිකාරී (මහවැලි 
සංකීර්ණය) කාර්යාලය, 

ලං.ී.ම. අංක 40/20, 
අම්ිටිය පාර, මහනුවර 

රු.1000/= 
සෑම 

නගීමක්වම 
ඕනෑම 

මහජන බැංකු 
ශාඛාවක්ව 

මගින් මහජන 
බැංකුනේ 

මුලස්වථාන 
ශාඛානේ 
ලං.ී.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්ණනේ 
ගිණුම් 

අංක.204 – 
2002 – 

30085 - 134 
ෙ බැර වන 

රු.10,000/= 
 

නිනයෝජය සාමානයධිකාරී 
(මහවැලි සංකීර්ණය) 

කාර්යාලය, ලං.ී.ම. අංක 
40/20, අම්ිටිය පාර, 

මහනුවර 

නිනයෝජය 
සාමානයධිකාරී(මහවැ

ලි සංකීර්ණය) 
කාර්යාලය, ලං.ී.ම.             

අංක 40/20, අම්ිටිය 
පාර, මහනුවර. 

 
2022 / 04 / 20  14.00 

පැයෙ 
 

- නේශිය 
Click 
here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/nsz07vmtzpp7ajy/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0042.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nsz07vmtzpp7ajy/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0042.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uch5bdlhxp91pwr/SIN-GEN-MC-DGM-PROC-2021-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uch5bdlhxp91pwr/SIN-GEN-MC-DGM-PROC-2021-05.pdf?dl=0
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නස්ව නගවා 
බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 
ජනන 

(සමනළ 
සංකීර්ණය) 

SC/DGM/BID/KGPS/2022/02 
කුකුනේගඟ ිදුලි බලාගාරයෙ අයත් 

කරේව නිවාස සංකීර්ණය ිරිසිදු කිරීනම් 
නකාන්රාත්තුව 

 
 

18/04/2022 
14:00 පැය 

සමනළ 
සංකීර්ණ 

ප්රසම්පානන 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
කාර්යාලය, කුකුනේ ගඟ 
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
කලුවලතැන්න, 
නකලින්කන්න, 

අගලවත්ත 
දු. ක.: 0342243743 

ෆැක්වස්ව: 0342243743 
Email: 

cekgpssc.gen@ceb.lk 
 

500/= 
නම් සඳහා 

ඕනෑම 
බැංකුවකින් 

මහජන 
බැංකුනේ 

මූලස්වථාන 
ශාඛානේ 
සමනළ 

සංකීර්ණ 
රැස්වකිරීම් 

ගිණුම 
2042004100

85134 ෙ 
බැරකර ලබා 

ගත් රිසිට් 
පතක්ව 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

23,000/- 
(නැවත නගවන) 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
කාර්යාලය, කුකුනේ ගඟ 
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
කලුවලතැන්න, 

නකලින්කන්න, අගලවත්ත 
දු. ක.: 0342243743 

ෆැක්වස්ව: 0342243743 
Email: 

cekgpssc.gen@ceb.lk 
 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
කාර්යාලය, කුකුනේ ගඟ 
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
කලුවලතැන්න, 
නකලින්කන්න, 

අගලවත්ත 
දු. ක.: 0342243743 

ෆැක්වස්ව: 0342243743 
Email: 

cekgpssc.gen@ceb.l
k 
 

N/A NCB Click Here 
 

නබනා හැරිම් 
කලාප 01 
නකාළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(P&D)/PPC/2022/001 
ිදුලි ඉංජිනන්රු (තැනිම්) ඒකකය සනහා 

කුලි පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනිම 
(වසර 02 ක්ව සනහා) 

 

2022 
අනේල්ල මස 

20 
නප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(නකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
නගාඩනැගිල්ලල 340, 

ආර්. ඒ. න නමල්ල මාවත, 
නකාළඹ 03මගින් 

2022.04.19 දිනෙ නපර 
දුක.011-2575930 

1,000.00 
(මුනලින්) 

එක්ව වෑන් රථයකෙ 
15,000.00 බැගින් 

 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(නකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 

නගාඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ 
න නමල්ල මාවත, නකාළඹ 03 
හි තබා ඇති ලංසු නපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(නකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- නේශීය 
Click 
here 

නබනා හැරිම් 
කලාප 01 
නකාළඹ 
නගරය 

 
 

DGM(CC)/CE(CE)/PPC/2022/001 
නි.ස (නකා.න) අනියුක්වත නකාළඹ 
නැනගනහිර ප්රානේශිය කාර්යාලය 

පා.නස්ව.ම II සනහා කූලි පනනම මත 
නගාඩනැගිල්ලලක්ව වසර 03 ක්ව සනහා ලබා 

ගැනිම. 

