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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/2022/0059 

 
ලක්විජය බලාගාරයේ ඉන්ධන පද්ධතිය 
නඩත්තු අංශය සඳහා උපකරණ (ආයුධ) 

ම්ලදී ගැනීම 

 
27/04/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 4,500.00 

(නැවත 
යනායගවන 

යෙන්ඩර් 
තැන්පුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බැර 
කල හැක 

 
200,000.00 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/y1ubju3mzvwcpiy/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y1ubju3mzvwcpiy/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0059.pdf?dl=0
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ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

LV/T/2022/0091 
Hydrochloric acid (30%) ලක්විජය 
බලාගාරයෙ ම්ලදී ගැනීම හා සැපයීම 

 
20/04/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 7,000.00 

(නැවත 
යනායගවන 

යෙන්ඩර් 
තැන්පුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බැර 
කල හැක 

 
300,000.00 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0095 

 
NaOH (30%) ලක්විජය බලාගාරයෙ 

ම්ලදී ගැනීම හා සැපයීම 

 
20/04/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 5,000.00 

(නැවත 
යනායගවන 

යෙන්ඩර් 
තැන්පුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බැර 
කල හැක 

 
200,000.00 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ik1ui5jhj55nbk7/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0091.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ik1ui5jhj55nbk7/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0091.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/2u5hkl20aw0x92b/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0095.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2u5hkl20aw0x92b/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0095.pdf?dl=0
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සම්යේෂණ 
(යමහාන - 

නකුණ) 

TR/O&MS/NCB/2021/37/D 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු (සම්යේෂණ 

යමයහයුම් හා නඩත්තු - බස්නාහිර උුර) 
කාර්යාලය සඳහා පරිගණක (Desktop 

Computer) 10ක්ව මිලදී ගැනීම 

22/04/2022 
10.00 පැය 

සම්යේෂණ 
අංශය 

ප්රසම්පානන 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(සම්යේෂණ යමයහයුම් 
හා නඩත්තු - බස්නාහිර 

උුර) කාර්යාලය, 
නළුගම, කැලණිය, ශ්රී 
ලංකාව. දු.ක.: 011-

2905261, ෆැක්ස්: 011-
2905262 

1000.00 30000.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(සම්යේෂණ යමයහයුම් හා 
නඩත්තු - බස්නාහිර උුර) 

කාර්යාලය, නළුගම, 
කැලණිය, ශ්රී ලංකාව. දු.ක.: 

011-2905261, ෆැක්ස්: 011-
2905262 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(සම්යේෂණ යමයහයුම් 
හා නඩත්තු - බස්නාහිර 

උුර) කාර්යාලය, 
නළුගම, කැලණිය, ශ්රී 
ලංකාව. දු.ක.: 011-

2905261, ෆැක්ස්: 011-
2905262 

- NCB Click 
Here 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0082 
මීෙර්  6 කි.ග්රෑ 50 වැරකැවූ යකාන්ීට 
කණු 500 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-04-21 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත්ත 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

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

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0083 
මීෙර්  8.3 කි.ග්රෑ 100 වැරකැවූ යකාන්ීට 

කණු 500 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-04-21 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත්ත 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

4,000.00 110,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/d3ps7k6r0an4ivt/TR-O%26MS-NCB-2021-37-D%20-%20Information%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d3ps7k6r0an4ivt/TR-O%26MS-NCB-2021-37-D%20-%20Information%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rmh4g8g93mrj6sj/CEB-NWP2-NCB-M-22-0082.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rmh4g8g93mrj6sj/CEB-NWP2-NCB-M-22-0082.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yi850id1eujtbpg/CEB-NWP2-NCB-M-22-0083.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yi850id1eujtbpg/CEB-NWP2-NCB-M-22-0083.pdf?dl=0
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යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0084 
මීෙර්  8.3 කි.ග්රෑ 500 වැරකැවූ යකාන්ීට 

කණු 300 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-04-21 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත්ත 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

5,000.00 170,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0085 
මීෙර් 11 කි.ග්රෑ 350 යපරදි යකාන්ීට 
කණු 300 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-04-21 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත්ත 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

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

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Downloa
d 

යබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0030 
මනුරු වායන් යපටි යතකලා 300 ක්ව 

සැපයීම හා ප්රවාහනය. 

2022-04-21 
යප.ව.10.00 

ෙ 

පළාත්ත 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 30,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
යනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- යද්ශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/l637tub0ey3j0k6/CEB-NWP2-NCB-M-22-0084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l637tub0ey3j0k6/CEB-NWP2-NCB-M-22-0084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f3fipxw93r663v3/CEB-NWP2-NCB-M-22-0085.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f3fipxw93r663v3/CEB-NWP2-NCB-M-22-0085.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kexvf0dn60ot3bv/CEB-NWP2-NCB-M-22-0030.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kexvf0dn60ot3bv/CEB-NWP2-NCB-M-22-0030.pdf?dl=0
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යබ.අ.03 
(සබර) 

 
 

SAB/CE(COM)/T/2022/25 
යකාන්ීි යපදිදි බමන ලන මීෙර් 

8.3/ක්රි.ග්රෑ.100 කණු 1000 ක්ව සපයා 
ප්රවාහනය කිරීම. 

