
 1 

   

             

ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 
 

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0097 

 
Ammonia Solution ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරයට මිලදී ගැනීම  හා සැපයීම 

 
18/05/2022 

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, 

නනානරාචනචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 3,500.00 

(නැවත 
නනානගවන 

නටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුනේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
නවත බැර 
කල හැක 

 
150,000.00 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
නගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
නනානරාචචනලයි 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, 
නනානරාචචනලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවතින් 

නනාමිනල්ල 
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/9mcrl7dxeb7dcmt/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0097.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9mcrl7dxeb7dcmt/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0097.pdf?dl=0
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ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0096 

 
Water treatment plant chemical 

ලක්විජය ිදුලි බලාගාරයට මිලදී ගැනීම 
හා සැපයීම 

 
18/05/2022 

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, 

නනානරාචනචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 7,000.00 

(නැවත 
නනානගවන 

නටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුනේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
නවත බැර 
කල හැක 

 
300,000.00 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
නගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
නනානරාචචනලයි 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, 
නනානරාචචනලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවතින් 

නනාමිනල්ල 
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/826bu3x2x2qz68l/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0096.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/826bu3x2x2qz68l/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0096.pdf?dl=0
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ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0114 

 
ලක්විජය බලාගාරය සඳහා පානීය ජලය 

නබෝතල්ල සපයා දීම 

 
18/05/2022 

දින 14.00  
පැයට 

 
online පූර්ව 
ලංසු රැස්ීම 
10/05/2022 
නප.ව. 10.00 

Link by 
mail to 

proc.lvps@
ceb.lk 

 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

නනානරාචනචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 3,500.00 

(නැවත 
නනානගවන 

නටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුනේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
නවත බැර 
කල හැක 

 
150,000.00 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
නගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
නනානරාචචනලයි 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, 
නනානරාචචනලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවතින් 

නනාමිනල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

නබනා හැරිම් 
කලාප 01 
නකාළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/CE(O)/EE(COM)/PPC/

HV/2022/001 
නි.ස (නකා.න) අනියුක්වත ප්ර.ඉ 

(නමනහයුම්) ඒකකය සනහා කුලි පනනම 
මත කෘ කැබ් රථයක්ව ලබා ගැනිම 

 

2022 
මැයි  18 

නප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(නකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
නගාඩනැගිල්ලල 340, 

ආර්. ඒ. න නමල්ල මාවත, 
නකාළඹ 03 මගින් 

2022.05.17 දිනට නපර 
දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුනලින්) 

එක්ව කෘ කැබ් 
රථයකට 

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 

mailto:proc.lvps@ceb.lk
mailto:proc.lvps@ceb.lk
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/k9jp4uj64dq9rvg/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0114.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k9jp4uj64dq9rvg/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0114.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7eqyh6n339ici3i/DGM%28CC%29-CE%28O%29-EE%28COM%29-PPC-HV-2022-001%20WM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7eqyh6n339ici3i/DGM%28CC%29-CE%28O%29-EE%28COM%29-PPC-HV-2022-001%20WM.pdf?dl=0
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නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0096 
මීටර් 13 කි.ග්රෑ 1200 නපරදි නකාන්ීට්ට 
කණු 100 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-05-19 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

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

ලංකා   ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0097 
මීටර් 11 කි.ග්රෑ 850 නපරදි නකාන්ීට්ට 
කණු 100 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-05-19 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

3,000.00 60,000.00 නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0098 
මීටර් 11 කි.ග්රෑ 500 නපරදි නකාන්ීට්ට 
කණු 200 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-05-19 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

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

ලංකා   ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/ercu5xvz3qf5rpu/CEB-NWP2-NCB-M-22-0096.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ercu5xvz3qf5rpu/CEB-NWP2-NCB-M-22-0096.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3pl3mglh9pxr7c6/CEB-NWP2-NCB-M-22-0097.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3pl3mglh9pxr7c6/CEB-NWP2-NCB-M-22-0097.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b9fg1a06csf6j6x/CEB-NWP2-NCB-M-22-0098.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b9fg1a06csf6j6x/CEB-NWP2-NCB-M-22-0098.pdf?dl=0
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නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0099 
මීටර් 11 කි.ග්රෑ 350 නපරදි නකාන්ීට්ට 
කණු 300 ක්ව සැපයීම සහ ප්රවාහනය. 

2022-05-19 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

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

ලංකා   ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0100 
නස්වා රැහැන් සඳහා G.I. පයිප්ප 1,000 ක්ව 

සැපයිම සහ ප්රවාහනය. 

2022-05-19 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

10,000.00 660,000.00 නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/RC/ 

2K22/022 
 

ඌව පළාත සනහා මිටර් 8.3 කි.ග්රෑ 500 
වැර කැවූ නකාන්ීට්ට කණු 200 ක්ව මිළට 
ගැනිම හා සැපයීම. (ලං.ි.ම පිරිිතර : 

44-1-1996) 
 

 
18/05/2022 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 89,500.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/i5444x5y7mi0w2m/CEB-NWP2-NCB-M-22-0099.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i5444x5y7mi0w2m/CEB-NWP2-NCB-M-22-0099.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o5q0f0ybe45gaaq/CEB-NWP2-NCB-M-22-0100.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o5q0f0ybe45gaaq/CEB-NWP2-NCB-M-22-0100.pdf?dl=0
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නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/RC/ 
2K22/023 

 
ඌව පළාත සනහා මිටර් 8.3 කි.ග්රෑ 500 

වැර කැවූ නකාන්ීට්ට කණු 200 ක්ව මිළට 
ගැනිම හා සැපයීම. (ලං.ි.ම පිරිිතර : 

44-1-1996) 

 
18/05/2022 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 89,500.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

නමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/ 
2K22/026 

 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 10/ කි. ග්රෑ. 225 
වැරකැවූ නකාන්ීට්ට කණු 100ක්ව මිලදී 

ගැනීම සහ සැපයීම 
(ලං.ි.ම. පිරිිතර: 044-2-1997) 

 
18/05/2022 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 37,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

නමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
2K22/028 

 
හාලඇල පළාත් ගබඩාව සඳහා අඩි 20 

නපෝර්ටබල්ල කන්නට්ටනර් 02ක්ව මිලදී ගැනීම 
සැපයීම සහ ස්ථාපිත කිරීම 

 
18/05/2022 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 15,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

නමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 
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නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/ 

2K22/029 
වැල්ලලවාය ිදුලි ඉංජිනන්රු කාර්යාලය 

සඳහා නඩස්ක්වනටාප් පරිගනක 07ක්ව, 
ලැප්නටාප් පරිගනක 01ක්ව, නේලා සටහන් 

යන්ර 01ක්ව, ටැබ් පරිගනක 01ක්ව නඩාට්ට 
නමට්රික්වස් රන්ටර්  03ක්ව ෆැක්වස් යන්ර 

01ක්ව, ඩිජිටල්ල ADF ස්කෑනර් යන්ර 01ක්ව, 
නනට්ටවර්ක්ව ස්ීච (නපෝට්ට 24) 01ක්ව,  

නනට්ටවර්ක්ව රැක්ව 01ක්ව සහ නනට්ටවර්ක්ව 
ඇටෑච් ස්නරෝනර්  (NAS) 01ක්ව මිලදී 

ගැනීම හා සැපයීම 

 
18/05/2022 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 51,150.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

නමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/ 
2K22/032 

 
ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (නබනාහැරීම් නඩත්තු -
ඌව) ඒකකය නවත ලැප්නටාප් පරිගනක 

05ක්ව මිලදී ගැනීම සහ සැපයීම 

 
18/05/2022 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 16,500.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

නමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
2K22/033 

 
ඌව පළාත සඳහා තිම්බල්ලස් ගැල්ලවනයිස් 

මි.මි. 7/3.18, 7500ක්ව සහ තිම්බල්ලස් 
ගැල්ලවනයිස් මි.මි.  7/4.06 2000ක්ව මිලදී 

ගැනීම සහ සැපයීම 

 
18/05/2022 

15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

500.00 5000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

නමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 
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නබ.අ.03 
(සබර) 

 
 

SAB/CE(COM)/T/2022/30 
නකාන්ීි නපරැදි බමන ලන මීටර් 

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

 

18-05-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම.නනා. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

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

3,000.00 299,000.00 

නිනයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම.,නනා.09,නව 

නගරය, රත්නපුර. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නනා. 09.         
නව නගරය, රත්නපුර. 