2022 
අනේල්ල මස 

20 
නප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

ලංසු නපාත් නිකුත් 
නනානකනර්. 

නගාඩනැගිල්ලනල්ල මුල්ල 
අයිතිකරුවන් සියලු 

ිස්වතර සහිතව තමාම 
ලංසු ලිඛිතව  ඉදිරිපත් 

කල යුතුය 
දුක. 011-2575930 

 

- - 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(නකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 

නගාඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ 
න නමල්ල මාවත, නකාළඹ 03 
හි තබා ඇති ලංසු නපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(නකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- නේශීය - 

නබනා හැරිම් 
කලාප 01 

DGM(CC)/CE(CE)/PPC/2022/002 
නි.ස (නකා.න) අනියුක්වත ප්රානේශිය 

2022 
අනේල්ල මස 

පළාත් 
මිලදී 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

1,000.00 
(මුනලින්) 

100,000.00 
 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(නකාළඹ නගරය) 

සමුළු කාමරය, 
නිනයෝජය 

- නේශීය 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/dzcwp5tmwpl7rul/Sin-GEN-SC-KGPS-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jaogfu9jpn2t24q/DGM%28CC%29-CE%28P%26D%29-PPC-2022-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jaogfu9jpn2t24q/DGM%28CC%29-CE%28P%26D%29-PPC-2022-001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2bga9e2tnz1hrvv/DGM%28CC%29-CE%28CE%29-PPC-2022-002.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2bga9e2tnz1hrvv/DGM%28CC%29-CE%28CE%29-PPC-2022-002.pdf?dl=0
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නකාළඹ 
නගරය 

කාර්යාලය නකාළඹ නැනගනහිර, මරනාන 
හා නබාරැල්ලල යන පා.නස්ව.ම සනහා 

නපෞේගලික ආරක්වෂක නස්වවාව ලබා 
ගැනිම (2022 හා 2023 සනහා) 

20 
නප.ව.10.00 

ගැනුම් 
කමිටුව 

(නකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
නගාඩනැගිල්ලල 340, 

ආර්. ඒ. න නමල්ල මාවත, 
නකාළඹ 03 මගින් 

2022.04.19 දිනෙ නපර 
දුක.011-2575930 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 

නගාඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ 
න නමල්ල මාවත, නකාළඹ 03 
හි තබා ඇති ලංසු නපට්ටිය 

සාමානයාධිකාරි 
(නකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0073 
නාරම්මල ිදුලි ඉංජිනන්රු කාර්යාලයෙ 

අයත් ප්රානේශීය නඩත්තු  ප ඒකකය  
සඳහා කුලී පනනම මත කෘෘෘෘ කැබ් රථයක්ව 

ලබා ගැනීම. 

2022-04-21 
නප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

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

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

- නේශීය Click 
Here 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0075 
ප්රධාන ඉංජිනන්රු (සැලසුම් හා 

සංවර්ධන) ඒකකය සඳහා වෑන් රථයක්ව 
කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 

 

2022-04-21 
නප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

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

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

- නේශීය Click 
Here 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0076 
නාරම්මල ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු 

කාර්යාලනේ ිදුලි අධිකාරි          (වාණිජ - 
1) සඳහා කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව 

ලබා ගැනීම. 

2022-04-21 
නප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

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

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

- නේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/0qoq10wi2sukd96/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0073.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0qoq10wi2sukd96/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0073.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k8cjg3thtmt3i6q/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0075.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k8cjg3thtmt3i6q/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0075.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7yqo4ldj2skcep/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0076.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y7yqo4ldj2skcep/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0076.pdf?dl=0


 9 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0077 
නිකවැරටිය ිදුලි පාරින ෝගික නස්වවා 

මධයස්වථානය සඳහා කුලී පනනම මත ්රී 
නරෝන රථයක්ව ලබා ගැනීම 

2022-04-21 
නප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

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

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

- නේශීය Click 
Here 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0078 
මල්ලලවිටිය ිදුලි පාරින ෝගික නස්වවා 