 

20-04-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම.යනා. 09, නව 
නගරය, රත්තනපුර 

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

2,500.00 220,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම.,යනා.09,නව 

නගරය, රත්තනපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., යනා. 09.         
නව නගරය, රත්තනපුර. 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබ.අ.03 
(සබර) 

 
 

SAB/CE(COM)/T/2022/26 
යකාන්ීි යපදිදි බමන ලන මීෙර් 
6/ක්රි.ග්රෑ.50 කණු 1000 ක්ව සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 
 

20-04-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම.යනා. 09, නව 
නගරය, රත්තනපුර 

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

2,500.00 170,000.00 

නියයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම.,යනා.09,නව 

නගරය, රත්තනපුර. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., යනා. 09.         
නව නගරය, රත්තනපුර. 

-- යද්ශීය Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

 
ලක්විජය 

ිදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2021/0353 

 
ලක්විජය බලාගාරයේ නළුව නිවාස 

සංකීර්ණයේ අධිකාරීවරුන්යේ පවුල්ල 
නිවාස ඉදි කිරීම 

 
01/06/202

2 දින 
ප.ව.14.00 

 
පූර්ව ලංසු 

දිස්ීම 
04.05,2022 

දින 
යප.ව. 
10.00 

 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 

30,000.00 
(නැවත 

යනායගවන 
යෙන්ඩර් 

තැන්පුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
යවත බැර 
කල හැක 

 
3,960,000.00 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/1cq0xo9zpkzznea/SAB-CE%28COM%29-T-2022-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1cq0xo9zpkzznea/SAB-CE%28COM%29-T-2022-25.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/66dqgoacl8mgjw9/SAB-CE%28COM%29-T-2022-26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/66dqgoacl8mgjw9/SAB-CE%28COM%29-T-2022-26.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/e05eram4v5kp9ht/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0353.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e05eram4v5kp9ht/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2021-0353.pdf?dl=0
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වත්තකම් 

කළමනාකර
ණ 

(වැඩපල හා 
උපකාරක 

යස්වා) 

 
CW&B/Con.Vehi.Park.Kolo/217 

 
යකායළාන්නාව බලාගාර පරිශ්රයේ වාහන 

නැවැත්තීයම් කුිය ඉදිකිරීම 
 
 

සුදුසුකම් : 
CIDA(ICTAD) යේණියේ C5 යහෝ ඊෙ 

වැඩි යගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් 
 

 
2022-04-21 

දින 
පැය. 14:00 

පැයෙ 
අවසන් 
කරනු  
ලැයේ. 

 
2022-04-

20 දින 
12.00 පැය 

නක්වවා 
ප්රසම්පානන 
පත්ත නිකුත්ත 

කරනු 
ලැයේ. 

 
 

 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(වැඩපල හා 
උපකාරක 

යස්වා) 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(සිිල්ලවැඩ හා 
යගාඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
4 වන මහල, 

රජයේ ලිපිකරු යස්වා 
සංගම් යගාඩනැගිල්ලල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තතම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, යකාළඹ 
02. 

 
දු.අ. 011 244 7567 

011 244 7568 
 

 
5,000.00 

 
225,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(සිිල්ලවැඩ හා 
යගාඩනැගිලි) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

4 වන මහල, 
රජයේ ලිපිකරු යස්වා 
සංගම් යගාඩනැගිල්ලල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තතම්පලම් ඒ ගාඩ්නර් 

මාවත, යකාළඹ 02. 
 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(සිිල්ලවැඩ හා 
යගාඩනැගිලි) 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
4 වන මහල, 

රජයේ ලිපිකරු යස්වා 
සංගම් යගාඩනැගිල්ලල, 

අංක:90, 
සර් චිත්තතම්පලම් ඒ 

ගාඩ්නර් මාවත, 
යකාළඹ 02. 

 
 

දු.අ. 011 244 7567 
011 244 7568 

 

 
අනාල යනායේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

යස්වා 
 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0046 

 
LVPP හී රසායනික ගබඩා සඳහා 

3200(H) x 3900(L) x 1100(D) mm 
ප්රමාණයේ වායන් රාක්වක සැකීමම 

සැපයීම සහ ස්ථාපනය කිරීම 

 
27/04/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

යනායරාචයචෝයල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 1,500.00 

(නැවත 
යනායගවන 

යෙන්ඩර් 
තැන්පුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුයේ 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 යවත 

බැර කල හැක 

 
50,000.00 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
යගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

යගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
යනායරාචචයලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 

යනාමියල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

ජනක අංශය 
(තාපබල 

සංකීර්ණය) 

TC/KPS/LOCAL/ME (GT-07)/2022-
15 

කැළණිතිස්ස ිදුලි බලාගාරය සඳහා 
අවුරුද්නක කාලයකෙ ඉංිනයන්රු නිල 

නිවසක්ව (ිවාහක) කුලී පනනම මත ලබා 

2022.04.12 
දින 

10:00 පැයෙ 

නියයෝජය 
සාමානයධිකා

රී (තාපබල 
සංකීර්ණය) 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
කැළණිතිස්ස ිදුලි 

බලාගාරය, නව කැළණි 
පාලම පාර, 10600, 

යකායළාන්නාව. දු.ක.: 

අනාල නැත අනාල නැත 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
කැළණිතිස්ස ිදුලි 

බලාගාරය, නව කැළණි 
පාලම පාර, 10600, 

යකායළාන්නාව. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු, 
කැළණිතිස්ස ිදුලි 

බලාගාරය, නව කැළණි 
පාලම පාර, 10600, 

යකායළාන්නාව. 