-- නේශීය Click 
Here 

නබ.අ.03 
(සබර) 

 
 

SAB/CE(COM)/T/2022/31 
නකාන්ීි නපරැදි බමන ලන මීටර් 
6/ක්රි.ග්රෑ.50 කණු 1000 ක්ව සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 
 

18-05-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම.නනා. 09, නව 
නගරය, රත්නපුර 

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

3,000.00 227,000.00 

නිනයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 
ලං.ි.ම.,නනා.09,නව 

නගරය, රත්නපුර. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නනා. 09.         
නව නගරය, රත්නපුර. 

-- නේශීය Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

නබනාහැරීම් 
අංශය 1 

(වයාපෘති හා 
අධිසැර 

නඩත්තු) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලනේ නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති හා බැර 

නඩත්තු) නබනාහැරීම් අංශ 1 ශාඛාවනේ 
2022/23 වර්ෂ සඳහා නකාන්රාත්කරුවන් 
ලියාපදිංචි කිරීම (න.නවෝ.33 කුළුණු රැහැන් 

මාර්ග ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා) 
 

නටන්ඩර් අංකය : 
CE(P&HM)DD1/T/SC/2021/07 

2022 
ජූනි මස  02       

වැනිනා 
ප.ව.02.00 

ට 

නබනාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වයාපෘති හා බැර 
නඩත්තු) නබනාහැරීම් 
අංශය 01 කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, නනා.288, 

නුවර පාර,         
කුරුණෑගල.                   

දු.ක.:-037- 2229151,  
2230483                    

ෆැක්වස් 037-2229151 

2,500.00 100,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපෘති හා බැර නඩත්තු) 

නබනාහැරීම් අංශය 01 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.288, නුවර පාර,         

කුරුණෑගල.                   
දු.ක.:-037- 2229151, , 

2230483                      
ෆැක්වස් 037-2229151 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වයාපෘති හා බැර 
නඩත්තු) නබනාහැරීම් 
අංශය 01 කාර්යාලය,       

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නනා.288, නුවර පාර,         
කුරුණෑගල.                   

දු.ක.-037- 2229151, 
2230483 

ෆැක්වස් 037-2229151 

අනාල නැත NCB මෙතැනින් 
 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/W/22/0086 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි වයඹ--02 

කාර්යාලනේ හතර වන මහල පාිෂන් කර 
ගැනිම. 

 

2022-05-
26 

නප.ව.10.00 
ට 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 

3,000.00 100,000.00 නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 

- නේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/8zma049jmfe2xm0/SAB-CE%28COM%29-T-2022-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8zma049jmfe2xm0/SAB-CE%28COM%29-T-2022-30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n5exlm0bst3f6dz/SAB-CE%28COM%29-T-2022-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n5exlm0bst3f6dz/SAB-CE%28COM%29-T-2022-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7hz13o8eqaefz56/Eng-CE%28P%26HM%29DD1-T-SC-2021-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ti31d8mokxgb83t/CEB-NWP2-NCB-W-22-0086.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ti31d8mokxgb83t/CEB-NWP2-NCB-W-22-0086.pdf?dl=0
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 මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

යස්වා 
 
 
 
 
 
 

ජනන අංශය 

 
ජීසීඒ/ඩීජීඑම්/ඇ්මින්/ඡැනිනටෝරියල්ල/ 

2022-2023 
 

2022 /2023 වර්ෂය සඳහා ජනන 
මුලස්ථාන සනීපාරක්වෂක හා උනයාන 

නඩත්තු නස්වාව සඳහා 
නකාන්රාත්කරුනවකු පත් කරගැනීමට 

ලංසු කැඳීම 
 

2022.05.11       
නප .ව.  10.00 

ජනන අංශය 

 
නි.සා. ( ආයතනික 

කටයුතු) ශාඛාව, ජනන  
මූලස්ථානය, ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, නව 
කැලණි පාලම පාර, 

නකානළාන්නාව. 
දු.ක. : 

011 2147232 
011 2147233 

ෆැක්වස් : 
011 2327027 

 

 
 
 
 
 
 
 

රු.1,000/- 

 
 
 
 
 
 
 

රු.15,000/- 

 
නි.සා. ( ආයතනික කටයුතු) 
ශාඛාව, ජනන  මූලස්ථානය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නව කැලණි පාලම පාර, 

නකානළාන්නාව. 
දු.ක. : 

011 2147232 
011 2147233 

 
ෆැක්වස් : 

011 2327027 
 

 
නි.සා. ( ආයතනික 

කටයුතු) ශාඛාව, ජනන  
මූලස්ථානය, ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, නව 
කැලණි පාලම පාර, 

නකානළාන්නාව. 
 

දු.ක. : 
011 2147232 
011 2147233 

 
ෆැක්වස් : 

011 2327027 
 

- 

 
 
 
 
 
 

නේශීය 
Click 
Here 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0031 

 
GIS ස්ලැබ් එනකහි නකාන්ීට්ට නැමීම 

 
11/05/2022 

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, 

නනානරාචනචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 2,500.00 

(නැවත 
නනානගවන 

නටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුනේ 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 නවත 

බැර කල හැක 

 
30,000.00 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
නගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
නනානරාචචනලයි 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, 
නනානරාචචනලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවතින් 

නනාමිනල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0089 

 
Service to erection removal of 

 
18/05/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

 
රු 5,000.00 

(නැවත 
නනානගවන 

 
250,000.00 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
නගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

නගාඩනැගිල්ලල, 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/yym1exgpem7lope/SIN-GEN-CA-2022.04.28%20%28Bidding%20Document%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yym1exgpem7lope/SIN-GEN-CA-2022.04.28%20%28Bidding%20Document%29.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/swah8ot5bi1ph4n/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0031.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/swah8ot5bi1ph4n/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0031.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/fe8w16xt8y09ex2/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-U3A-2022-0089.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fe8w16xt8y09ex2/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-U3A-2022-0089.pdf?dl=0
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scaffolding, removal & installation 
of insulation and weld joint or 

surface cleaning works for non-
destructive testing during unit 03 

level A Overhaul 

 
 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

නනානරාචනචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

නටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුනේ 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 නවත 

බැර කල හැක 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
නනානරාචචනලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය, ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

නනානරාචචනලයි 
61342. 

 

නවතින් 
නනාමිනල්ල 

බාගත කරගත 
හැක 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/1
47 

ිදුලි ඉංජිනන්රු (කුලියාපිිය) 
කාර්යාලයට අයත් කුලියාපිිය, පන්නල, 

පඩුවස්නුවර පාරින ෝගික නස්වා 
මධායස්ථාන, ප්රානේශීය නඩත්තු ඒකකය හා 

ප්රධාාන ිදුලි ඉංජිනන්රු (තැනීම්) 
ඒකකනේ ඇති අබලි  ාණ්ඩ ිකිණීම. 