මධයස්වථානනේ ිදුලි අධිකාරි සඳහා කුලී 
පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

2022-04-21 
නප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

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

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

- නේශීය Click 
Here 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0079 
විදුලි ඉංජිනේරු (සැටි සැලසුම්) 

නෙනුනෙේ රාජකාරි කටයුතු සඳහා 
නමෝටර් රථයක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම 

2022-04-21 
නප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

2,000.00 80,000.00 නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0080 
ප්රධාාන ඉංජිනේරු (තැනීම්) කකකන  

විදුලි අධිකාරි 2 සඳහා ෙෑේ රථයක් කුලී 
පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2022-04-21 
නප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 

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

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 

- නේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/75ay4gp3rvwutbc/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0077.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75ay4gp3rvwutbc/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0077.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ka1b54gm1lut1wt/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0078.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ka1b54gm1lut1wt/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0078.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/27ci0zklii0dbwx/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0079.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/27ci0zklii0dbwx/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0079.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1rhig7d861z2wl/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0080.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i1rhig7d861z2wl/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0080.pdf?dl=0
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කුරුණෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 

070- 6430400 
ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

6430400 
ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

කුරුණෑගල 
දු.ක: 037- 2065498 / 

070- 6430400 
ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0081 
ප්රධාාන ඉංජිනේරු (තැනීම්) කකකන  

ඉංජිනේරු සහකාරනේ රාජකාරි කටයුතු 
සඳහා ෙෑේ රථයක් කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

2022-04-21 
නප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

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

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්ව: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

 
 

නබ.අ. 02 

PHM DD2/ 
DGM/EE(MC&S)/DPC/2022/05 

 
වාලච්නච්න ගබඩාව සඳහා වසරක 

කාලයකෙ ගිනි අි රහිත නපෞේගලික 
ආරක්වෂක නස්වවයක්ව සැපයීම 

 
ආරක්වෂක සුපරීක්ෂක  - 02යි 

ආරක්වෂක  නියාමකයන් - 05යි 

2022.04.20       
ප.ව.2.00 

 
 
 

නබනාහැරීම් 
අංශ 02 සපයා   
ගැනීම් කමිටුව 

 
 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - නබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.නප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්වස්ව 
0812222287 
0812204298 

 
 

1000/- 
 

 
 

40,000/- 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 

(වයාපෘෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - නබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.නප. 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්වස්ව 

0812222287 
0812204298 

 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - නබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.නප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්වස්ව 
0812222287 
0812204298 

 
අනාල නැත 

 

 
NCB 

 

 
 
 
 
 
 

Click 
here 

 
නබ.අ.02 

 
PHMDD2/DGM/CE(LC&M)/DPC/2

022/01 
ප්ර.ඉං.( රැ.මා.තැ.හා න.) වයා. හා අ.සැ.න.- 
නබ.අ. 02 කාර්යාලය  සඳහා වසර නනකෙ 

කුලි පනනම මත 
(නතත් බදු - රියදුරු සහිතව) වෑන් රථයක්ව 

ලබාගැනීම. 
(වැඩිපුර ධාවනය වන්නන් තඹලගමුව 

කප්පල්ලතුනර් ප්රනේශයන් වලයි) 

20/04/2022 
14.00 පැය 

නබනාහැරීම් 
අංශ 

ප්රසම්පානන 
කමිටුව 

නබ.අ.02 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වයා.හා 

අ.සැ.න.) නබනාහැරීම් 
අංශය 2 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
තැ.නප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222287 

500.00 40,000.00 

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

නබනාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.නප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

081-2222287 
081-2204298 

 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

නබනාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.නප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
- 

 
NCB 

Click 
here 

නබ.අ.02 PHMDD2/DGM/CE(SC&M)/DPC/2
022/03 

 