අනාල නැත NCB 

 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/kzc2j65plyl0iy2/Eng-AM-CWB-CW%26B-ConVehiParkKolo-217.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kzc2j65plyl0iy2/Eng-AM-CWB-CW%26B-ConVehiParkKolo-217.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/dx5jcdq8bhsc7do/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0046.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dx5jcdq8bhsc7do/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0046.pdf?dl=0
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ගැනීම. 0112433397 Click 
Here 

 

යබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩේී1/ීමඊඊීමඑම්/ටී/2022/1
61 

වයඹ පළාත 1 සඳහා ිදුලි බිල්ලපත්ත 
(Electricity Bill Form ) පැකට 

6,000ක්ව (එක්ව පැකට 1ක්ව සඳහා ිදුලි 
බිල්ලපත්ත 1,000ක්ව ) මුද්රණය කර සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 

2022 අයේල්ල 
20 

ප.ව 02.00 

පළාත්ත මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාන ිදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිිය. 

037 - 2281892 

3,500.00 100,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම 
කුලියාපිිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ-

1) 
කාර්යාලය , 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

යබ. අ. 1 
(වයාපිති හා 
බැර නඩත්තු) 

 
DGM(P&HM)DD1/T/LB/2021/05 

 
වැඩබිම් කාර්යාලයක්ව සඳහා හබරණ, 

මරනන්කඩවල යහෝ තලාව ප්රයද්ශ අවින් 
යගාඩනැගිල්ලලක්ව වසර ුනක කාලයකෙ 

බද්නෙ ගැනීම. 
 

(යගාඩනැගිලි ිස්තරය : වර්ග අඩි 2000, 
බර වාහන 02 ක්ව නැවතීයම් පහසුකම්, 
අවම නිනන කාමර 03 ක්ව, අඩි 12 පලළ 

පිිසුම් මාර්ගය ) 

2022/04/28 
ප.ව. 2.00 

නක්වවා 

කලාීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබ.අ.1) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වයාපිති හා බැර 
නඩත්තු) යබනාහැරීම් 
අංශය 01,       ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුණෑගල, 

 
037- 2229151 

1,000.00 20,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපිති හා බැර නඩත්තු) 

යබනාහැරීම් අංශය 1,       
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුණෑගල, 

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

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වයාපිති හා බැර 
නඩත්තු) 

යබනාහැරීම් අංශය 1,       
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, යනා.288, 
නුවර පාර,         

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

අනාල නැත යද්ශීය 
මෙතැනින් 

 

යබ. අ. 1 
(වයාපිති හා 
බැර නඩත්තු) 

CE(P&HM)DD1/T/SC/2021/05 
 

නි.සා. (වයාපිති හා බැර නඩත්තු) 
ශාඛායේ යහයියන්ුඩුව ගබාඩාවෙ අයත්ත 

භාිතයෙ ගත යනාහැකි අයිතමයන් 
අයලි කිරීම. 

2022/04/28 
ප.ව. 2.00 

නක්වවා 

කලාීය 
සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

(යබ.අ.1) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වයාපිති හා බැර 
නඩත්තු) යබනාහැරීම් 

අංශය 1,       ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුණෑගල, 

 
037- 2229151 

1,000.00 

යලාට අංක  01 
75,000.00 

 
යලාට අංක  02 

20,000.00 
 

යලාට අංක  03 
25,000.00 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපිති හා බැර නඩත්තු) 

යබනාහැරීම් අංශය 1,       
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුණෑගල, 

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

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වයාපිති හා බැර 
නඩත්තු) යබනාහැරීම් 

අංශය 1,       ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනා.288, නුවර පාර,         
කුරුණෑගල, 

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

අනාල නැත යද්ශීය 
මෙතැනින් 

 

 
 
 

යබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2021/264 

 
ප්රායද්ය ය  ිදුලි ඉංිනයන්රු (කුණ්ඩසායල්ල 
) බල ප්රයද්ශයෙ  අයත්ත කරල්ලලියද්න ිදුලි 
පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය සඳහා 
කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකෙ 
සැහැල්ලු යලාරි රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

 

 
 

2022-04-20 
දින 

ප.ව. 2.00ෙ 

 
පළාත්ත සපයා 

ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

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. 