2021 මැයි 18 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාාන ිදුලි ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

037 - 2281892 

1,000.00 
නලාට්ට වල 

විනාකමින් 10% 
ක්ව 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ-

1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/3
5 

ිදුලි අධිකාරි (නාත්තන්ඩිය) සඳහා කුලී 
පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

2021 මැයි 18 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/1
49 

ිදුලි අධිකාරි (නවන්නප්පුව) සඳහා කුලී 
පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

2021 මැයි 18 
ප.ව 02.00 

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

Click 
Here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/1
52 

ිදුලි ඉංජිනන්රු (නවන්නප්පුව) 
කාර්යාලය සඳහා කුලී පනනම මත වෑන් 

රථයක්ව ලබා ගැනීම 

2021 මැයි 18 
ප.ව 02.00 

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

Click 
Here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/1
78 

ිදුලි ඉංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකයට අයත් 
ිදුලි අධිකාරි (ිමර්ශණ ii) සඳහා කුලී 
පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

2021 මැයි 18 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

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

 

https://www.dropbox.com/s/ui06c3ezx5nt7b9/Sin-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-147.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ui06c3ezx5nt7b9/Sin-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-147.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5doa9rnuw3w2ww7/Sin-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5doa9rnuw3w2ww7/Sin-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-35.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/79yym991qvzg0ro/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-149.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/79yym991qvzg0ro/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-149.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7zrvrk7v6zw1zwa/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-152.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7zrvrk7v6zw1zwa/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-152.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iwinp49fu2gbxy3/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-178.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iwinp49fu2gbxy3/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-178.pdf?dl=0


 11 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/3
6 

ිදුලි ඉංජිනන්රු (නවන්නප්පුව) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රානේශීය නඩත්තු 

ඒකකය සනහා නවන්නප්පුව නගර සීමාව 
තුළින්  ජලය, ිදුලිය, දුරකථන, මාර්ග 

පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි 1,000 නනාඅඩු 
නගාඩනැඟිල්ලලක්ව සහිත පර්චස් 30 කට 

නනාඅඩු ඉඩමක්ව කුලී නහෝ බදු පනනම මත 
ලබා ගැනීම. 

2021 මැයි 18 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/1
48 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි (වයඹ1) 
කාර්යාලනේ ඇස්බැස්නටෝස් සහිත 

වහලනේ මුදුනට ඇස්බැස්නටෝස් මුදුන් 
ආවරණ සපයා සිකිරීම. 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි (වයඹ1) 
කාර්යාලනේ ඇති නකාන්ීට්ට පර්නගෝලාස් 

(Pergolas) දිරාපත් ී ඇති බැින් ඒවා 
ගලවා ඉවත් කර අබලි ද්රවය කාර්යාල 
භූමිනයන් ඉවත් කිරීම සහ නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (වයඹ1) කාර්යාලනේ 
දිරාපත් ී ඇති අගු සිිලිම අලුත්වැඩියා 

කිරීම. 
 

2021 මැයි 18 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්ී1/ඊඊපුත්)සීඑල්ලීඑල්ල/එ
ෆ්එල්ල40 

ිදුලි ඉංජිනන්රු(පුත්තලම) කාර්යාලයට 
අයත්  ිදුලි අධිකාරී මහතුන් හා කාර්යාල 

නස්වක මහතුන් හට තනිකඩ නිල 
නිවාසයක්ව පුත්තලම නගර සීමාව තුළින්  
ජලය, ිදුලිය, දුරකථන, මාර්ග පහසුකම් 

සහිත වර්ග අඩි 2,000 නනාඅඩු 
නගාඩනැඟිල්ලලක්ව සහිත පර්චස් 30 කට 

නනාඅඩු ඉඩමක්ව කුලී නහෝ බදු පනනම මත 
ලබා ගැනීම. 

2022 මැයි  
18 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රානේශීය ිදුලි 
ඉංජිනන්රු 

(පුත්තලම)කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක.171/1, 

කුරුණෑගල පාර, 
පුත්තලම. 

032-2265995 

1000.00 10,000.00 

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු 
(පුත්තලම) කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක.171/1, 

කුරුණෑගල පාර, 
පුත්තලම. 

ප්රානේශීය ිදුලි 
ඉංජිනන්රු (පුත්තලම) 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක.171/1, 

කුරුණෑගල පාර, 
පුත්තලම. 

 NCB 
Click 
Here 

 

 
නබ.අ.02 

 
PHM 

DD2/DGM/EE(MC&S)/DPC/2022/1
3 
 

සියඹලානප් ගබඩා සංකීර්ණය නවත වසර 
නනකක කාලයක්ව සඳහා කුලි පනනම මත 

(නතත් බදු - රියදුරු සහිතව) වෑන් රථයක්ව 

2022/05/18 
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, 

500.00 41,000.00 

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

නබනාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.නප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහනුවර 
 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

නබනාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.නප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

 
- 

 
NCB 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/gbiyq5vfcmatju1/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-%202022-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gbiyq5vfcmatju1/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-%202022-36.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rnt2trtgwvp93dz/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-148.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rnt2trtgwvp93dz/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-148.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yn38fy2yzvadeln/Sin-DGM-NWP1-EEPUTH-CLBL-FL40%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yn38fy2yzvadeln/Sin-DGM-NWP1-EEPUTH-CLBL-FL40%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gjsrerdh2r45bgs/ENG-DD2-PHM-DD2-DGM-EE%20%28MC%26S%29-DPC-2022-13%20pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gjsrerdh2r45bgs/ENG-DD2-PHM-DD2-DGM-EE%20%28MC%26S%29-DPC-2022-13%20pdf.pdf?dl=0
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ලබා ගැනීම.  (වයා.හාඅ.සැ.න.) නබ. 
අංශය 2 

 
 

මහනුවර 
 

0812222287 

081-2222287 
081-2204298 

 

මහනුවර 
 

 
නබ.අ.02 

 
PHM DD2/DGM/EE(MC&S)/ 

DPC/2022/10 
 

සියඹලානප් ගබඩානවහි නගාඩනැගිලි 
තුනක වහල ප්රතිසංස්කරණය 

කිරීම.ICTAD නේණිගත කිරීම අනුව  C-
9නහෝ ඊට වැඩි. 

 

2022/05/18 
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 

2000.00 22,000.00 

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 

 
 
 

නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/097 

 
ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු (මාතනල්ල)  බල 

ප්රනේශයට අයත් පල්ලනල්ලනපාළ ිදුලි 
පාරින ෝගික නස්වා මධායස්ථානය සඳහා  
කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකට  

වෑන්  රථයක්ව  ලබා ගැනීම . 
. 

 
 

2022-05-18 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීනම් 
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. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

 
නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/098 

 
ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු (කටුගස්නතාට 
)   බල ප්රනේශයට අයත්  වත්නත්ගම ිදුලි 
පාරින ෝගික නස්වා මධායස්ථානය සඳහා 
කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකට  
සැහැල්ලලු නලාරි රථයක්ව  ලබා ගැනීම . 

. 

 
2022-05-18 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීනම් 
කමිටුව 

 
 
 

-එම- 
 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

 
 

නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/099 

 
ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු (නල්ල්ලල )   බල 

ප්රනේශයට අයත්  අයත් නාඋල  ිදුලි 
පාරින ෝගික නස්වා මධායස්ථානය සඳහා 
කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකට  

කෲකැබ් රථයක්ව  ලබා ගැනීම . 
 

 
2022-05-18 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීනම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 
 

 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබනාහැරිම් CP1/CE(COM)/PPC/2022/101 2022-05-18 පළාත් සපයා -එම- 1000/= 20,000/= -එම- -එම- අනාල නැත. නේශීය Click 

https://www.dropbox.com/s/w1odf4dc1hsh2t4/ENG-DD2-PHM-DD2-DGM-EE%20%28MC%26S%29-DPC-2022-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w1odf4dc1hsh2t4/ENG-DD2-PHM-DD2-DGM-EE%20%28MC%26S%29-DPC-2022-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6m564ycus66qnop/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-097%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6m564ycus66qnop/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-097%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4hzigppb8injca8/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-098.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4hzigppb8injca8/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-098.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4hzigppb8injca8/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-098.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4hzigppb8injca8/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-098.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1wf9j2fk9jiqtfh/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-101%20.pdf?dl=0
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අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
ප්රධාාන  ඉංජිනන්රු (තැනීම්) මධායම පළාත 
01  ඒකකය සඳහා  කුලී පනනම මත වසර 

02ක කාලයකට නමෝටර් කාර් රථයක්ව  
ලබා ගැනීම . 