2022/04/20 
14.00 පැය 

DPC-DD2 
 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.හා 

අ.සැ.න.)නබනාහැරීම් 

500.00 40,000.00 නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

නබනාහැරීම් අංශය 2, 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 

- NCB Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/5awa3aktxvs4a1d/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0081.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5awa3aktxvs4a1d/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0081.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/96ir8jbg4hwzkbs/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-EE%20%28MC%26S%29-DPC-2022-05%20pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/96ir8jbg4hwzkbs/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-EE%20%28MC%26S%29-DPC-2022-05%20pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4eqm0m4galcc5qe/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2022-01pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4eqm0m4galcc5qe/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28LCM%29-DPC-2022-01pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3z2adrukoyb48n4/ENG-DD2-PHM-DD2-DGM-CE%20%28SCM%29-DPC-2022.03pdf_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3z2adrukoyb48n4/ENG-DD2-PHM-DD2-DGM-CE%20%28SCM%29-DPC-2022.03pdf_.pdf?dl=0
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ප්රධාන ඉංජිනන්රු ( පනපාලතැනීම් හා 
නඩත්තු) 

කාර්යාලය, ෙයාපි හ හා අධිසැර න්තතු - 
නබ.අ.02  සඳහා ෙසරනදකක 

කාලයකටරියදුනරකු සහිත ෙෑේ රථයක් 
කුලියට ගැනීම. 

අංශය 2 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය,   
තැ.නප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222287 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.නප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222287 
081-2204298 

නබනාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.නප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
 
 

නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/076 

 
ප්රානේශිය  ිදුලි ඉංජිනන්රු (හසලක) 
කාර්යාල පරිශ්රය ඇලුමීනියම් නකාෙස්ව 
නයානා නබනා නවන්නකාෙ සි කිරීම  

(Aluminum Partition) . 
නපර ලංසු රැස්වීම : 2022-04-01 දින 

ප.ෙ.2.00 ට 
 

ස්වථානය:             ප්රානේශිය  ිදුලි 
ඉංජිනන්රු ( හසලක) 

කාර්යාලය .අංක :62, නුවර පාර, 
හසලක. 

 
 

2022-04-06 
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීනම් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
 
 

1000/= 

 
 

34,000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්වගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්වගිරිය පාර, මහනුවර. 
 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබනාහැරීම් 
කළාප 02-

නැනගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/056 
 

ිදුලි අධිකාරී (ප්රානේශීය නඩත්තු ඒකකය) 
ත්රිකුණාමලය  නේ රාජකාරී කෙයුතු සඳහා 

වෑන් රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියෙ 
ලබා ගැනීම. 

2022-04-06 
වන නා 
පස්වවරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැනගනහිර) 

ප්රානේශීය ප්රධාන 
ඉංජිනන්රු 

(්රීකුණාමලය) 
කාර්යාලය 

026-2222301/ 
026-2220060 

නහෝ 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැනගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 / 
026-2221030 

1000.00 20,000.00 නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැනගනහිර කාර්යාලය), 

නිලානවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැනගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලානවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

නබනාහැරීම් 
කළාප 02-

නැනගනහිර 
පළාත 

DGM [E]/QPPC/22/057 
 

ිදුලි අධිකාරී (කල්ලමුනණ් ිදුලි 
පාරින ෝගික නස්වවා මධයස්වථානය - 

කල්ලමුනණ්)නේ රාජකාරී කෙයුතු සඳහා 
වෑන් රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියෙ 

ලබා ගැනීම. 

2022-04-06 
වන නා 
පස්වවරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැනගනහිර) 

ප්රානේශීය ප්රධාන 
ඉංජිනන්රු(කල්ලමුනණ්)  

කාර්යාලය 
067-2229276 

නහෝ 
සාමානයාධිකාරී(නැනග

නහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුණාමලය 

1000.00 20,000.00 නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැනගනහිර කාර්යාලය), 

නිලානවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැනගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලානවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/0mkl78lh0g3acxz/Eng-DD2-CP1-PPC-2022-076%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0mkl78lh0g3acxz/Eng-DD2-CP1-PPC-2022-076%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vuz74k9xk4p1v3x/Eng-DD2-EP-056%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20AMU%20Tco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vuz74k9xk4p1v3x/Eng-DD2-EP-056%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20AMU%20Tco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kplrvjikmeiijgd/Eng-DD2-EP-057%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kplrvjikmeiijgd/Eng-DD2-EP-057%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20Kalmunai.pdf?dl=0
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026-2222666  / 026-
2221030 

නබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බප ) 

WPN/NCB/CON-V04/2022/04 
කුලී පනනම මත නමෝෙර් කාර්  රථයක්ව 

ලබා ගැනීම. වැඩබිම් ඉංජිනන්රු II 
(තැනීම්) 

2022-04-06 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බප ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බප ) 

