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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/2022/0164 
 
Membrane Anti-Scalant Chemicals 
ලක්විජය ිදුලි බලාගාරයට මිලදී ගැනීම 
හා සැපයීම. 
 

 
20/07/2022 
දින 
14.00 පැයට 
 
 

 
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 3,000.00 
(නැවත 
නනානගවන 
නටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 
ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජන 
බැංකුනේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140
085134 
නවත බැර 
කල හැක  

 
100,000.00 
 
 

 
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/98loydxutxfo4df/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0164.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/98loydxutxfo4df/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0164.pdf?dl=0
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ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2022/0041 
 
ලක්විජය බලාගාරනේ ගල්ල අගුරු 
නමනහයුම් යන්්නරෝපකරණ සඳහා ටයර් 
සැපයීම හා ප්රවාහනය. 

 
20/07/2022 
දින 
14.00 පැයට 
 
 

 
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 

 
නනාමිනල්ල  

 
100,000.00 
 
 

 
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/2022/0121 
 
ගල්ල අගුරු අංගනනේ දූිලි මර්නනය 
කිරීනම් පද්ධතිය සඳහා කපාට සැපයීම 

 
14/07/2022 
දින 
14.00 පැයට 
 
 

 
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 

 
නනාමිනල්ල  
 

 
50,000.00 
 
 

 
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 
 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/64 
කණු -  වැ.නකා. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 100 
(Poles - R.C. 8.3m 100kg) සානා, 
සපයා, නගනි් භාරදීම. 
500 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්නන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
නපර PCAIII අවශයනේ.) 

2022.07.21 
නප.ව. 10.00 

පළා් 
ප්රසම්පානන 
කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
නනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 87,000.00 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 
කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
නකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
නනහිවල. 

 NCB Click 
here 
 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/h12oo6ippfk9y3v/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0041.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h12oo6ippfk9y3v/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0041.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/02a3rrs0yps9e8y/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0121.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/02a3rrs0yps9e8y/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0121.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mkorchznb2sr1fy/PPC_T_2022_64%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mkorchznb2sr1fy/PPC_T_2022_64%20-%20watermark.pdf?dl=0


 3 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/65 
කණු -  වැ.නකා. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 500 
(Poles R.C. 8.3m 500kg) සානා, සපයා 
නගනි් භාරදීම. 
500   එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්නන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
නපර PCAIII අවශයනේ.) 

2022.07.21 
නප.ව. 10.00 

පළා් 
ප්රසම්පානන 
කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
නනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 86,000.00 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 
කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
නකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
නනහිවල. 

 NCB Click 
here 
 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/66 
කණු - නකාන්ීට් ප නප රැඳි මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 
350 (Poles Concrete Pre-Stressed 
11m 350kg) සානා, සපයා, නගනි් 
භාරදීම. 
200 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්නන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
නපර PCAIII අවශයනේ.) 

2022.07.21 
නප.ව. 10.00 

පළා් 
ප්රසම්පානන 
කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
නනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 67,000.00 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 
කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
නකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
නනහිවල. 

 NCB Click 
here 
 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/67 
කණු - නකාන්ීට් ප නප රැඳි මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 
850 (Poles Concrete Pre-Stressed 
11m 850kg) සානා, සපයා, නගනි් 
භාරදීම. 
200 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්නන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
නපර PCAIII අවශයනේ.) 

2022.07.21 
නප.ව. 10.00 

පළා් 
ප්රසම්පානන 
කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
නනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 145,000.00 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 
කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
නකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
නනහිවල. 

 NCB Click 
here 
 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/68 
කණු -   නකාන්ීට් ප නප රැඳි බමන ලන මීටර 
6 කි.ග්රෑ. 50  (Poles - Concrete Pre-
Stressed Spun Type 6m 50kg ) සානා, 
සපයා, නගනි් භාරදීම. 
500 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්නන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
නපර PCAIII අවශයනේ.) 

2022.07.21 
නප.ව. 10.00 

පළා් 
ප්රසම්පානන 
කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
නනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 76,000.00 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 
කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
නකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
නනහිවල. 

 NCB Click 
here 
 

https://www.dropbox.com/s/61xo2ve3fpcbvy8/PPC_T_2022_65%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61xo2ve3fpcbvy8/PPC_T_2022_65%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7zkfvv2c5h1dqik/PPC_T_2022_66%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7zkfvv2c5h1dqik/PPC_T_2022_66%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/midgrsdgyts7rep/PPC_T_2022_67%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/midgrsdgyts7rep/PPC_T_2022_67%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bh40gcd8c8cee3r/PPC_T_2022_68%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bh40gcd8c8cee3r/PPC_T_2022_68%20-%20watermark.pdf?dl=0
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නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/69 
කණු -   නකාන්ීට් ප නප රැඳි බමන ලන මීටර 
8.3 කි.ග්රෑ. 100 (Poles - Concrete Pre-
Stressed Spun Type 8.3m 100kg ) 
සානා, සපයා, නගනි් භාරදීම. 
500 එකු 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්නන් 
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 
නපර PCAIII අවශයනේ.) 

2022.07.21 
නප.ව. 10.00 

පළා් 
ප්රසම්පානන 
කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
නනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 100,000.00 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 
කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 
නකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 
නනහිවල. 