ඤ 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

ගැනීනම් 
කමිටුව 

   Here 
 

ඤඤඤ 
 
 
 
 

නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධායම)-1 

 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/096 
 

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු (මාතනල්ල)  බල  
ප්රනේශනේ ිදුලි අධිකාරි (නේරගම උප 
ඒකකය)   නිළ නිවස සඳහා බදු/කුලී 

පනනම මත නිවසක්ව ලබා ගැනීම.වර්ග අඩි  
1500ක පමණ නගාඩනැගිල්ලලක්ව ිය 
යුතුය. 2.ජලය, ිදුලිය සහ ස්ථාවර 

දුරකථන පහසුකම් සහිත ිය යුතුය. 
3.වාහන 02ට වැඩි ප්රමාණයක්ව  ඇතුල 
කිරීනම් සහ නවතා තැීනම් පහසුකම් 

තිබිය යුතු ීම. 
 

 
 

2022-05-18 
දින 

ප.ව. 2.00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

 
 

තමා ිසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 

බලානපානරාත්තු වන 
මාසික කුළිය සහ ඉඩනම්  

සියලු ිස්තර සඳහන් 
කර එවන්න. 

 
දු.අ.  081-2234324 

081-4949962 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

-එම- 
 

 
 

-එම- 
 

 
 

අනාල නැත. 

 
 

නේශීය 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/115 

 
ප්රධාාන ිදුලි ඉංජිනන්රු(සැ. හා සං.)  - 

මධායම පළාත 2 ඒකකනේ ිදුලි 
ඉංජිනන්රු (සංවර්ධාන) සඳහා වසර 

නනකක කාලයකට කුලී පනනම යටනත් 
නමෝටර් කාර් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

 

25/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 
 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/116 

 
ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු(මාවනැල්ලල)  

බල ප්රනේශනේ  නඩත්තු උප ඒකකය  
සඳහා වසර නනකක කාලයකට කුලී 

පනනම යටනත් සිංගල්ල කැබ් රථයක්ව නහෝ 
කෘකැබ් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

 

25/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/117 

 
ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු (කෑගල්ලල)  
ඒකකයට අයත්  උප පා.නස්.ම. අල්ලගම 

25/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

1000.00 

 
 
 
 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/1wf9j2fk9jiqtfh/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-101%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ihrvnqww4m01bjc/PPC-2022-115%20%20Car%20EE%20P%26D%20%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ihrvnqww4m01bjc/PPC-2022-115%20%20Car%20EE%20P%26D%20%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w7njfj44edvlav4/PPC-2022-116%20Crew%20Cab%20or%20single%20cab%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w7njfj44edvlav4/PPC-2022-116%20Crew%20Cab%20or%20single%20cab%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3046ypqpuwqnmn8/PPC-2022-117%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Algama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3046ypqpuwqnmn8/PPC-2022-117%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Algama.pdf?dl=0
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සඳහා වසර නනකක කාලයකට කුලී 
පනනම යටනත් කෘකැබ් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම. 
 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

16,000.00 
 

 පිළිමතලාව. 
 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/118 
 

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු(කෑගල්ලල)  
ඒකකයට අයත්  පා.නස්.ම. 

නමානරාන්නතාට ප්රනේශනේ බිඳවැටුම් 
නස්වා සැපයුම් හා නඩත්තු කටයුතු  සඳහා 

වසර නනකක කාලයකට කුලී පනනම 
යටනත් කෘකැබ් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

25/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/119 
 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු නප්රානනණිය බල 
ප්රනේශනේ  වාණිජ උප ඒකකය සඳහා 
වසර නනකක කාලයකට (4WD) ඩබල්ල 

කැබ් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

25/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 
 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/120 
 

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු(ගිනිගත්න)න) 
සඳහා වසර නනකක කාලයකට කුලී 

පනනම යටනත් නමෝටර් කාර් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම. 

25/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 
 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/121 

 
නප්රානනණිය ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු  

බල   ප්රනේශයට අයත් යිනුවර ිදුලි 
අධිකාරි නිල නිවස සඳහා 

නගාඩනැගිල්ලලක්ව කුලී/බදු පනනම මත 
වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

1. යිනුවර පා.නස්.ම ආසන්න 
ීම 

2. ජලය, ිදුලිය, දුරකථන 
පහසුකම් 

3. වාහන ගාල්ල කළ හැකි මාර්ග 
පහසුකම් හා වාහන ගාල්ල කිරීනම් 

පහසුකම් 
4. වර්ග අඩි 1800 පමණ ීම 

25/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

- 

 
 
 
 
 
- 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/122 

25/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 
කාර්යාලය, ලංකා 1000.00 

 
 

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

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

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/h2lsf2kyl9sl677/PPC-2022-118%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Moronthota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h2lsf2kyl9sl677/PPC-2022-118%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Moronthota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3j1y8qatnuilrsk/PPC-2022119%20WD%20Double%20Cab%20Commercial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3j1y8qatnuilrsk/PPC-2022119%20WD%20Double%20Cab%20Commercial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdwb3lu66gzjf96/PPC-2022-120%20AEE%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdwb3lu66gzjf96/PPC-2022-120%20AEE%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j73gkpwa3lyf1qw/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j73gkpwa3lyf1qw/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jcxjlu3bet8xm4q/PPC-2022-122%20%20%20Van%20Com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jcxjlu3bet8xm4q/PPC-2022-122%20%20%20Van%20Com.pdf?dl=0
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ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු (හරනරන්නකත)  

කාර්යාලනේ වාණිජ උප ඒකකය සඳහා 
වසර නනකක කාලයකට වෑන් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම. 

කමිටුව-මප2 ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

 
 

16,000.00 
 

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/123 

 
ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු(නාවලපිිය)  
බල ප්රනේශනේ  පා.නස්.ම. නාවලපිිය 
සඳහා වසර නනකක කාලයකට (2WD) 

ඩබල්ල කැබ් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

25/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 
 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/124 

 
ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු(නාවලපිිය) 
බල ප්රනේශනේ GPS නත්ත ලබා ගැනීනම් 
වැඩසටහන සඳහා වසරක කාලයකට ත්රී 

නරෝන රථයක්ව ලබා ගැනීම. 
 

25/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

500.00 

 
 
 
 

5,000.00 
 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/126 

 
ප්රධාාන  ඉංජිනන්රු (බලශක්වති 

කළමනාකරණ)  ඒකකය - මප 02  සඳහා  
වසර නනකක කාලයකට වෑන් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම 
 

25/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/127 
 

හරනරන්නකත ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු  
බල   ප්රනේශයට අයත් වලපනන් 

ි.පා.නස්.මධායස්ථානනේ ිදුලි කණු 
තැීම සනහා කුලී/බදු පනනම පහත 

සනහන් පහසුකම් සහිත ඉඩමක්ව  වසර 
02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. 