 
යද්ශීය 

Click 
Here 

 

යබනාහැරීම් 
කළාප 02-

DGM [E]/QPPC/22/059 
 

2022-04-20 
වන නා 

පළාත්ත 
ප්රසම්පානන 

ිදුලි ඉංිනයන්රු   
යබනාහැරීම් නඩත්තු  

1000.00 20,000.00 නියයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය), 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ug5wii5lo5j4ak7/Eng-Gen-TC-KPSLOCALME%28GT-07%29202215-20220331.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ug5wii5lo5j4ak7/Eng-Gen-TC-KPSLOCALME%28GT-07%29202215-20220331.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4jeyj9yms7y13vz/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-%202022-161.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4jeyj9yms7y13vz/Eng-DD1-DGM-NWP1-CEECM-%202022-161.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ny7gh385nlliob/DD1-PHM-T-LB-2021-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9it9jejy0mx6lm7/DD1-PHM-T-SC-2021-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/21re7ez1zmu4lwd/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-264.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/21re7ez1zmu4lwd/Sin-DD2-CP1-PPC-2021-264.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ca0ji6zp3siquc/Eng-DD2-EP-59%20%20Hiring%20of%20Double%20cab%20for%20ES%20DM%20Amp.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ca0ji6zp3siquc/Eng-DD2-EP-59%20%20Hiring%20of%20Double%20cab%20for%20ES%20DM%20Amp.pdf?dl=0
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නැයගනහිර 
පළාත 

ිදුලි අධිකාරී (යබනාහැරීම් නඩත්තු - 
අම්පාර)  යේ රාජකාරී කෙයුු සඳහා 
ඩබල්ල කැේ  රථයක්ව  වසර 02 ක්ව සඳහා 

කුලියෙ ලබා ගැනීම. 

පස්වරු 
2.00 

කමිටුව 
(නැයගනහිර) 

(අමිපාර) කාර්යාලය 
063-2223299 

යහෝ 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 
026-2221030 

නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

යබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/DIV/SHR/CLEANING- 2022 
දිවුලපිිය,මීරිගම, දූනගහ පාරියභෝගික 

යස්වා මධයස්ථාන හා  දිවුලපිිය 
ප්රායද්ශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 

දනනිකව පිරිසිදු කිරීම සඳහා මිළ ගණන් 
ලබා ගැනීම 

2022-04-18 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත්ත සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

 
ප්රායද්ශීය ිදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 
(දිවුලපිිය), 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, නව ලංකා 

යගාඩනැගිල්ලල, යකාළඹ  
පාර, 

දිවුලපිිය. 
දු.ක.    031-2243096 
ෆැක්වස්  031-2243026 

1,000.00 2,500.00 

 
ප්රායද්ශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (දිවුලපිිය), 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නව ලංකා යගාඩනැගිල්ලල, 

යකාළඹ  පාර, 
දිවුලපිිය. 

දු.ක.    031-2243096 
ෆැක්වස්  031-2243026 

 
ප්රායද්ශීය ිදුලි 

ඉංිනයන්රු කාර්යාලය 
(දිවුලපිිය), 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, නව ලංකා 

යගාඩනැගිල්ලල, 
යකාළඹ  පාර, 

දිවුලපිිය. 
දු.ක.    031-2243096 
ෆැක්වස්  031-2243026 

- NCB 
Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V39/HV/2022/30 

 
 

රුවන්වැල්ලල ිදුලි අධිකාරී (කාර්යාලය) 
සඳහාවෑන්(ද්ිත්තව කාර්යය)රථයක්ව කුලී 

පනනම මත ලබා ගැනීම 
 
 

20-04-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්තනපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්තනපුර. 

- 

 
 

යද්ශීය 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EMB-V27/HV/2022/31 

 
 

යකායලාන්න පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය සඳහා වෑන්(ද්ිත්තව 

කාර්යය)රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා 
ගැනීම. 

20-04-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්තනපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්තනපුර. 

- යද්ශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EMB-V55/HV/2022/32 

 
 

ඇඹිලිපිිය පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානය සඳහා වෑන් (ද්ිත්තව 

20-04-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 

- යද්ශීය 

 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/6n6p81v8do9t2zr/Sin-DD2-WPN-DIV-SHR-CLEANING.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6n6p81v8do9t2zr/Sin-DD2-WPN-DIV-SHR-CLEANING.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2hjwxasenxy0b6g/2022_30-RUW-V39-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2hjwxasenxy0b6g/2022_30-RUW-V39-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d8gx4dn5o2giohh/2022_31-EMB-V27-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d8gx4dn5o2giohh/2022_31-EMB-V27-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
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කාර්යය)රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා 
ගැනීම. 

 

රත්තනපුර 2226084 
 
 
 

රත්තනපුර. Click 
Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/KAH-V29/HV/2022/33 

 
ිදුලි ඉංිනයන්රු (කහවත්තත) යේ 
රාජකාරී කෙයුු සඳහා යමාෙර් 

කාර්රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 

20-04-2022 
 

පැය 14.00 
 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්තනපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්තනපුර. 

- යද්ශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/IT-V02/HV/2022/34 

 
යතාරුරු තාක්වෂණ ඒකකය(සබරගමුව) 

සඳහා  වෑන් (ද්ිත්තව කාර්යය)  රථයක්ව 
කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 

20-04-2022 
 
 

පැය 14.00 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්තනපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්තනපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

- යද්ශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 

යබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EM-V65/HV/2022/35 

 
 

ිදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්වති 
කලමනාකරණ)යේ රාජකාරී කෙයුු 

සඳහා  යමෝෙර් කාර් රථයක්ව කුලී පනනම 
මත ලබා ගැනීම. 