 NCB Click 
here 
 

නබනාහැරීම් අංශය - 4 (බපන - 1) ලංසු නපා් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු නයාු  අංකය, ඔනබ්ප ආයතනනේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය නකටි පනිිඩයක්ව මාර්ගනයන් 0702516069 යන අංකයට නැනුම් නනන්න. 

            

ඉදිකිරීම් 

 
සම්ප්රේෂණ 
මෙමෙයුම් ො 
නඩත්තු - 

දකුණ 

ලංසු අංකය: 
TR/O&MS/NCB/2021/24/D 

සම්ප්රේෂණ මෙමෙයුම් ො නඩත්තු - දකුණ 
ඒකකරේ, සපුගස්කන්ද ග්රිඩ් උපමපාමෙහි 
132/33 kV අංක 01 ට්රාන්ස්මමරෙෙම හි 
පාදෙ ඉදිකිරීෙ සඳො ලංසුපත් කැඳවිම 

2022.07.21 
ප.ව 14.00 

ප්රසම්ප්පදද  
කමිටුව - 

සම්ප්රේෂණ 

ප්රධාන ඉංජිමන්රු (සම්. 
මෙ.ො. න. - දකුණ - 
බටහිෙ නැමගනහිෙ), 
ලංකා විදුලිබල 
ෙණ්ඩල , 

ශාන්ත ෆ්රැන්සස් ොවත, 
දළුගෙ, කැලණි  
දුක. 011-2905261 
මැක්සස් 011-2905262 

2,000.00 60,000.00 

ප්රධාන ඉංජිමන්රු (සම්. 
මෙ.ො. න. - දකුණ - බටහිෙ 

නැමගනහිෙ), 
ලංකා විදුලිබල ෙණ්ඩල , 
ශාන්ත ෆ්රැන්සස් ොවත, 
දළුගෙ, කැලණි  

 

ප්රධාන ඉංජිමන්රු (සම්. 
මෙ.ො. න. - දකුණ - 
බටහිෙ නැමගනහිෙ), 
ලංකා විදුලිබල 
ෙණ්ඩල , 

ශාන්ත ෆ්රැන්සස් ොවත, 
දළුගෙ, කැලණි  

 

- NCB 

Click 
Here 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/සිිල්ල/ටී/2022/06 
නමාල්ලලිනගාඩ ගැන්ිය වටා වැටක්ව හා 

නේට් ප ටුවක්ව ඉදිකිරීම සඳහා වූ නටන්ඩරය 

2022.07.14 
නප.ව. 
10.00 

පළා් 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

නනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 12,100.00 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

නනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

නබනාහැරීම් අංශය - 4 (බපන - 1) ලංසු නපා් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු නයාු  අංකය, ඔනබ්ප ආයතනනේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය නකටි පනිිඩයක්ව මාර්ගනයන් 0702516069 යන අංකයට නැනුම් නනන්න. 

සම්ප්රේෂණ 
(නිර්මාන හා 

පාරිසරික) 

DGM(TD&E)/CE(TLD)/G/DO(2022
)/01 

සම්ප්රේෂණ නිර්මාන , 5 වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, රනා. 50, සර් 

චිත්තම්ප්පලම්ප් ඒ ගාඩිනර් මාවත, රකාළඔ 

2022-07-
14 

දින 14.00 
පැයට 

අවසන් 

ප්රසම්ප්පානන 
කමිටුව 

(වයාපති) 
 
 

ප් රධාන ඉංිනනන්රු 
සම්ප්රේෂණ නිර්මාන , 

5 වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

3000/- 14,000/- ප් රධාන ඉංිනනන්රු 
සම්ප්රේෂණ රැහැන් නිර්මාන 

, 5 වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

රනා. 50, 

ප් රධාන ඉංිනනන්රු 
සම්ප්රේෂණ රැහැන් 

නිර්මාන , 5 වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

www.ceb.lk 
පිටුරවහි ඇත. 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/jk8ud6vmnix9ll2/PPC_T_2022_69%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jk8ud6vmnix9ll2/PPC_T_2022_69%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8drqsha8vgldbto/TR-O%26MS-NCB-2021-24-D%20-%20Information%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8drqsha8vgldbto/TR-O%26MS-NCB-2021-24-D%20-%20Information%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9e1e6g5sgcdke6/PPC_T_2022_CIVIL_06%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9e1e6g5sgcdke6/PPC_T_2022_CIVIL_06%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uyhniil7b9gyq03/DGM_%28TD%26E%29_CE%28TLD%29_GDO%282022%2901.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uyhniil7b9gyq03/DGM_%28TD%26E%29_CE%28TLD%29_GDO%282022%2901.pdf?dl=0


 5 

02, හි පිහිටි සම්ප්්රර්ෂණ නිර්මාන ඒකකය 
අලුත්වැඩියා කිරීම. 

 
රපර ලංසු හමුව:2022-07-11 දින 10.00 
පැයට සම්ප්්රර්ෂණ නිර්මාන ඒකකය හිදි. 

කරනු 
ලැනබ්ප. 

 
2022-07-

13  දින 
15.00  පැය 

නක්වවා 
ප්රසම්පානන 
ප් නිකු් 

කරනු 
ලැනබ්ප. 