1. වලපනන් ි.පා.නස්.මධායස්ථානයට 
(හරස්බැේන) 1km දුරක්ව ඇතුළත ිය 

යුතුයි. 
2. භූමි ප්රමාණය අවම වශනයන් පර්චස් 

20ක්ව පමණ ිම. 
3. ප්රධාාන පාරට මුුණණලා ඉඩම තිබිය 

යුතුයි. 
4. නනාඹකර රථය හා අනනකුත් නලාරි රථ 

25/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/pthcfbzrda31lg0/PPC-2022-123%20Double%20Cab%20ecsc%20nw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pthcfbzrda31lg0/PPC-2022-123%20Double%20Cab%20ecsc%20nw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jehxy1jzzznepsm/PPC-2022-124%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jehxy1jzzznepsm/PPC-2022-124%20Three%20Wheeler.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7pn9ldw8pyihqeh/PPC-2022-126%20Van%20EM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7pn9ldw8pyihqeh/PPC-2022-126%20Van%20EM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j73gkpwa3lyf1qw/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j73gkpwa3lyf1qw/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
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හැරීමට පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
5.නායයෑම් අවධාානම් වලින් නතාර 

තැනිතලා භූමියක්ව ිය යුතුයි. 
6.ආරක්විත වැටක්ව හා පිිසුම් නනාරටුවක්ව 

තිබිය යුතුය. 
නබ. අ. 02 

(මප2) 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/128 

 
ප්රානේශීය ිදුලි  ඉංජිනන්රු(ගිනිගත්න)න) 

ඒකකයට අයත් පා.නස්.ම. මස්නකළිය 
සඳහා  වසර නනකක කාලයකට සැහැල්ලලු 

නලාරි රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

25/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/129 

 
ප්රානේශීය ිදුලි  ඉංජිනන්රු(ගිනිගත්න)න) 

ඒකකයට අයත් ප්රානේශීය නඩත්තු උප 
ඒකකය  සඳහා  වසර නනකක කාලයකට 

සැහැල්ලලු නලාරි රථයක්ව ලබා ගැනීම 

25/05/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ.  081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබනාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/22/060 
 

ිදුලි අධිකාරී (ප්රානේශීය නඩත්තු ඒකකය) 
අමිපාර නේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 
රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට ලබා 

ගැනීම. 

18-05-2022 
වන නා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැනගනහිර) 

ප්රානේශීය ප්රධාාන ිදුලි 
ඉංජිනන්රු   (අමිපාර) 

කාර්යාලය 
063-2222387 / 
063-2222078 

නහෝ 
සාමානයාධිකාරී(නැනග

නහිර 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 

DGM [E]/QPPC/22/061 
ිදුලි අධිකාරී (නබනාහැරීම් තැනීම් ) 

අම්පාර  නේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් 
රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට ලබා 

ගැනීම. 

18-05-2022 
වන නා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැනගනහිර) 

නබනාහැරීම් තැනීම් 
ඉංජිනන්රු  කාර්යාලය 

(අම්පාර) 
063-2222440 

නහෝ 
සාමානයාධිකාරී(නැනග

නහිර 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 

DGM [E]/QPPC/22/062 
 

ිදුලි   අධිකාරි (වාණිජ) - මඩකලපුව නේ 
රාජකාරී කටයුතු සනහා වෑන් රථයක්ව වසර 

18-05-2022 
වන නා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැනගනහිර) 

ප්රානේශීය ප්රධාාන  ිදුලි 
ඉංජිනන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

1000.00 
 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැනගනහිර කාර්යාලය), 

නිලානවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැනගනහිර 
කාර්යාලය) 

- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/2vv3r7tik4n6nzy/PPC-2022-%20128%20Light%20Lorry%20%20Maskeliya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2vv3r7tik4n6nzy/PPC-2022-%20128%20Light%20Lorry%20%20Maskeliya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/51bm17vlw75ocvp/PPC-2022-129%20Light%20Lorry%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/51bm17vlw75ocvp/PPC-2022-129%20Light%20Lorry%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zzcdy75a6gfg7ut/Eng-DD2-EP-060%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20AMU%20Amp.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zzcdy75a6gfg7ut/Eng-DD2-EP-060%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20AMU%20Amp.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yogwqygjsq3tunc/Eng-DD2-EP-061%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20DC%20Amp.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yogwqygjsq3tunc/Eng-DD2-EP-061%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20DC%20Amp.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cj93t3ctqnb4qo3/Eng-DD2-EP-062%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%28Commercial%29-BAtticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cj93t3ctqnb4qo3/Eng-DD2-EP-062%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%28Commercial%29-BAtticaloa.pdf?dl=0
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02 ක්ව සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. නහෝ 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැනගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 / 
026-2221030 

නිලානවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

නබනාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/22/063 
 

ිදුලි අධිකාරී (ප්රානේශීය නඩත්තු 
ඒකකය)-මඩකලපුව නේ රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා වෑන් රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

18-05-2022 
වන නා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැනගනහිර) 

ප්රානේශීය ප්රධාාන  ිදුලි 
ඉංජිනන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

නහෝ 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී(නැනග
නහිර 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 

DGM [E]/QPPC/22/064 
 

ිදුලි ඉංජිනන්රු නබනාහැරීම් නඩත්තු  
(මඩකලපුව) නේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
කාර්  රථයක්ව  වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම. 

18-05-2022 
වන නා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැනගනහිර) 

ිදුලි ඉංජිනන්රු   
නබනාහැරීම් නඩත්තු  

(මඩකලපුව) කාර්යාලය 
065-2227761 

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 

DGM [E]/QPPC/22/065 
 

ිදුලි   අධිකාරි (වාණිජ) - වාලචනචන නේ 
රාජකාරී කටයුතු සනහා වෑන් රථයක්ව වසර 

02 ක්ව සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

18-05-2022 
වන නා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැනගනහිර) 

ප්රානේශීය ිදුලි 
ඉංජිනන්රු කාර්යාලය 

(වාලචනචන) 
065-2225882 

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 

https://www.dropbox.com/s/294ev0uxdo0vruy/Eng-DD2-EP-063%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%28AMU%29-Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/294ev0uxdo0vruy/Eng-DD2-EP-063%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%28AMU%29-Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/irvpkt65f7jyyrd/Eng-DD2-EP-064%20Hiring%20of%20motor%20Car%20EE%20%28DM%29%20-Bco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/irvpkt65f7jyyrd/Eng-DD2-EP-064%20Hiring%20of%20motor%20Car%20EE%20%28DM%29%20-Bco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gjn55mqv55t6taf/Eng-DD2-EP-065%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%28Commercial%29-VAlaichenai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gjn55mqv55t6taf/Eng-DD2-EP-065%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%28Commercial%29-VAlaichenai.pdf?dl=0
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නබනාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/22/066 
 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී (නැනගනහිර) 
කාර්යාලය  ත්රීකුණාමලය නේ රාජකාරී 

කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක්ව   වසර 02 ක්ව 
සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

 

18-05-2022 
වන නා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැනගනහිර) 

 
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 

DGM [E]/QPPC/22/067 
 

ත්රිකුණාමලය  කින්නියා  ිදුලි 
පාරින ෝගික නස්වා මධායස්ථානනේ 
රාජකාරී කටයුතු පවත්වානගන යාම 
සඳහා නගාඩනැගිල්ලලක්ව  වසර 02 ක්ව 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

18-05-2022 
වන නා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැනගනහිර) 

ප්රානේශීය ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු 

(ත්රීකුණාමලය) 
කාර්යාලය 

026-2222301/ 
026-2220060 

නහෝ 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(නැනගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 / 
026-2221030 

500.00 
 

- 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැනගනහිර කාර්යාලය), 

නිලානවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැනගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලානවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- 

NCB 

Click 
Here 

නබනාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/22/068 
 

ිදුලි අධිකාරී (ප්රානේශීය කාර්යාලය -
ත්රීකුණාමලය)  නේ රාජකාරී කටයුතු 

සඳහා වෑන් රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

18-05-2022 
වන නා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැනගනහිර) 

ප්රානේශීය ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු 

(ත්රීකුණාමලය) 
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 

DGM [E]/QPPC/22/069 
 

ත්රිකුණාමලය ( නගර) ිදුලි පාරින ෝගික 
නස්වා මධායස්ථානනේ රාජකාරී කටයුතු 

පවත්වානගන යාම සඳහා 
නගාඩනැගිල්ලලක්ව  වසර 02 ක්ව සඳහා 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

18-05-2022 
වන නා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(නැනගනහිර) 