20-04-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්තනපුර 

1,000.00 20,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 
 
 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්තනපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

- යද්ශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 

(යබ.අ.03සබ
ර) 

ලංසු අංකය: SAB/CE(COM)/Dis 
&Re/Ru/2022/01 

මුනල්ල යනායගීම මත ිදුලිය ිසන්ධි 
කිරීම හා නැවත සංධි කිරීම 

(රුවන්වැල්ලල ප්රායද්ශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය) 

 

20-04-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නව නගරය, 
රත්තනපුර 

2,000.00 100,000.00 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

නගරය, රත්තනපුර 
 

045-222 5891-5 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නව නගරය, 
රත්තනපුර 

-- යද්ශීය 

 
 
 
 

Click              
Here 

 

යබනාහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V24/202
2/08 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (න.ප.2) 
කාර්යාලයෙ අයත්ත ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(මාතර) ඒකකයේ, ිදුලි ඉංිනයන්රු 

20-04-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(න.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.යනා. 

1000.00 20,000.00 

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

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

61/1A, මුහුදු මාවත, 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., යනා. 

-- යද්ශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/mnvlnd6tz0izg5a/2022_32-EMB-V55-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mnvlnd6tz0izg5a/2022_32-EMB-V55-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dsj6lh9smhpgy0i/2022_33-KAH-V29-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1tmfbaowbeq5hlf/2022_34-IT-V02-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/td1uxjgj9pcecwb/2022_35-KAH-V65-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/exi4zs7j3z1amy9/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-%20Ru-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/exi4zs7j3z1amy9/SAB-CE%28COM%29-Dis%26Re-%20Ru-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bp6mh745v9vebvi/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V24-2022-%2008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bp6mh745v9vebvi/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V24-2022-%2008.pdf?dl=0
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(නඩත්තු) රාජකාරි සනහා යමෝෙර් කාර් 
රථ  01ක්ව කුලී පනනම මත සපයා ගැනීම.. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

දු.අ. 047-2200888 
ෆැක්වස් : 047-2241806 

තංගල්ලල. 61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල 

යබනාහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V43/202
2/09 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (න.ප.02) 
කාර්යාලයෙ අයත්ත ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(තංගල්ලල) ඒකකයේ ිදුලි අධිකාරි 
(වාණිජ) සනහා ද්ිත්තව කාර්යය වෑන්  රථ 

01ක්ව කුලී පනනම මත සපයා ගැනීම 

20-04-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(න.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

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

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

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබනාහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V127/202
2/10 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (න.ප.02) 
කාර්යාලයෙ අයත්ත ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(හම්බන්යතාෙ) ඒකකයේ, ිදුලි අධිකාරී 
(අම්බලන්යතාෙ) රාජකාරි සනහා ද්ිත්තව 
කාර්යය වෑන් රථ  01ක්ව කුලී පනනම මත 

සපයා ගැනීම. 

20-04-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(න.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

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

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

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල 

-- යද්ශීය Click 
Here 

යබනාහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V128/20
22/11 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (න.ප.02) 
කාර්යාලයෙ අයත්ත ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(හම්බන්යතාෙ) ඒකකයේ, ිදුලි අධිකාරී 
(හම්බන්යතාෙ) රාජකාරි සනහා ද්ිත්තව 

කාර්යය වෑන් රථ  01ක්ව කුලී පනනම මත 
සපයා ගැනීම. 

 
 

20-04-2022 
 

14.00 පැය 
පළාත්ත මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(න.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

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

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

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබනාහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප-2) 

SP02/CE(C&CS)/VEHICLE/V140/2
022/12 

 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (න.ප.02) 
කාර්යාලයෙ අයත්ත ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(මාතර) ඒකකයේ ඉංිනයන්රු සහකාර 
රාජකාරි කෙයුු  සඳහා ද්ිත්තව කාර්යය 
වෑන් රථයක්ව බදු පනනම මත ලබා ගැනිම 

 
 

20-04-2022 
 

14.00 පැය 
පළාත්ත මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(න.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

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

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

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබනාහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V129/20
22/13 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (න.ප.02) 
කාර්යාලයෙ අයත්ත ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

 
 

20-04-2022 
 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(න.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

1000.00 20,000.00 

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

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

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/p1bl06u0rphz9ka/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V43-2022-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p1bl06u0rphz9ka/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V43-2022-09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nhgdlnc4eaw64n/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V127-2022-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1nhgdlnc4eaw64n/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V127-2022-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qoydlk4c7hidhrx/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V128-2022-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qoydlk4c7hidhrx/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V128-2022-11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ia1x9bq3szylvqi/SP2-CE9C%26CS%29-Vehicle-V140-2022-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ia1x9bq3szylvqi/SP2-CE9C%26CS%29-Vehicle-V140-2022-12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nh23p2hm8xi0w50/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V129-2022-13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nh23p2hm8xi0w50/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V129-2022-13.pdf?dl=0
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(හම්බන්යතාෙ) ඒකකයේ, ිදුලි අධිකාරී 
(කතරගම) රාජකාරි සනහා ද්ිත්තව කාර්යය 

වෑන් රථ  01ක්ව කුලී පනනම මත සපයා 
ගැනීම. 