 
 
 
 

රනා. 50, 
සර් චිත්තම්ප්පලම්ප් ඒ 

ගාඩිනර් මාවත, රකාළඔ 
02 

රටලි   : 0112329544 
ෆැක්ස් : 0112329544 

සර් චිත්තම්ප්පලම්ප් ඒ ගාඩිනර් 
මාවත, රකාළඔ 02 

රටලි   : 0112329544 
ෆැක්ස් : 0112329544 

රනා. 50, 
සර් චිත්තම්ප්පලම්ප් ඒ 

ගාඩිනර් මාවත, 
රකාළඔ 02 

රටලි   : 0112329544 
ෆැක්ස් : 0112329544 

යස්වා 

ජනන දිසාව / 
ලක්වෂපාන 
සංකීර්ණය 

LC/CEM/PROC/2022/07 
 

ලක්ෂපාන සංකීර්ණය සඳහා ඉන්ධන සහ 
රියදුරු සහිතව නමෝටර් කාර් රථ 01 ක්ව 

සැපයීම. 

2022/07/21 
දින 

 
14.00 පැය 

නක්වවා 

කනිෂ්ඨ 
 ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(ලක්වෂපාන 
සංකීර්ණය) 

නිරයෝජ්ය 
සදමද යදධිකාකද  

කදර්යදලය, 
ලක්ෂපද  සංකීර්ණය, 

ලංකද විදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපද . 

දු.ක. :    051-2232085 
051-2232084 

ෆැක්් : 051-2232211 
 

2022/07/20 දින ප.ව. 
0400 නක්වවා නටන්ඩර් 

ප් මල දී ගත හැක 
 

රු.2,000ක 
ු නල 

සාමානයාධි
කාරි ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
සාමානයාධි
කාරී නමට 

මහජන 
බැංකුව - 

මූලස්ථාන 
ශාඛානේ 

ගිණුම් අංක 
204200320
085134 ට 

බැරවන නස් 
නගවා (බැංකු 
ලදුපන් ලංසු 

අංකය 
පැහැදිලිව 

සනහන් කළ 
යුතුය ) නහෝ 
ලක්වෂපාන 
සංකීර්ණ 
කාර්යාල 

ලංවීම ු නල්ල 
කවුන්ටරයක

ට නගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිප් කළ 
යුතුය.. 

රු.10,000/- 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 

ලක්වෂපාන සංකීර්ණය, 
ලංකා ිදුලි බල මණ්ඩලය, 

ලක්වෂපාන. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 
ලක්වෂපාන සංකීර්ණය, 

ලංකා ිදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්වෂපාන. 

ලංිම නවබ්ප 
අඩිනයන් 

ලබාගත හැක. 

 
NCB 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/9jy9g2ucjpalyjd/ENG-GEN-LC-CME-PROC-2022-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9jy9g2ucjpalyjd/ENG-GEN-LC-CME-PROC-2022-07.pdf?dl=0
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ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0159 

 
ලක්විජය ිදුලි බලාගාරනේ සහ කරඹ 

නළුව නිවාස සංකීර්ණයන්ී ගෘහස්ත හා 
කාර්මික අපද්රවය එකතු කිරීම බලාගාරනේ 

කසළ අංගනය නක්වවා ප්රවාහනය කිරීම 
නවන් කිරීම හා නකාම්නපෝස්ට් ප නිශ්පානන 
ක්රියාවලිනේ නනවසරක නස්වය සැපයීම 

සඳහා (2022-2023) 

 
27/07/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
පූර්ව ලංසු 

රැස්වීම 
06/07/2022 

දින 
10.00 පැයට 

 

 
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: 

2042001400
85134 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 

 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0139 

 
ලක්විජය පාලම් තරාදිය සඳහා සහයක 

නස්වාවන් ලබා ගැනීම 
 

 
20/07/2022 

දින 
ප.ව.14.00 

 
පූර්ව ලංසු 

රැස්වීම 
12/07/2022 

දින 
10.00 පැයට 

 

 
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 1,500.00 

(නැවත 
නනානගවන 

නටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුනේ 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 නවත 

බැර කල හැක 

 
60,000.00 

 
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 

 

ජනන 
(මහවැලි 

සංකීර්ණය) 

MC/UKTPS/TEN/MEC/2022-068 
ඉහළ නකා්මනල්ල ිදුලි බලාගාරනේ 

ධාවනය සඳහා, කුලී පනනම මත, රියදුරු 
සහ ඉන්ධන සහිතව, ආසන 12කින් 

සමන්ිත වෑන් රථයක්ව සැපයීම 

2022/07/20 
වන දින පැය 
14:30 නක්වවා 

මහවැලි 
සංකීර්ණ 

ප්රසම්පානන 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු 
කාර්යාලය, ඉහළ 
නකා්මනල්ල ිදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, ඉංිනනන්රු 
ශවීන්ද්රනා් ප්රනාන්දු 

මාවත, 
නියම්ගම්නනාර, 

නකා්මනල්ල. 