WPN/NCB/J-V77/2022/18 
කුලී පනනම මත  කෲ කැබ් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම.  පාරින ෝගික නස්වවා මධයස්වථානය 
- වත්තල 

2022-04-06 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බප ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බප ) 

WPN/NCB/DM-V143/2022/19 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

නබනාහැරීම් නඩත්තු වැඩ බිම- 
නේයන්නගාඩ 

2022-04-06 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බප ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බප ) 

WPN/NCB/DM-V22/2022/20 
කුලී පනනම මත නමෝෙර් කාර් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම. ප්රධාන ඉංජිනන්රු  (නබනාහැරීම් 

නඩත්තු ) 

2022-04-06 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බප ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බප ) 

WPN/NCB/D-V61/2022/21 
කුලී පනනම මත  කෲ කැබ් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම.  පාරින ෝගික නස්වවා මධයස්වථානය 
- දිවුලිටිය 

2022-04-06 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බප ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බප ) 

WPN/NCB/J-V95/2022/22 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම.  

ප්රධාන ිදුලි ඉංජිනන්රු කාර්යාලය - ජා 
ඇල 

2022-04-06 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බප ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බප ) 

WPN/NCB/K-V28/2022/25 
කුලී පනනම මත නමෝෙර් කාර් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම. ප්රධාන ිදුලි ඉංජිනන්රු  
(කැලණිය ) 

2022-04-06 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බප ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බප ) 

WPN/NCB/N-V162/2022/26 
කුලී පනනම මත   කෲ කැබ් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම.  පාරින ෝගික නස්වවා මධයස්වථානය 
- කොන 

2022-04-06 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බප ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 02 

WPN/NCB/N-V43/2022/50 
කුලී පනනම මත   වෑන් රථයක්ව ලබා 

2022-04-06 
ප.ව 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

1,000.00 20,000.00 
නි.සා. (බප ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නනා. 280, නුවර 

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., - NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/n14ltpddhe5nf8s/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V61-2022-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n14ltpddhe5nf8s/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V61-2022-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/daelgk7r99be1k3/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2022-18%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/daelgk7r99be1k3/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2022-18%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4j3i2yww8wefhs5/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V22-2022-20%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4j3i2yww8wefhs5/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V22-2022-20%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4j3i2yww8wefhs5/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V22-2022-20%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4j3i2yww8wefhs5/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V22-2022-20%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n14ltpddhe5nf8s/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V61-2022-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n14ltpddhe5nf8s/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V61-2022-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dd3ujizkvmxglwq/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V95-2022-22%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dd3ujizkvmxglwq/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V95-2022-22%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rgchfiv5qdv4se4/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V28-2022-25%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rgchfiv5qdv4se4/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V28-2022-25%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/psm6r9ij6egfz0w/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/psm6r9ij6egfz0w/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1smnnbkimb106z/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V43-2022-50%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1smnnbkimb106z/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V43-2022-50%20VAN.pdf?dl=0
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(බප ) ගැනීම.  පාරින ෝගික නස්වවා මධයස්වථානය 
- කටුනායක 

නක්වවා කමිටුව නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

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

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

නබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බප ) 

WPN/NCB/J-V76/2022/88 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම.  

ප්රධාන ිදුලි ඉංජිනන්රු කාර්යාලය - ජා 
ඇල 

2022-04-06 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බප ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., නනා. 280, නුවර 

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

නි.සා. (බප ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බප ) 

බප /ගම්/ප්රඉ/2022/06 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලනේ නබනාහැරීම් 
අංශ 02 බස්වනාහිර පළාත්  තුර ශාඛානේ 

ගම්පහ ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු 
කාර්යාලයෙ අයත් ගම්පහ පාරින ෝගික 
නස්වවා මධයස්වථානය සඳහා නකාන්ීට් 

කණු ගබඩා කිරීම සඳහා බදු පනනම මත 
ඉඩමක්ව ලබා  ගැනීම. 

2022-04-06 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

ප්රධාන ිදුලි ඉංජිනන්රු 
(ගම්පහ) කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, නනා. 57, 
නම්රි බිනසෝ මාවත, 

ගම්පහ 
දු.ක : 033 2222170 

ෆැක්වස්ව:033 2222160 

1,000.00 15,000.00 

ප්රධාන ිදුලි ඉංජිනන්රු 
(ගම්පහ) කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, නනා. 