14.00 පැය ඒකකය, ලං.ි.ම.යනා. 
61/1A, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

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

තංගල්ලල 

යබනාහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V122/202
2/14 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (න.ප.02) 
කාර්යාලයෙ අයත්ත ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

(ශක්වති කළමණාකරන) ඒකකයේ, ිදුලි 
අධිකාරී ii (කණ්ඩායම් 2) සනහා ද්ිත්තව 
කාර්යය වෑන් රථ  01ක්ව කුලී පනනම මත 

සපයා ගැනීම. 

 
 

20-04-2022 
 

14.00 පැය 
පළාත්ත මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(න.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

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

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

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

යබනාහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප-2) 

DGM/SP02/CE(Cons)/QTN/2022/01 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (න.ප.02) 
කාර්යාලයෙ අයත්ත ප්රධාන ඉංිනයන්රු 

තැනීම් ඒකකයේ තිහියගාඩ වැඩ 
කණ්ඩායම සඳහා බදු පනනම මත ඉඩමක්ව 
සහිත යගාඩනැගිල්ලලක්ව බදු පනනම ලබා 

ගැනිම 

 
 

20-04-2022 
 

14.00 පැය 
පළාත්ත මිළදී 

ගැනීම් කමිටුව 
(න.ප-2) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241809 

1000.00 20,000.00 

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

ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 

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

තංගල්ලල 

-- යද්ශීය Click 
Here 

යබනාහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප2) 

SP2/T/C11/Ten/2022/06 
 

යබලිඅත්තත පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථානයේ වැසිකිි  සහ නාන කාමර 

සැකැස්ම අළුත්තවැඩියා කිරීම 

20.04.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(නප2) 

ප්රායද්ශීය ිදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

සැමුයවල්ල මාවත, 
තංගල්ලල' 

දු.අ. 
047-2241772 

2,000.00 14,000.00 

ප්රායද්ශීය ිදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය, සැමුයවල්ල 

මාවත, තංගල්ලල' 
දු.අ. 

047-2241772 

ප්රායද්ශීය ිදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය, 

සැමුයවල්ල මාවත, 
තංගල්ලල' 

දු.අ. 
047-2241772 

-- යද්ශීය Click 
Here 

යබනාහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප-2) 

SP/H/T/2022/01 
හම්බන්යතාෙ ප්රයද්ය ය ිදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලයෙ අයත්ත සූරියවැව පාරියභෝගික 
යස්වා මධස්ථානය සඳහා වසර යනකකෙ 

බදු පනනම මත නිවසක්ව සහිත ඉඩමක්ව 
ලබා ගැනිම 

20.04.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(න.ප2 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
හම්බන්යතාෙ, ලංකා 

ිදුලබල 
මණ්ඩලය,ප්රයද්ය ය ිදුලි 

ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය,පරිපාලන 

සංකීරිණය,සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතාෙ. 

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

1,000.00 20,000.00 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
හම්බන්යතාෙ, ලංකා 

ිදුලබල මණ්ඩලය,ප්රයද්ය ය 
ිදුලි ඉංිනයන්රු 

කාර්යාලය,පරිපාලන 
සංකීරිණය,සිරියබෝපුර, 

හම්බන්යතාෙ. 
දු 
 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
හම්බන්යතාෙ, ලංකා 

ිදුලබල 
මණ්ඩලය,ප්රයද්ය ය 

ිදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය,පරිපාලන 

සංකීරිණය,සිරියබෝපුර, 
හම්බන්යතාෙ. 

 

-- යද්ශීය Click 
Here 

යබනාහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/C03/B&L/2022/01 
 

කඹුරුපිිය ප්රායද්ය ය ිදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය සඳහා බදු පනනම මත නිවසක්ව 

සහිත ඉඩමක්ව ලබා ගැනීම 

20.04.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(න.ප2 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.යනා. 

1,000.00 20,000.00 

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

ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., යනා. 

-- යද්ශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/lc716y5buns90vu/SP2-CE-C%26CS%29-Vehicle-V122-2022-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lc716y5buns90vu/SP2-CE-C%26CS%29-Vehicle-V122-2022-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ck7vw7cetit7n65/DGM-SP2-CE%28CONS%29-QTN-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ck7vw7cetit7n65/DGM-SP2-CE%28CONS%29-QTN-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oved36jc7c4sgqv/SP2%20-%28T%29-C11-Ten-2022-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oved36jc7c4sgqv/SP2%20-%28T%29-C11-Ten-2022-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/phrpn6u9qgnhuni/SP-2-H-T-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/phrpn6u9qgnhuni/SP-2-H-T-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lq6apufeesipxw4/SP2-CE%28C%26CS%29-C03-B%26L-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lq6apufeesipxw4/SP2-CE%28C%26CS%29-C03-B%26L-2022-01.pdf?dl=0
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61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

දු.අ. 047-2200888 
ෆැක්වස් : 047-2241809 

තංගල්ලල. 61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල 

යබනාහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/C03/CIVIL 
WORK/2022/01 

කතරගම සංචාරක නිවාස භාරකරුයේ 
නිල නිවස අළුත්ත වැඩියා කිරිම 

 
සුදුසුකම්: CID (ICTAD)යේණියේ C7 

යහෝ ඊෙ වැඩි යගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම් 

20.04.2022 
 

14.00 පැය 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(න.ප2 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241809 

2,000.00 36,000.00 

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

ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., යනා. 