1000.00 
සියලුම 
නගවීම් 

මහවැලි 
සංකීර්ණනේ 
රැස්කිරීනම් 

ගිණුම් 
අංශනේ 
මහජන 

බැංකුනේ 

5,000.00 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු  
කාර්යාලය, 

ඉහළ නකා්මනල්ල ිදුලි 
බලාගාරය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
ඉංිනනන්රු ශවීන්ද්රනා් 

ප්රනාන්දු මාවත, 
නියම්ගම්නනාර, නකා්මනල්ල 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු  
කාර්යාලය, 

ඉහළ නකා්මනල්ල ිදුලි 
බලාගාරය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, ඉංිනනන්රු 
ශවීන්ද්රනා් ප්රනාන්දු 

මාවත, 
නියම්ගම්නනාර, 

නකා්මනල්ල 

අනාළ නැත 

ජාතික 
තරඟකාරි 

ලංසු 
NCB 

Click 
here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/t7hj0zrxub16q1c/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0159.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7hj0zrxub16q1c/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0159.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/qv7wqx9os3l9t3s/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0139.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qv7wqx9os3l9t3s/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0139.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gdekbfq0tcuxf38/SIN-GEN-MC-UKTPS-TEN-MEC-2022-068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gdekbfq0tcuxf38/SIN-GEN-MC-UKTPS-TEN-MEC-2022-068.pdf?dl=0
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දුරකථන 

0512233211 
0777253216 
0777253098 

ෆැක්වස් : 
0512233168 

 

මූලස්ථාන 
ශාඛානේ 

ගිණුම් අංක  
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 

කර අනාල 
රිසිට් පපත 
ඉදිරිප් 

කිරීනමන් 
2022/07/20 

දින නක්වවා  
සතිනේ වැඩ 

කරන 
දිනයකදී 

9:00 පැය සිට 
15:00 පැය 
නක්වවා ලබා 
ගත හැක. 

2022/07/20 
දින පැය 14:30 

 
ජනක 

 
උකුනවල ිදුලි 

බලාගාරය 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MC/UKU/BIDS/2022/002 

 
උකුනවල ිදුලි බලස්ථානනේ ඉහල සහ 
පහල නිවාස නපනනස්වල එලිනපනහලි 

කිරීම්, උනයන කටයුතු සහ 
නගාඩනැගිලිවල පිරිසිදු කිරීනම් කටයුතු 
ඉටුකිරීනම් නස්වාව පව්වානගන යෑම 

(එක්ව වසරක්ව සඳහා) 

 
2022/ 07/ 

27 
ප.ව. 14.00 

පැයට 
 

 
මහවැලි 

සංකීර්ණ 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

 
උකුනවල ිදුලි 

බලාගාරය, ලං.ි.ම. , 
උකුනවල. 

 
 

T.P. 
066 224 3054 
066 224 4229 

 
Fax 

066 224 4351 
 

 
රු: 1,000.00 

 
සෑම 

රගවීමක්සම 
ඕනෑම 

මහජන බැංකු 
ශාඛාවක්ස 

මගින් මහජන 
බැංකුරේ 
මුල්ථාන 
ශාඛාරේ 
ලං.වී.ම. 
මහවැලි 

සංකීර්ණරේ 
ගිණුම්ප් 

අංක.204 – 
2002 – 

30085 - 134 
ට බැර වන 
ර් රගවා 

බැංකු ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය .බැංකු 

ලදුපත 

 
රු: 70,000/- 

 
උකුනවල ිදුලි බලාගාරය, 

ලං.ි.ම. , උකුනවල. 
 

 
උකුනවල ිදුලි 

බලාගාරය, 
ලං.ි.ම. , උකුනවල. 

 
2022 / 07 / 27 ප.ව. 

14.00 පැයට 

 
අනාළ නනානේ. 

 
නද්ශීය 

 

 
Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/nki2xv55ca7jxsg/ENG-MC-UKU-BIDS-2022-002_BS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nki2xv55ca7jxsg/ENG-MC-UKU-BIDS-2022-002_BS.pdf?dl=0
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ඉදිරිප් කළ 
යුතුය. 

` 
 
 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචවී/2022
/029 

 
ප්රධාන ඉංිනනන්රු (මින්නන්රිය) යටන් 

මනම්පිටිය පාරිනභෝගික නස්වා 
මධයස්ථානනේ  රාජකාරී කටයුතු සඳහා 
කුලී පනනම මත ත්රී නරෝන  රථයක්ව ලබා 
ගැනීම. වර්ෂයක කාල සීමාවක්ව සඳහා. 

 
 
 
 

2022.07.14 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළා් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

5,000.00 

 

 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල නස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 
 
 
 
 

අනාළ නැත 

නද්ශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

 
 
 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචවී/2022
/030 

 
ප්රධාන ඉංිනනන්රු (මින්නන්රිය) යටන් 

මාණ්ඩලික සම්බන්ීකාරකනේ  රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා කුලී පනනම මත වෑන් 
රථයක්ව ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 කාල 

සීමාවක්ව සඳහා. 
 
 
 
 

2022.07.14 
1500 පැයට 

 
 
 
 
 

පළා් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල නස්නානායක 

මාවත, අනුරාධපුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස්නානායක මාවත, 

අනුරාධපුර. 