ප්රානේශීය ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු 

(ත්රීකුණාමලය) 
කාර්යාලය 

026-2222301/ 
026-2220060 

නහෝ 
නිනයෝජය 

500.00 
 - 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(නැනගනහිර කාර්යාලය), 

නිලානවලි පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(නැනගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලානවලි පාර 
ත්රිකුණාමලය 

- 

NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/od8mmb845pjhgm8/Eng-DD2-EP-066%20Hiring%20of%20van%20%20for%20DGM%28East%29%20-HRO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/od8mmb845pjhgm8/Eng-DD2-EP-066%20Hiring%20of%20van%20%20for%20DGM%28East%29%20-HRO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ed8h6so2coaiwcc/Eng-DD2-EP-067%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Kinniya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ed8h6so2coaiwcc/Eng-DD2-EP-067%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Kinniya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vbhr88um1etxtp4/Eng-DD2-EP-068%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20office%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vbhr88um1etxtp4/Eng-DD2-EP-068%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20office%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5pnhq3qn0iyu267/Eng-DD2-EP-069%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Trincomalee%20Town.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5pnhq3qn0iyu267/Eng-DD2-EP-069%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Trincomalee%20Town.pdf?dl=0
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සාමානයාධිකාරී 
(නැනගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 / 
026-2221030 

නබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/KEL/CE/TC01/T/2022/02 
මාවරමණ්ඩිය පාරින ෝගික නස්වා 

මධායස්ථානය සඳහා බදු කුලීපනනම මත 
නගාඩනැගිල්ලලක්ව ලබා ගැනීම. 

(මානකාළ,බියගම,සපුගස්කන්න අවින්) 

2022-05-11 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

ප්රානේය ය ිදුලි 
ඉංජිනන්රු කාර්යාලය, 

624, නුවර පාර, 
ඇල්ලනනණිය, 

කඩවත. 
දු.ක.0112 925880 

ෆැක්වස්:0112925885 

1,000.00 50,000.00 

ප්රානේය ය ිදුලි ඉංජිනන්රු 
කාර්යාලය, 624, නුවර පාර, 

ඇල්ලනනණිය, 
කඩවත. 

දු.ක.0112 925880 
ෆැක්වස්:0112925885 

ප්රානේය ය ිදුලි 
ඉංජිනන්රු කාර්යාලය, 

624, නුවර පාර, 
ඇල්ලනනණිය, 

කඩවත. 
දු.ක.0112 925880 

ෆැක්වස්:0112925885 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/Kirindi/EC1/Ten/Building/2
022/05 

පූනගාඩ පා.නස්.ම. හි ිදුලි අධිකාරි නිල 
නිවස සඳහා වසර නනකක කාලයකට 

නගාඩනැගිල්ලලක්ව කුලි පනනම මත ලබා 
ගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැනිම. 

2022-05-11 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

ප්රානේය ය ිදුලි 
ඉංජිනන්රු(කිරිඳිවැල) 
ලං.ි. ම., නනා.74/25, 

රජීදිය, කිරිඳිවැල 
දු.ක : 0332253357/ 

0332253358, 

1,000.00 10,000.00 

ප්රානේය ය ිදුලි 
ඉංජිනන්රු(කිරිඳිවැල) 
ලං.ි. ම., නනා.74/25, 

රජීදිය, කිරිඳිවැල 
දු.ක : 0332253357/ 

0332253358, 

ප්රානේය ය ිදුලි 
ඉංජිනන්රු(කිරිඳිවැල) 
ලං.ි. ම., නනා.74/25, 

රජීදිය, කිරිඳිවැල 
දු.ක : 0332253357/ 

0332253358, 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V119/2022/97 
කුලී පනනම මත නමෝටර් කාර්  රථයක්ව 
ලබා ගැනීම. ප්රධාාන ිදුලි ඉංජිනන්රු 

(නේයන්නගාඩ) 

2022-05-11 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

 
DD2 

PHM/DD2/DGM
/CE(SCM)/DPC/2022/02 

 
ප්රධාාන ඉංජි නන්රු (උපනපාල තැනීම් හා 
නඩත්තු), වයාපෘති හා අධිසැර නඩත්තු-

නබ.අ.02- ගම්පහ  කාර්යාලය සඳහා 
වසරක  කාලයකට රියදුනරකු සහිත වෑන් 

රථයක්ව කුලියට ගැනීම. 

 
2022/05/18 

 
14.00 පැය 

 
DPC-DD2 

 

 
නිනයෝජය 

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

අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්වස් 

081-
2222287/2204298 

 
500.00 

 
15000.00 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 

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

අංක 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්වස් 

081-2222287/2204298 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - නබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්වස් 
081-

2222287/2204298 

 
 
- 

 
 

NCB 

click 
here 

 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0094 
නාරම්මල ිදුලි ඉංජිනන්රු කාර්යාලය 

සඳහා වෑන් රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා 
ගැනීම. 

2022-05-19 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

2,000.00 50,000.00 නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

- නේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/t6hfjyosfmarg20/Sin-DD2-WPN-KEL-CE-TC-01-T-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t6hfjyosfmarg20/Sin-DD2-WPN-KEL-CE-TC-01-T-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wefexktze7ffnhm/Sin-DD2-WPN-Kirindi-EC1-TenBuilding-2022-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wefexktze7ffnhm/Sin-DD2-WPN-Kirindi-EC1-TenBuilding-2022-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ebmcnqckwtcxwzn/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V119-2022-97%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ebmcnqckwtcxwzn/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V119-2022-97%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6lxwan7kvtkqke4/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%28SCM%29-DPC-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6lxwan7kvtkqke4/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%28SCM%29-DPC-2022-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ski5uq1sjn6bhx/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0094.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ski5uq1sjn6bhx/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0094.pdf?dl=0
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දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

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

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0095 
මහව ිදුලි ඉංජිනන්රු කාර්යාලය සඳහා 

වෑන් රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 

2022-05-19 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 50,000.00 නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

 
නබනාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපන II ) 

 

 
WPSII/T/2022/065 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්ව 
සඳහා නමෝටර් කාර් නහෝ ඩබල්ල කැබ් රථ 

01ක්ව 
ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (සැලසුම් හා 

සංවර්ධාන) සඳහා 

 
2022.05.11 

නප.ව. 10.00 
 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. ී.ම, පලමු මහල, 

නනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්ලනකෝට්ටනට්ට. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. ී.ම, පලමු මහල, 
නනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්ලනකෝට්ටනට්ට. 
 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. ී.ම, පලමු මහල, 

නනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්ලනකෝට්ටනට්ට. 
 

 
අනාල නනානේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
නබනාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපන II ) 

 

 
WPSII/T/2022/066 

බුලත්සිංහල පාරින ෝගික නස්වා 
මධායස්ථානය පවත්වා නගන යාම සඳහා 

සුදුසු නගාඩනැගිල්ලලක්ව කුලියට නහෝ 
බේනට ගැනීම වසර 02ක්ව සඳහා 

(බුලත්සිංහල නගර ආසන්නනේ ජලය, 
ිදුලිය හා දුරකථන සහිතව සම්පූර්ණ 

වර්ගඵලය වර්ග අඩි 2000 – 2500 අතර 
වාහන කිහිපයක්ව ගාල්ල කිරීමට ඉඩකඩ 

ඇති) 

 
2022.05.11 

නප.ව. 10.00 
 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. ී.ම, පලමු මහල, 

නනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්ලනකෝට්ටනට්ට. 
 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. ී.ම, පලමු මහල, 
නනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්ලනකෝට්ටනට්ට. 
 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. ී.ම, පලමු මහල, 

නනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

ඇතුල්ලනකෝට්ටනට්ට. 
 