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නියයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනයන්රු (තැනීම්) 

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

තංගල්ලල 

-- යද්ශීය 
Click 
Here 

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

යබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

 
ඩේීඑස්-1/ීීීම/ටී/ී/2022/26 

 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි යේරුවල 

පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය සඳහා 
ක්රලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම 

සඳහා වූ යෙන්ඩරය. 
 
 

 
2022.04.21 
10.00 a.m. 

පළාත්ත 
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 

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

කාර්යාලය,  යබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධාන 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/ීීීම/ටී/ී/2022/27 

 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි කළුතර 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලය සඳහා  ූලලී 
පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම 

සඳහා වූ යෙන්ඩරය. 
 
 

 
2022.04.21 
10.00 a.m. 

පළාත්ත 
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 

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

කාර්යාලය,  යබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධාන 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/ීීීම/ටී/ී/2022/28 

 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි මුගම 

පාරියභෝගික යස්වා මධයස්ථානය සඳහා 

 
2022.04.21 
10.00 a.m. 

පළාත්ත 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නියයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

යබනාහැරීම් අංශ - 4 

500.00 15,000.00 

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

කාර්යාලය,  යබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/usomsglntkzy4cc/SP2-CE%28C%26CS%29-C03-Civil%20Work-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/usomsglntkzy4cc/SP2-CE%28C%26CS%29-C03-Civil%20Work-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h9m6t9eekv8i9j3/WPS1_PPC_T_V_2022_26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h9m6t9eekv8i9j3/WPS1_PPC_T_V_2022_26.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/onajk45qsl1meem/WPS1_PPC_T_V_2022_27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/onajk45qsl1meem/WPS1_PPC_T_V_2022_27.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u3jr97yts9r77cj/WPS1_PPC_T_V_2022_28.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u3jr97yts9r77cj/WPS1_PPC_T_V_2022_28.pdf?dl=0
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ක්රලී පනනහ මත කි කැේ රථයක්ව 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යෙන්ඩරය. 

 
 

මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යනහිවල. 
011-2638852 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

යබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

යනහිවල. 
යබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

 
ඩේීඑස්-1/ීීීම/ටී/ී/2022/29 

 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි මුගම 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලය  සඳහා ක්රලී 
පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම 

සඳහා වූ යෙන්ඩරය. 
 
 

 
2022.04.21 
10.00 a.m. 

පළාත්ත 
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 

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

කාර්යාලය,  යබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධාන 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/ීීීම/ටී/2022/46 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු - යබනාහැරීම් නඩත්තු 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ 1) කාර්යාලය 
සඳහා පිරිසිදු කිරීයම් යස්වා ලබාගැනීම 

සඳහා වූ යෙන්ඩරය  
2022.04.21 
10.00 a.m. 

පළාත්ත 
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 5,000.00 

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

කාර්යාලය,  යබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධාන 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/ීීීම/ටී/2022/47 
ප්රධාන ිදුලි ඉංිනයන්රු යනහිවල 

කාර්යාලයෙ අයත්ත පාරියභෝගික යස්වා 
මධයස්ථාන, උපයපාල සඳහා පිරිසිදු 
කිරීයම් යස්වා ලබා ගැනීම සඳහා වූ 

යෙන්ඩරය. 
 

2022.04.21 
10.00 a.m. 

පළාත්ත 
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 25,000.00 

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

කාර්යාලය,  යබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, යනහිවල. 

ප්රධාන 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 

 

වයාපිති 
අංශය 

(පිිුරු 
බලශක්වති ලබා 
ගැනීම සඳහා වු 

CEB/CEATP – 1 /TE /15 /01 
පිිුරු බලශක්වති ලබා ගැනීම සඳහා වු 

සම්යේෂණ වයාපිතියේ නව ග්රිඩ් 
උපයපාළවල  පාංශු පරීකෂණ / Bore 

Hole Investigation කෙයුු සිදු කිරීම 

2022 අයේල්ල  
මස 21 දින 
ප.ව 2..00 

වයාපිති 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(සම්යේෂණ 

අරමුණු) 

පිිුරු බලශක්වති ලබා 
ගැනීම සඳහා වු 

සම්යේෂණ වයාපිති 
කාර්යාලය (වයා ක.ඒ. 1),  
යතවන මහල, ර.නි.ය.ස.  

 
5,000.00 

 
45,000.00 

පිිුරු බලශක්වති ලබා 
ගැනීම සඳහා වු සම්යේෂණ 

වයාපිති කාර්යාලය (වයා 
ක.ඒ. 1),  යතවන මහල, 

ර.නි.ය.ස.  65/1,  

පිිුරු බලශක්වති ලබා 
ගැනීම සඳහා වු 

සම්යේෂණ වයාපිති 
කාර්යාලය (වයා ක.ඒ. 