 

 
 
 
 
 

අනාළ නැත 

නද්ශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

නබනාහැරීම් ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/1 2022 ජුලි 27 පළා් මිලදී ප්රධාන ිදුලි ඉංිනනන්රු 5,000.00 150,000.00 නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී නිනයෝජය  NCB Click 

https://www.dropbox.com/s/wjw08lbye5aabun/Sin-DD1-NCP--HV-2022-029.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wjw08lbye5aabun/Sin-DD1-NCP--HV-2022-029.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4l10iaxfcswrqhl/Sin-DD1-NCP--HV-2022-030.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4l10iaxfcswrqhl/Sin-DD1-NCP--HV-2022-030.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/awpy084vc5g384i/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-181.pdf?dl=0
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අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

81 
ිදුලි ඉංිනනන්රු (නවන්නප්පපුව) 

කාර්යාලය හා එයට අය් නවන්නප්පපුව, 
නබෝලව්ත, නා්තන්ිය පාරිනභෝගික 
නස්වා මධයස්ථාන හා ලුණුිල ප්රාථමික 

උපනපාල සඳහා ආරක්වෂක නස්වා 
සැපයීම. 

 

ප.ව 02.00 ගැනීම් කමිටුව (වාණිජ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

037 - 2281892 

(වයඹ-1) කාර්යාලය 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

සාමානයාධිකාරී (වයඹ-
1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

Here 
 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/1
82 

ිදුලි ඉංජ්නන්රු (පු්තලම) කාර්යාලය 
හා එයට අය් පු්තලම, ආණමඩුව, 
නනානරාචනචෝනල්ල හා මදුරන්කුලිය 

පාරිනභෝගික නස්වා මධයස්ථාන සඳහා 
ආර්ක්වෂක නස්වා සැපයීම. 

2022 ජුලි 27 
ප.ව 02.00 

පළා් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව එම 4,000.00 80,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0125 
නබනාහැරීම් නඩ්තු ඒකකනේ තරාපැි 

නඩ්තු උප ඒකකය නවනුනවන් කෘෘ කැබ්ප 
රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 

2022-07-21 
නප.ව.10.00 

ට 

පළා් 
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 75,000.00 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 

- නද්ශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0126 
ප්රධාන ඉංිනනන්රු (වාණිජ) එකකකනේ 

ිදුලි අධිකාරි (වාණිජ - II) නවනුනවන් 
රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක්ව කුලී 

පනනම මත ලබා ගැනීම. 

2022-07-21 
නප.ව.10.00 

ට 

පළා් 
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 

- නද්ශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0127 
නාරම්මල ප්රානද්ශීය ිදුලි ඉංිනනන්රු 
කාර්යාලනේ ිදුලි අධිකාරි (වාණිජ) 

නවනුනවන් රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් 
රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 

2022-07-21 
නප.ව.10.00 

ට 

පළා් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 

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

ලංකා   ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 

- නද්ශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/awpy084vc5g384i/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-181.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7j3od6qza7omt0/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-182.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7j3od6qza7omt0/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-182.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7siua4rhjuga2rh/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0125.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7siua4rhjuga2rh/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0125.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eh5s6stb1933p18/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0126.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eh5s6stb1933p18/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0126.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lyez5mwvt09f97n/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lyez5mwvt09f97n/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0127.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 
නබ.අ. 01 

(වයඹ -02) 
CEB/NWP2/NCB/HV/22/0128 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන) ඒකකය සඳහා වෑන් රථයක්ව 

කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම. 
 

2022-07-21 
නප.ව.10.00 

ට 

පළා් 
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 

- නද්ශීය Downloa
d 

 
නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/142 

ප්රානද්ශීය ිදුලි ඉංිනනන්රු ( කුණ්ඩසානල්ල 
)  බල ප්රනද්ශනේ බ්ගම්නපාල උප 

ඒකකය සඳහා කුලී පනනම මත වසර 02ක 
කාලයකට  සැහැල්ලලු නලාරි  රථයක්ව ලබා 

ගැනීම. 
 

 
2022-07-20 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළා් 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. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

 
නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/145 
ප්රානද්ශීය ිදුලි ඉංිනනන්රු ( නඹුල්ලල )  

ඒකකනේ ප්රානද්ශීය නඩ්තු උප ඒකකය 
සඳහා කුලී පනනම මත වසර 02ක 

කාලයකට  වෑන්  රථයක්ව ලබා ගැනීම. 
 

 
2022-07-20 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළා් 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. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

 
නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/146 

ප්රානද්ශීය ිදුලි ඉංිනනන්රු ( කුණ්ඩසානල්ල 
)  කාර්යාලයට අය් කරල්ලලියද්න 

පාරිනභෝගික නස්වා මධයස්ථානය සඳහා 
කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකට  
4WD ඩබල්ල කැබ්ප රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

 
2022-07-20 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළා් සපයා 

ගැනීනම් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

 
 
 

1000/= 

 
 

20,000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

 
අනාල නැත. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/o96q7baoxjq3uwi/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0128.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o96q7baoxjq3uwi/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0128.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l5qfz2g5x5fwtx0/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-142.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l5qfz2g5x5fwtx0/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-142.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vsxa5qefbckuqha/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-145%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vsxa5qefbckuqha/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-145%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f5sh3tic02j1g31/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-146%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f5sh3tic02j1g31/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-146%20.pdf?dl=0
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 දු.අ.  081-2234324 
 

.  