57, 
නම්රි බිනසෝ මාවත, ගම්පහ 

දු.ක : 033 2222170 
ෆැක්වස්ව:033 2222160 

ප්රධාන ිදුලි ඉංජිනන්රු 
(ගම්පහ) කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, නනා. 57, 
නම්රි බිනසෝ මාවත, 

ගම්පහ 
දු.ක : 033 2222170 

ෆැක්වස්ව:033 2222160 

- NCB 
Click 
Here 

 
නබ.අ.03 
(සබර) 

SAB/DGM/CE(DM)/C1/Building/2
022/T/05 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු - නබනාහැරිම් 
නඩත්තු(සබරගමුව) ඒකකයෙ අනුයුක්වත 
රත්නපුර II සහ  පනපාල නඩත්තු වැඩ 
කණ්ඩා යම්හි  කාර්යාල පවත්වා නගන 

යාම  හා  ාණ්ඩ ගබඩා කිරිම සඳහා වසර 
03ක කාලයකෙ, කුලී පනනම මත 

නගාඩනැගිල්ලලක්ව සහිත ඉඩමක්ව ලබා 
ගැනිම. 

 

20/04/2022 
14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු - 
නබනාහැරිම් නඩත්තු 

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

02 වන මහල, 
නකාළඹ පාර, නවරළුප, 

රත්නපුර. 
 

1,000.00 - 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
- නබනාහැරිම් නඩත්තු 

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

02 වන මහල, 
නකාළඹ පාර, නවරළුප, 

රත්නපුර. 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු - 
නබනාහැරිම් 

නඩත්තු (සබරගමුව) 
කාර්යාලය, 

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

නවරළුප,රත්නපුර. 

-- නේශීය 
Cilck 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-43/BD-08/2K22/15 

 
ප්රධාන ඉංජිනන්රු (බදුල්ලල) ඒකකනේ 

ිදුලි අධිකාරි (ප්රානේශීය නඩත්තු ඒකකය) 
නවත කුලී පනනම මත වසර නනකක්ව සඳහා 

වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම 

 
 
 
 

11/04/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්වරංවැලි පාර, හිඳ නගාඩ, 

බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 56,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්වරංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්වරංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ 
HV-128/DI-13/2K22/38 

 
ිදුලි ඉංජිනන්රු (දියතලාව) ඒකකනේ 

බණ්ඩාරනවල පා.නස්ව.ම. නවත 
කුලී පනනම මත වසර නනකක්ව සඳහා වෑන් 

 
 

11/04/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

1000.00 56,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්වරංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක . 04, 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/daelgk7r99be1k3/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2022-18%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/daelgk7r99be1k3/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2022-18%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xc9uaxa1pisxh5x/Sin-DD2-WPN-DGM-GAM-CE-2022-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xc9uaxa1pisxh5x/Sin-DD2-WPN-DGM-GAM-CE-2022-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aqlriedi4nl4kcx/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2022_T_05.pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aqlriedi4nl4kcx/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2022_T_05.pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3a7udaygdyd9dw8/15%20E.S.%20A.M.U.%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3a7udaygdyd9dw8/15%20E.S.%20A.M.U.%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3a7udaygdyd9dw8/15%20E.S.%20A.M.U.%20Van%20special%20format.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bfpl214als6wbmd/38%20bandarawela%20csc%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bfpl214als6wbmd/38%20bandarawela%20csc%20van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bfpl214als6wbmd/38%20bandarawela%20csc%20van.pdf?dl=0
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රථයක්ව ලබාගැනීම මණ්ඩලය, අංක . 04, 
ස්වරංවැලි පාර, හිඳ නගාඩ, 

බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

බදුල්ලල. ස්වරංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/නිල 
නිවාස/ඩීඊඕ1/2නක්ව22/03 

 
ිදුලි ඉංජිනන්රු (දියතලාව) ඒකකනේ 
ිදුලි අධිකාරි - ඇල්ලල පා.නස්ව.ම සඳහා 

කුඹල්ලනවල නහෝ නනනමෝනර ප්රනේශ අවටින් 
නිවසක්ව වසර නනකක්ව සඳහා  බදු පනනම 

මත  ලබාගැනීම 

 
11/04/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

ප්රානේශිය ිදුලි 
ඉංජිනන්රු කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, දියතලාව 
දු. ක: 0572229084 