1),  යතවන මහල, 

- NCB https://w
ww.drop
box.com/
s/d2zmyi
9vo0q2rc

https://www.dropbox.com/s/1z1c9dytclfwffk/WPS1_PPC_T_V_2022_29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1z1c9dytclfwffk/WPS1_PPC_T_V_2022_29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9c32634i9ya712u/PPC_T_2022_46%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9c32634i9ya712u/PPC_T_2022_46%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d49yrrohbdo06fu/PPC_T_2022_47%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d49yrrohbdo06fu/PPC_T_2022_47%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2zmyi9vo0q2rc1/Borehole%20Investigation%20CEAT%20Project%2031.03.2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2zmyi9vo0q2rc1/Borehole%20Investigation%20CEAT%20Project%2031.03.2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2zmyi9vo0q2rc1/Borehole%20Investigation%20CEAT%20Project%2031.03.2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2zmyi9vo0q2rc1/Borehole%20Investigation%20CEAT%20Project%2031.03.2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2zmyi9vo0q2rc1/Borehole%20Investigation%20CEAT%20Project%2031.03.2022.pdf?dl=0
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සම්යේෂණ 
වයාපිතිය - 

වයා. ක. ඒ  1  ) 

 65/1,  යගාඩනැගිල්ලල, 
ශ්රීමත්ත චිත්තතම්පලම් 
ඒ.ගාඩ්නර් මාවත, 

යකාළඔ 02 
දු.ක. :-     011 2 337 636 
ෆැක්වස්     011 2 337 634 

 

යගාඩනැගිල්ලල, ශ්රීමත්ත 
චිත්තතම්පලම් ඒ.ගාඩ්නර් 

මාවත, යකාළඔ 02. 
 

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

ර.නි.ය.ස.  65/1,  
යගාඩනැගිල්ලල, ශ්රීමත්ත 

චිත්තතම්පලම් ඒ.ගාඩ්නර් 
මාවත, යකාළඔ 02. 

 
 

දු.ක. :-     011 2 337 
636 

ෆැක්වස්     011 2 337 
634 

1/Boreho
le%20Inv
estigatio
n%20CE

AT%20Pr
oject%20
31.03.202
2.pdf?dl=

0 
 

වයාපිති 
අංශය 

CEB/MFS/Ph.I Ext /2022/02 
මන්නාරම සුලං බලාගාර වයාපිතිය 

අදියර - I  දිගුව සනහා ඉඩම් සහ ොර්ග 
ෙැනුම් කටයුතු සිදුකිරීෙ. 

21/04/2022 
 

යප.ව.10.00 

ප්රායද්ය ය 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(වයාපිති) 

වයාපිති අධයක්වෂ 
කාර්යාලය, 

මන්නාරම සුළංබල 
වයාපිතිය අදියර III සහ  

අදියර -I දිගුව, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක. 754, 

නව පාර්ිමම්න්තු පාර 
,පැලවත්ත ,බත්තරමුල්ල 

 

1,000.00 50,000.00 

වයාපිති අධයක්වෂ 
කාර්යාලය, 

මන්නාරම සුළංබල 
වයාපිතිය අදියර III සහ  

අදියර -I දිගුව, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක. 754, 
නව පාර්ිමම්න්තු පාර 

,පැලවත්ත ,බත්තරමුල්ල 
 

වයාපිති අධයක්වෂ 
කාර්යාලය, 

මන්නාරම සුළංබල 
වයාපිතිය අදියර III 
සහ  අදියර -I දිගුව, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක. 754, 

නව පාර්ිමම්න්තු පාර 
,පැලවත්ත 

,බත්තරමුල්ල 
 

අනාල නැත NCB බාගත 
කරන්න 

 

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

 
 

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

 

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

 

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

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

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

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      

https://www.dropbox.com/s/d2zmyi9vo0q2rc1/Borehole%20Investigation%20CEAT%20Project%2031.03.2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2zmyi9vo0q2rc1/Borehole%20Investigation%20CEAT%20Project%2031.03.2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2zmyi9vo0q2rc1/Borehole%20Investigation%20CEAT%20Project%2031.03.2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2zmyi9vo0q2rc1/Borehole%20Investigation%20CEAT%20Project%2031.03.2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2zmyi9vo0q2rc1/Borehole%20Investigation%20CEAT%20Project%2031.03.2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2zmyi9vo0q2rc1/Borehole%20Investigation%20CEAT%20Project%2031.03.2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2zmyi9vo0q2rc1/Borehole%20Investigation%20CEAT%20Project%2031.03.2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2zmyi9vo0q2rc1/Borehole%20Investigation%20CEAT%20Project%2031.03.2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2zmyi9vo0q2rc1/Borehole%20Investigation%20CEAT%20Project%2031.03.2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2zmyi9vo0q2rc1/Borehole%20Investigation%20CEAT%20Project%2031.03.2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z7wrnwzu7wa1j2n/Information%20Copy%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z7wrnwzu7wa1j2n/Information%20Copy%20%281%29.pdf?dl=0
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