 
නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/147 

ප්රානද්ශීය ිදුලි ඉංිනනන්රු ( කටුගස්නතාට 
)  බල ප්රනද්ශනේ වාණිජ උප ඒකකය 

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

 

 
2022-07-20 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළා් 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. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

 
නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/148 

ප්රානද්ශීය ිදුලි ඉංිනනන්රු (මාතනල්ල )  
කාර්යාලයට අය් නේරගම පාරිනභෝගික 
නස්වා මධයස්ථානය සඳහා කුලී පනනම 
මත වසර 02ක කාලයකට  (4WD) වෑන් 

රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

 
2022-07-20 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළා් 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. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

 
නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
 

CP1/CE(COM)/PPC/2022/149 
ප්රානද්ශීය ිදුලි ඉංිනනන්රු ( කටුගස්නතාට 

)  බල ප්රනද්ශනේ වාණිජ උප ඒකකය 
සඳහා කුලී පනනම මත වසර 02ක 

කාලයකට  (4WD) වෑන්  රථයක්ව ලබා 
ගැනීම. 

 

 
2022-07-20 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළා් 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. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

 
නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2022/150 

ප්රානද්ශීය ිදුලි ඉංිනනන්රු ( කටුගස්නතාට  
)  කාර්යාලයට අය් ව්න්ගම 

පාරිනභෝගික නස්වා මධයස්ථානය සඳහා 
කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකට 

වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

 
2022-07-20 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළා් 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. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

 
නබ.අ.02 PHM 

DD2/DGM/CE(SC&M)/QD/2022/1
0 
 

ප්ර ධාන ඉංිනනන්රු (උපනපාල තැනීම් හා 

 
2022.07.20       

ප.ව. 2.00 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකා
රී (වයාපෘති හා 

අධිසැර 
නඩ්තු) - 

 
නිනයෝජය 

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

කාර්යාලය 

 
2,000/- 

 
 
 

 
15,000/- 

 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 

(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩ්තු) - නබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

 
නිනයෝජය 

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

කාර්යාලය 

 
අනාල නැත 

 

 
NCB 

 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/kb75zu9lbpw5pvd/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-147%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kb75zu9lbpw5pvd/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-147%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pr3l932p58mfnvr/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-148%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pr3l932p58mfnvr/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-148%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d6jsfi5ndq4d89q/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-149%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d6jsfi5ndq4d89q/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-149%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qyd4i2gn1vnqxq4/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-150%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qyd4i2gn1vnqxq4/Sin-DD2-CP1-PPC-2022-150%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xj9qnudq4724puz/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28SCM%29-QD-2022-10%20pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xj9qnudq4724puz/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28SCM%29-QD-2022-10%20pdf..pdf?dl=0
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නඩ්තු) වයාපෘති හා අධිසැර නඩ්තු - 
නබ.අ. 02 කාර්යාල සංකීර්ණය හා 

නගව්ත මනනිකව පිරිසිදු කිරීම හා 
නඩ්තු කිරීම සනීපාරක්ෂක නස්වාවන් 

සැපයීම වර්ෂයක කාලයක්ව සඳහා. 

නබ.අ.02 ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.නප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222287 

ෆැක්වස්.  0812204298 

තැ.නප. 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222287 

ෆැක්වස්.  0812204298 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.නප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක.     0812222287 

ෆැක්වස්.  0812204298 
නබ. අ. 02 

(මප2) 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/201 

 
ප්රානද්ශීය  ිදුලි ඉංිනනන්රු (කෑගල්ලල)  බල 

ප්රනද්ශයට අය්  වාණිජ උප ඒකකය 
සඳහා වසර නනකක කාලයකට කෘ කැබ්ප 
රථයක්ව නහෝ සිංගල්ල  කැබ්ප  ලබා ගැනීම 

27/07/2022 
14.00 පැය 

පළා් 
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. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/202 
 

(මධයම පළාත 2) - ප්රධාන ිදුලි 
ඉංිනනන්රු (නබ. නඩ.)   සඳහා වසර 

නනකක කාලයකට කුලී පනනම යටන් 
නමෝටර් කාර් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

27/07/2022 
14.00 පැය 

පළා් 
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. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

 
නබ.අ.03 
(සබර) 

SAB/DGM/CE(DM)/C1/Building/2
022/T/06 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු - නබනාහැරිම් 
නඩ්තු(සබරගු ව) ඒකකයට අනුයුක්වත 
කහව්ත වැඩ කණ්ඩා යනම්  කාර්යාලය 
පව්වා නගන යාම  හා භාණ්ඩ ගබඩා 

කිරිම සඳහා වසර 03ක කාලයකට, කුලී 
පනනම මත නගාඩනැගිල්ලලක්ව සහිත 

ඉඩමක්ව ලබා ගැනිම. 
 

14/07/2022 
14.00 පැය 

පළා් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු - 
නබනාහැරිම් නඩ්තු 

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

02 වන මහල, 
නකාළඹ පාර, නවරළුප, 

ර්නපුර. 
 

1,000.00 - 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු 
- නබනාහැරිම් නඩ්තු 

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

02 වන මහල, 
නකාළඹ පාර, නවරළුප, 

ර්නපුර. 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු - 
නබනාහැරිම් 

නඩ්තු (සබරගු ව) 
කාර්යාලය, 

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

නවරළුප,ර්නපුර. 