 
අනාල නනානේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
නබනාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපන II ) 

 

 
WPSII/T/2022/067 

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

ිදුලි ඉංජිනන්රු (නහෝමාගම) සඳහා 

 
2022.05.11 

නප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. ී.ම, පලමු මහල, 

නනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5000.00 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. ී.ම, පලමු මහල, 
නනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධානපුර 

මාවත, ඇතුල්ලනකෝට්ටනට්ට. 
 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. ී.ම, පලමු මහල, 

නනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධානපුර මාවත, 

 
අනාල නනානේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/03022owu2ef3j5q/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0095.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/03022owu2ef3j5q/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0095.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cnxiiyzqworpd34/WPSII.T.2022.065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cnxiiyzqworpd34/WPSII.T.2022.065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2bfm7s2f3rjwrlz/WPSII.T.2022.066.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2bfm7s2f3rjwrlz/WPSII.T.2022.066.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bs1xovucsk9xnnw/WPSII.T.2022.067.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bs1xovucsk9xnnw/WPSII.T.2022.067.pdf?dl=0
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ඇතුල්ලනකෝට්ටනට්ට. 
 

ඇතුල්ලනකෝට්ටනට්ට. 
 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/CON-V12/HV/2022/36 

 
 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (තැනීම්) වැඩ 
කණ්ඩායම් IV සඳහාවෑන්(ේිත්ව 

කාර්යය)රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා 
ගැනීම. 

18-05-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 
 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 

නේශීය 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/CON-V13/HV/2022/37 

 
 

 
ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (තැනීම්) වැඩ 

කණ්ඩායම් III සඳහා වෑන්(ේිත්ව 
කාර්යය)රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා 

ගැනීම. 

18-05-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 
 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- නේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EM-V50/HV/2022/38 

 
 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (බලශක්වති) 
රුවන්වැල්ලල වැඩ කණ්ඩායම සඳහා 

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

 
 

18-05-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 
 
 
 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- නේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EHE-V71/HV/2022/39 

 
කිරිඇල්ලල පා.නස්.ම සඳහා  4WD ඩබල්ල 

කැබ් රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 

18-05-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 
 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- නේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V43/HV/2022/40 

 
නැරණියගල පාරින ෝගික නස්වා 

මධායස්ථානය සඳහා 4WD ඩබල්ල කැබ් 

18-05-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

නගරය, රත්නපුර. 045-

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

- නේශීය 

 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/96o5pv1hndzhfsl/2022_36-CON-V12-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/96o5pv1hndzhfsl/2022_36-CON-V12-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/er3m1gaxidyupux/2022_37-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/er3m1gaxidyupux/2022_37-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/212md1puxv2c6br/2022_38-EM-V50-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/212md1puxv2c6br/2022_38-EM-V50-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7jbocjywduu101/2022_39-EHE-V71-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
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රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

2225891-5 ෆැක්වස් - 045-
2226084 

 

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

 
Click Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V80/HV/2022/41 

 
ිදුලි ඉංජිනන්රු (රත්නපුර)ඒකකය සඳහා 

ත්රී නරෝනරථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා 
ගැනීම. 

18-05-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 
 
 
 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

- නේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V36/HV/2022/42 

 
රත්නපුර ප්රානේශීය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 

2WD ඩබල්ල කැබ්රථයක්ව කුලී පනනම මත 
ලබා ගැනීම. 

18-05-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

 

- නේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 
 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V84/HV/2022/43 

 
නැරණියගල පා.නස්.ම සඳහා 4WD කෲ 

කැබ් රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 
18-05-2022 

 
පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

- නේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 
 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V39/HV/2022/44 

 
 

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

පනනම මත ලබා ගැනීම 
 
 

18-05-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 
 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 

නේශීය 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/9ekikp6dlc1iwvb/2022_40-RUW-V43-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4xluakqfk28bod0/2022_41-RAT_-V80_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dpafklds2fzszrq/2022_42-RAT-V36-%20DOUBLE%20CAB%20%202%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/48w8vyqwdxzehsv/2022_43-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vzlrkgq8ppl30cx/2022_44-RUW-V39-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vzlrkgq8ppl30cx/2022_44-RUW-V39-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0


 23 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EMB-V27/HV/2022/45 

 
 

නකානලාන්න පාරින ෝගික නස්වා 
මධායස්ථානය සඳහා වෑන් (ේිත්ව 

කාර්යය)රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා 
ගැනීම. 

18-05-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 
 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- නේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/EMB-V55/HV/2022/46 

 
 

ඇඹිලිපිිය පාරින ෝගික නස්වා 
මධායස්ථානය සඳහා වෑන් (ේිත්ව 

කාර්යය)රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා 
ගැනීම. 

 

18-05-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 
 
 
 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- නේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/KAH-V29/HV/2022/47 

 
ිදුලි ඉංජිනන්රු (කහවත්ත) නේ 
රාජකාරී කටයුතු සඳහා නමාටර් 

කාර්රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 

18-05-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 
 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 
 

නේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/ EHE-V69/HV/2022/48 
ිදුලි ඉංජිනන්රු (ඇහැලියනගාඩ) සඳහා 
නමෝටර් කාර්රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා 

ගැනීම. 

18-05-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 
 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 
 

නේශීය 

 
 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

නබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී වාහන/2022/18 
ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (සැලසුම් හා 

සංවර්ධාන)- 
වෑන් 03, නමෝටර් කාර් 01 

19/05/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

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

ගාල්ලල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු නපානත් 
සඳහන්නේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ලල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අනාලනනානේ. NCB 
 

නතාරතුරු 
පිටපර 

නබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී වාහන /2022/20 
ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (නබනාහැරීම් නඩත්තු) 

වෑන් 05,කෘ කැබ් 04 

19/05/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

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

ගාල්ලල. 0912232058/ 

500.00 ලංසු නපානත් 
සඳහන්නේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ලල. 
0912232058/ 

 අනාලනනානේ. NCB 
 

නතාරතුරු 
පිටපර 

https://www.dropbox.com/s/gih5v0a8dvrh1zj/2022_45-EMB-V27-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gih5v0a8dvrh1zj/2022_45-EMB-V27-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ellpuows18eylzg/2022_46-EMB-V55-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ellpuows18eylzg/2022_46-EMB-V55-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hyataya9wbnnd92/2022_47-KAH-V29-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wwuipg5vko9ozar/2022_48-EHE-V69-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wwuipg5vko9ozar/2022_48-EHE-V69-MOTOR%20CAR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ijh63kudawxz3fk/Vehicle%20PandD%20Unit%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ijh63kudawxz3fk/Vehicle%20PandD%20Unit%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
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0912232095 0912232095 

නබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී වාහන /2022/21 
ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (ශක්වති 

කළමණාකරන)- 
වෑන් 05 

19/05/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

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

ගාල්ලල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු නපානත් 
සඳහන්නේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ලල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අනාලනනානේ. NCB 
 

නතාරතුරු 
පිටපර 

නබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී වාහන /2022/22 
ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (අකුරැස්ස)- 

වෑන් 07, කෘ කැබ් 02, ත්රී නරෝන රථ 02, 
නමෝටර් කාර් 01 

19/05/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

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

ගාල්ලල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු නපානත් 
සඳහන්නේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ලල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අනාලනනානේ. NCB 
 

නතාරතුරු 
පිටපර 

නබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී වාහන /2022/23 
ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (ගාල්ලල)- 

කෘ කැබ් නහෝ නලාරි 01, ත්රී නරෝන රථ 07, 
නමෝටර් කාර් 02, සිංගල්ල කැබ් 01, ඩබල්ල 

කැබ් 02,නරේන් නලාරි 01, වෑන් 06, නලාරි 
02, කෘ කැබ් 01 

19/05/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

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

ගාල්ලල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු නපානත් 
සඳහන්නේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ලල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අනාලනනානේ. NCB 
 

නතාරතුරු 
පිටපර 

නබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී වාහන /2022/24 
ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (තැනීම්)- 

නමෝටර් කාර් 01, වෑන් 09 

19/05/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

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

ගාල්ලල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු නපානත් 
සඳහන්නේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ලල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අනාලනනානේ. NCB 
 