500.00 18,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්වරංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය,අංක . 04, 
ස්වරංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 
 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

නබනාහැරීම් අංශය - 4 (බපන - 1) ලංසු නපාත් මිලදී ගැනීමෙ ප්රථමව ලංසු නයාමු අංකය, ඔනබ් ආයතනනේ නම, වයාපාර ලියාපදිංි අංකය,  සහ ලිිනය නකටි පනිිඩයක්ව මාර්ගනයන් 0702516069 යන අංකයෙ නැනුම් නනන්න. 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

 
ඩබ්ීඑස්ව-1/ීීසී/ටී/ී/2022/25 

 
බස්වනාහිර පළාත නකුණ-1 හි ප්රධාන 
ඉංජිනන්රු බලශක්වති පළමණාකරන 
ඒකකය සඳහා කුලී පනනම මත වෑන් 

රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා වූ නෙන්ඩරය. 
 

 
2022.04.21 
10.00 a.m. 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්වනාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්වථානය, 3වන 

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

නනහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්වනාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්වථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරස ා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්වනාහිර පළාත 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්වථානය, 3වන 

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

නනහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්ීඑස්ව-1/ීීසී/ටී/2022/48 
පළාත් ගබඩා සංකීර්ණය නතලවල ( 
බස්වනාහිර පළාත නකුණ-1)  හි ිරිසිදු 
කිරීනම් කෙයුතු සඳහා වූ නෙන්ඩරය 

 
2022.04.07 
10.00 a.m. 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්වනාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්වථානය, 3වන 

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

නනහිවල. 
011-2638852 

500.00 10,000.00 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්වනාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්වථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරස ා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්වනාහිර පළාත 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්වථානය, 3වන 

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

නනහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්ීඑස්ව-1/ීීසී/ටී/2022/49 
ප්රධාන ිදුලි ඉංජිනන්රු  තැනීම්කාර්යාලය  

හා අයත්  තැනීම් වැඩබිම් සඳහා ිරිසිදු 
කිරීනම් නස්වවා ලබා ගැනීම සඳහා වූ 

 
2022.04.07 
10.00 a.m. 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්වනාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

500.00 23,000.00 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්වනාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්වනාහිර පළාත 

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/82zy097fps25wlw/ELLA%20ES%20QUARTERS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/82zy097fps25wlw/ELLA%20ES%20QUARTERS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/82zy097fps25wlw/ELLA%20ES%20QUARTERS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v9kmqw6xbau1f7n/WPS1_PPC_T_V_2022_25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v9kmqw6xbau1f7n/WPS1_PPC_T_V_2022_25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/65gw253cbtj4dz8/PPC_T_2022_48%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/65gw253cbtj4dz8/PPC_T_2022_48%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wysb6ncquoeyg30/PPC_T_2022_49%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wysb6ncquoeyg30/PPC_T_2022_49%20-%20watermark.pdf?dl=0
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නෙන්ඩරය. නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්වථානය, 3වන 

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

නනහිවල. 
011-2638852 

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

නගරස ා පටුමඟ, නනහිවල. 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්වථානය, 3වන 

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

නනහිවල. 
නබ.අ.04 

(නකුණු පළාත 
1) 

නප/ගා/ලි3/පිරතා/2022/07 
ගාල්ලල ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු ශාඛාවෙ  

අයත් ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු 
කාර්යාලය, ගාල්ලල, බෙදූව,  හබරාදූව, 

තවලම යන  පාරින ෝගික නස්වවා 
මධයස්වථානයන්  හා ඊෙ අයත් ප්රාථමික 

 පනපාලවල්ල වල පිරතා නස්වවාව 
පවත්වා නගන යාම. 