-- නද්ශීය Cilck 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
38/MON-02/2K22/58 

ිදුලි ඉංිනනන්රු (නමාණරාගල) ඒකකනේ 
වැල්ලලවාය පාරිනභෝගික නස්වා 

මධයස්ථානය නවත වසර නනකක්ව සඳහා 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනිම 

20/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළා් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 
 
 
 

1,000.00 51,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නද්ශීය 

නමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
43/BD-08/2K22/59 

20/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 1,000.00 51,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

 
- නද්ශීය 

නමතැනින් 
බාගත 

https://www.dropbox.com/s/c1peevss01cxvkr/PPC-2022-201%20Crew%20Cab%20or%20single%20cab%20Com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c1peevss01cxvkr/PPC-2022-201%20Crew%20Cab%20or%20single%20cab%20Com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o07f3ojgyen9wfc/PPC-2022-202%20%20SE1%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o07f3ojgyen9wfc/PPC-2022-202%20%20SE1%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zkob4uft8rjly0n/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2022_T_06%E2%80%8D.pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zkob4uft8rjly0n/SAB_DGM_CE%28DM%29_C1_Building_2022_T_06%E2%80%8D.pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8h39de64svo6ycl/58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8h39de64svo6ycl/58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8h39de64svo6ycl/58.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7zl4o2ouk18bihj/59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7zl4o2ouk18bihj/59.pdf?dl=0
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(ඌව) ප්රධාන ඉංිනනන්රු (බදුල්ලල) ඒකකනේ 
ිදුලි අධිකාරි ප්රානද්ශීය නඩ්තු ඒකකය 

නවත වසර නනකක්ව සඳහා කුලී පනනම මත 
වෑන් රථයක්ව ලබාගැනිම 

පළා් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 

කරන්න 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
129/DM-18/2K22/60 

ිදුලි ඉංිනනන්රු (නබනාහැරීම් නඩ්තු -
ඌව) ඒකකනේ තරාපැි නඩ්තු II නවත 
වසර නනකක්ව සඳහා කුලී පනනම මත කෘ 

කැබ්ප රථයක්ව ලබාගැනිම 

20/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළා් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 
 
 
 

1,000.00 
55,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නද්ශීය 

නමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 
 
 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
128/DI-13/2K22/61 

ිදුලි ඉංිනනන්රු (දියතලාව) ඒකකනේ 
බණ්ඩාරනවල පාරිනභෝගික නස්වා 

මධයස්ථානය නවත වසර නනකක්ව සඳහා 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනිම 

20/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළා් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 

1,000.00 
 
 

51,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නද්ශීය 

නමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
109/DM-16/2K22/62 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු (නබනාහැරීම් නඩ්තු -
 ඌව) ඒකකනේ නමාණරාගල උප ඒකකය  
නවත වසර නනකක්ව සඳහා කුලී පනනම මත 

කෘ කැබ්ප රථයක්ව ලබාගැනිම 

20/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළා් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1,000.00 55,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නද්ශීය 

නමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/7zl4o2ouk18bihj/59.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xsbmzppu8oqsbet/60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xsbmzppu8oqsbet/60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xsbmzppu8oqsbet/60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qy6wpq3h7syod4d/61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qy6wpq3h7syod4d/61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qy6wpq3h7syod4d/61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jnu57w51wale5vh/62-CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jnu57w51wale5vh/62-CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jnu57w51wale5vh/62-CREW%20CAB.pdf?dl=0
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නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
42/CONS-09/2K22/63 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු (තැනීම් - ඌව) 
ඒකකනේ ිදුලි අධිකාරි  IV නවත වසර 

නනකක්ව සඳහා කුලී පනනම මත වෑන් 
රථයක්ව ලබාගැනිම 

20/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළා් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1,000.00 51,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නද්ශීය 

නමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
52/MON-03/2K22/64 

ිදුලි ඉංිනනන්රු (නමාණරාගල) ඒකකනේ 
තණමල්ලිල පාරිනභෝගික නස්වා 

මධයස්ථානය නවත වසර නනකක්ව සඳහා 
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනිම 

20/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළා් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1,000.00 51,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නද්ශීය 

නමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
124/DI-10/2K22/65 

ිදුලි ඉංිනනන්රු (දියතලාව) ඒකකනේ 
ඇල්ලල පාරිනභෝගික නස්වා මධයස්ථානය 

නවත වසර නනකක්ව සඳහා කුලී පනනම මත 
නලාරි රථයක්ව ලබාගැනිම 

20/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළා් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1,000.00 55,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නද්ශීය 

නමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
122/DI-08/2K22/66 

ිදුලි ඉංිනනන්රු (දියතලාව) ඒකකනේ 
ඇල්ලල පාරිනභෝගික නස්වා මධයස්ථානය 

නවත වසර නනකක්ව සඳහා කුලී පනනම මත 
කෘ කැබ්ප රථයක්ව ලබාගැනිම 

20/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළා් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 
 
 
 

1,000.00 

 
 
 
 
 