නතාරතුරු 
පිටපර 

නබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී වාහන /2022/25 
ප්රානේය ය ිදුලි ඉංජිනන්රු 

(අම්බලන්නගාඩ) – 
වෑන් 08, ත්රී නරෝන රථ 03, කෘ කැබ් 01 

19/05/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

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

ගාල්ලල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු නපානත් 
සඳහන්නේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ලල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අනාලනනානේ. NCB 
 

නතාරතුරු 
පිටපර 

නබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී වාහන /2022/26 
ප්රානේය ය ිදුලි ඉංජිනන්රු (බේනනගම) – 

වෑන් 09, කෘ කැබ් 03, ත්රී නරෝන රථ 05 

19/05/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

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

ගාල්ලල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු නපානත් 
සඳහන්නේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ලල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අනාලනනානේ. NCB 
 

නතාරතුරු 
පිටපර 

නබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී වාහන /2022/27 
ගණකාධිකාරී (ආනායම්) – 

නමෝටර් කාර් 01 

19/05/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

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

ගාල්ලල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු නපානත් 
සඳහන්නේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ලල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අනාලනනානේ. NCB 
 

නතාරතුරු 
පිටපර 

නබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී වාහන /2022/28 
ගණකාධිකාරී (ියනම්)- 

නමෝටර් කාර් 01 

19/05/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

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

ගාල්ලල. 0912232058/ 

500.00 ලංසු නපානත් 
සඳහන්නේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ලල. 
0912232058/ 

 අනාලනනානේ. NCB 
 

නතාරතුරු 
පිටපර 

https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
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0912232095 0912232095 

නබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නි.සා.(න.ප.1)/සී2/කුලී වාහන /2022/29 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී කාර්යාලය- 

වෑන් 01 

19/05/2022 
09.30 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

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

ගාල්ලල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු නපානත් 
සඳහන්නේ 

නි.සා.(න.ප.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

අංක.167,මාතරපාර, ගාල්ලල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අනාලනනානේ. NCB 
 

නතාරතුරු 
පිටපර 

නබ.අ.04 
(නකුණු පළාත 

1) 

නප1/ප්රඉ/අකු/ලි6/කුලී 
නගාඩනැගිලි/2022/ 05 

ප්රානේශීය නඩත්තු ඒකකය සඳහා 
නගාඩනැගිල්ලලක්ව කුලියට ලබා ගැනීම . 

අකුරැස්ස ප්රානේශීය ප්රධාාන ිදුලි 
ඉංජි නන්රු කාර්යාලයට අයත් ප්රානේශීය 
නඩත්තු ඒකකය සඳහා වසර 02ක කාල 
සීමාවකට නම්පැල්ලල, නතලි ජිල සහ 
පරදූව යන ප්රනේශ අවට ප්රධාාන මාර්ගය 
ආසන්නනේ ව.අ.750 ක්ව නහෝ ඊට වැඩි  
ප්රමාණ නේ  නගාඩනැගිල්ලලක්ව ිය යුතු 

අතර, වාහන 04 ක්ව පමණ නවතා තැබිය 
හැකි  නතකලා ිදුලිය, ජලය, දුරකතන, 
අනිකුත් පහසුකම් සහ ප්රනේශ මාර්ගයට 
නේට්ටටුවක්ව සහිත තාප්පයක්ව/ වැටකින් 
සමන්ිත නගාඩනැගිල්ලලක්ව ිය යුතුය. 

 
11/05/2022 
14.00 පැය 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 

 
ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු,ප්රානේශීය 
ප්රධාාන ිදුලි ඉංජිනන්රු 

කාර්යාලය,ලංකා 
ිදුලිබල 

මණ්ඩලය,අකුරැස්ස. 
දු.ක.    041 - 

2250344ෆැක්වස් 041 - 
2250285 

- - 

 
ප්රධාාන  ඉංජිනන්රු,ප්රානේශීය 

ප්රධාාන ිදුලි ඉංජිනන්රු 
කාර්යාලය,ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය,අකුරැස්ස. 
 

 අනාලනනානේ. NCB 
 

නතාරතුරු 
පිටපර 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ණ 

(පුුණණු කිරීම්) 
 

 
DGM(TR)/Services/T/2021-03 

 
ලංිම පුුණණු 

මධායස්ථානය - කලවාන 
නගාඩනැගිලි පිරතා, සනීපාරක්වෂක සහ 

භූමි පරිශ්ර නඩත්තු, පිරතා නස්වාව 
සැපයීම. 

 
 

ලංිම පුුණණු 
මධායස්ථානය - කලවාන, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

මීනප්ගම හංදිය, 
කුකුනල්ලගම. 

 
2022-05-18 

දින 
පැය. 10.00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැනබ්. 

 
නපර ලංසු 

රැස්ීම, දිනය 
සහ නේලාව 

2022-05-09 
පැය.10.00 

ලංිම පුුණණු 
මධායස්ථානය 

- කලවාන 
ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
මීනප්ගම 

 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ණ) 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (පුුණණු 
කිරීම්) කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රී නේවානන්න පාර, 
පිළියන්නල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 
1,000.00 

 
40,000.00 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(පුුණණු කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

ශ්රී නේවානන්න පාර, 
පිළියන්නල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (පුුණණු 
කිරීම්) කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රී නේවානන්න පාර, 
පිළියන්නල. 

 
 

දු.අ. 011 261 4468 

 
අනාල නනානේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5mcsulr87y76ljg/Vehicle%202022-04-28.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/beermevqhgzr8w0/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92-2022-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/beermevqhgzr8w0/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B41-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%89-%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94-%E0%B6%BD%E0%B7%926-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92-2022-05.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1khv2wj6tjhwx8h/Sin-AM-TRN-DGMTR-Services-T-2021-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1khv2wj6tjhwx8h/Sin-AM-TRN-DGMTR-Services-T-2021-03.pdf?dl=0
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හංදිය, 
කුකුනල්ලගම. 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ණ 

(පුුණණු කිරීම්) 
 

 
DGM(TR)-Services-T-2021-02 

 
ලංිම පුුණණු 

මධායස්ථානය - කලවාන 
ආරක්වෂක නස්වාව සැපයීම 

 
 

ලංිම පුුණණු 
මධායස්ථානය - කලවාන 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය 

මීනප්ගම හංදිය 
කුකුනල්ලගම 

 
2022-05-18 

දින 
පැය. 10.00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැනබ්. 

 
නපර ලංසු 

රැස්ීම, දිනය 
සහ නේලාව 

2022-05-09 
පැය.10.00 

ලංිම පුුණණු 
මධායස්ථානය 

- කලවාන 
ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
මීනප්ගම 
හංදිය, 

කුකුනල්ලගම. 
 

 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(වත්කම් 

කළමනාකර
ණ) 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (පුුණණු 
කිරීම්) කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රී නේවානන්න පාර, 
පිළියන්නල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 
1,000.00 

 
40,000.00 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(පුුණණු කිරීම්) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

ශ්රී නේවානන්න පාර, 
පිළියන්නල. 

 
දු.අ. 011 261 4468 

 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (පුුණණු 
කිරීම්) කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ශ්රී නේවානන්න පාර, 
පිළියන්නල. 

 
 

දු.අ. 011 261 4468 

 
අනාල නනානේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
here 

 

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

 
 

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

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපාතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් 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 බැංු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල්ල ම`ගින් 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 යනාමියල්ල ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුන්න්යබ යෝයයෝතයතයින්ට අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල්ල පරීක්ෂා 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 රතියක්ෂ්ප 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/y1m18mr95jvh9wx/Eng-AM-TRN-DGMTR-Services-T-2021-02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y1m18mr95jvh9wx/Eng-AM-TRN-DGMTR-Services-T-2021-02.pdf?dl=0
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