 

06/04/2022 
14.00 පැය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රානේශීය ිදුලි 
ඉංජිනන්රු කාර්යාලය. 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය,නනා187/3 

බණ්ඩාරනායක 
නපනනස,ගාල්ලල 09122-

34344 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ප්රධාන ිදුලි ඉංජිනන්රු 
(ගාල්ලල)   කාර්යාලය 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - NCB 
 

Click 
Here 

වයාපෘෘති 
අංශය 

(ිිතුරු 
බලශක්වති ලබා 

ගැනීම සඳහා වු 
සම්නේෂණ 
වයාපෘෘතිය - 

වයා. ක. ඒ  1  ) 

CEB/CEATP – 1 /TE /55 /01 
ිිතුරු බලශක්වති ලබා ගැනීම සඳහා වු 

සම්නේෂණ වයාපෘෘතිනේ නව සම්නේෂණ 
මාර්ග සහ ග්රිඩ්  පනපාළවල මිනුම් 

කෙයුතු සිදු කිරීම 

2022 අනේල්ල 
මස 21 දින 

නප.ව 10.00 

වයාපෘෘති 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(සම්නේෂණ 

අරමුණු) 
 

ිිතුරු බලශක්වති ලබා 
ගැනීම සඳහා වු 

සම්නේෂණ වයාපෘෘති 
කාර්යාලය (වයා ක.ඒ. 1),  
නතවන මහල, ර.නි.ය.ස.  
65/1,  නගාඩනැගිල්ලල, 

ශ්රීමත් ිත්තම්පලම් 
ඒ.ගාඩ්නර් මාවත, 

නකාළඔ 02 
දු.ක. :-     011 2 337 636 
ෆැක්වස්ව     011 2 337 634 

 

 
10,000.00 

 
280,000.00 

ිිතුරු බලශක්වති ලබා 
ගැනීම සඳහා වු සම්නේෂණ 

වයාපෘෘති කාර්යාලය (වයා 
ක.ඒ. 1),  නතවන මහල, 

ර.නි.ය.ස.  65/1,  
නගාඩනැගිල්ලල, ශ්රීමත් 

ිත්තම්පලම් ඒ.ගාඩ්නර් 
මාවත, නකාළඔ 02. 

 
දු.ක. :-     011 2 337 636 
ෆැක්වස්ව     011 2 337 634 

ිිතුරු බලශක්වති ලබා 
ගැනීම සඳහා වු 

සම්නේෂණ වයාපෘෘති 
කාර්යාලය (වයා ක.ඒ. 

1),  නතවන මහල, 
ර.නි.ය.ස.  65/1,  

නගාඩනැගිල්ලල, ශ්රීමත් 
ිත්තම්පලම් ඒ.ගාඩ්නර් 

මාවත, නකාළඔ 02. 
 
 

දු.ක. :-     011 2 337 
636 

ෆැක්වස්ව     011 2 337 
634 

- NCB Click 
Here 

 

ආයතනික 
ක්රනමෝපාය 

DGM(R&D)/CE(DSM)/CL.Service -
2022 ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය 

නකානලාන්නාව පරිශ්රනේ පර්.හා සං. 
ශාඛාව නවත පිරතා හා සනීපාරක්වෂක 

නස්වවා සැපයීම. මිළ ගණන් බහාලන ලියුම් 
කවරනේ ඉහළ වම් නකලවනර් 

2022.04.06 
වන දින 

නපරවරු.10.
00 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකා
රී (පර්නේෂණ 
හා සංවර්ධන) 

කාර්යාලය 
 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(පර්නේෂණ හා 

සංවර්ධන) කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

 
500.00 

 
15000.00 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(පර්නේෂණ හා සංවර්ධන) 

කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

මීනතාෙමුල්ලල 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(පර්නේෂණ හා 

සංවර්ධන) කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

- 
NCB 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/e0fe0ny4sfrwn65/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2022-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e0fe0ny4sfrwn65/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%923-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2022-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e1910cw0t3lc6ln/Bidding%20Document%20for%20Survey%20works%20of%20CEATP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e1910cw0t3lc6ln/Bidding%20Document%20for%20Survey%20works%20of%20CEATP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qaviuzthl13tlng/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNCB2021022D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qaviuzthl13tlng/Eng-TRA-O%26M-TRO%26MNCB2021022D.pdf?dl=0
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“DGM(R&D)/CE(DSM)/CL.Service -
2022” යනුනවන් ඉදිරිපත් කරන්න. 

මීනතාෙමුල්ලල 
පාර,නකානළාන්නාව. 
011-2534359/011-

2697044 

පාර,නකානළාන්නාව 
 

මීනතාෙමුල්ලල 
පාර,නකානළාන්නාව 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික 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. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යබ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්ප. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං අ 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 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමමක් මගින්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියිශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යබ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යබ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් 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 ලැයබ්ප. 
 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තජ්යාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යිශීය තර`ගකාරී ලංසු 

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