55,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නද්ශීය 

නමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 
 
 

https://www.dropbox.com/s/9rmzm5japz8zc69/63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9rmzm5japz8zc69/63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9rmzm5japz8zc69/63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wrkzbkr9ailf9qa/64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wrkzbkr9ailf9qa/64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wrkzbkr9ailf9qa/64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z5wqnlp8hbmjxii/65-Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z5wqnlp8hbmjxii/65-Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z5wqnlp8hbmjxii/65-Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmk5ko8q8cggi51/66-CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmk5ko8q8cggi51/66-CREW%20CAB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmk5ko8q8cggi51/66-CREW%20CAB.pdf?dl=0
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නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
81/DGM-18/2K22/67 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධන) ඒකකනේ ිදුලි අධිකාරි 

(ඇමතුම් මධයස්ථාන II)  නවත වසර 
නනකක්ව සඳහා කුලී පනනම මත වෑන් 

රථයක්ව ලබාගැනිම 

20/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළා් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

 
 
 
 
 

1,000.00 51,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නද්ශීය 

නමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 
 
 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/නිළ 
නිවාස/ඩීඊඕ1/2නක්ව22/06 

ිදුලි ඉංිනනන්රු (වැල්ලලවාය) ඒකකනේ 
ිදුලි ඉංිනනන්රු වැල්ලලවාය නවත වසර 

නනකක්ව සඳහා කුලී පනනම මත නිළ 
නිවසක්ව ලබාගැනිම 

20/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළා් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නමාණරාගල ප්රානද්ශීය 
ිදුලි ඉංිනනන්රු 

කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නමාණරාගල. 
Tel : 055-2277350 

 
 
 
 
 

500.00 
9,600.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නද්ශීය 

නමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 
 
 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/DM/EE/ 
DIYATHALAWA 

ිදුලි ඉංිනනන්රු (දියතලාව) ඒකකනේ 
භාිතනයන් ඉව් කරන ලන අබලි මනු 

ිකිණිම. 

20/07/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළා් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
ප්රානද්ය ය ිදුලි 

ඉංිනනන්රු කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, දියතලාව 
දු. ක: 0572229084 

 
 
 
 
 

500.00 8,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නද්ශීය 

නමතැනින් 
බාගත 

කරන්න 
 
 

 
නබනාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපන II ) 

 

 
WPSII/T/2022/068 

ලං.ි.ම. නබනාහැරීම් අංශ 03 ප්රධාන 
කාර්යාලනේ ආපන ශාලාව පව්වානගන 
යැම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම (ිදුලිය 
හා ජලය සඳහා ගාස්තු අය නනාකරනු 

ලැනබ්ප) 

 
2022.07.20 
නප.ව. 10.00 

 

 
පළා් සපයා 

ගැනීම් කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලු  මහල, 

නනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලනකෝට් පනට් ප. 
 

 
රු. 1,000.00 

 
රු. 5,000.00 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලු  මහල, 
නනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

මාවත, ඇතුල්ලනකෝට් පනට් ප. 
 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලු  මහල, 

නනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්ලනකෝට් පනට් ප. 
 

 
අනාල නනානේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/49 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1  පානදුර තැනීම් 

වැඩබිම සඳහා කුලී පනනම මත වෑන් 
රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා වූ නටන්ඩරය 

2022.07.21 
නප.ව. 10.00 පළා් 

ප්රසම්පානන 
කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

නකුණ-1) කාර්යාලය,  

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/9qxnbm0orr10uxs/67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9qxnbm0orr10uxs/67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9qxnbm0orr10uxs/67.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o7qbxtqjk0gqof1/EE%20Wellawaya%20Qtrs.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o7qbxtqjk0gqof1/EE%20Wellawaya%20Qtrs.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o7qbxtqjk0gqof1/EE%20Wellawaya%20Qtrs.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ko18oyw1z9l3roa/M.Dis.Tender%20Book%20Diyathalaw%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ko18oyw1z9l3roa/M.Dis.Tender%20Book%20Diyathalaw%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ko18oyw1z9l3roa/M.Dis.Tender%20Book%20Diyathalaw%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wkrwmuzrjw2ru15/WPSII.T.2022.068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wkrwmuzrjw2ru15/WPSII.T.2022.068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pkzg8vn2h0abzc9/WPS1_PPC_T_V_2022_49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pkzg8vn2h0abzc9/WPS1_PPC_T_V_2022_49.pdf?dl=0
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මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

නනහිවල. 
011-2638852 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල. 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

නනහිවල. 
නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/50 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි ප්රධාන 

ඉංිනනන්රු තැනීම් කාර්යාලය සඳහා කුලී 
පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම 

සඳහා වූ නටන්ඩරය 

2022.07.21 
නප.ව. 10.00 

පළා් 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

නනහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

නනහිවල. 

 

NCB 

Click here 
 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/51 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 ිදුලි 

ඉංිනනන්රු-11 (නබනාහැරීම් නඩ්තු) 
සඳහා කුලී පනනම මත කාර් රථයක්ව 

ලබාගැනීම සඳහා වූ නටන්ඩරය 

2022.07.21 
නප.ව. 10.00 

පළා් 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

නනහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

නනහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

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

 

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 ඔන්න්යබ බලයලත් නියයෝතයතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් නිුත් කරනු ලැයේ. අවශය න් විටක ඔන්න් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං අ විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපාතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔන්න්යබ නියයෝතයතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔන්න්යබ අනුමැතිය ලත් නියයෝතයතයින් 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. 
 

https://www.dropbox.com/s/v75rimsssd7nk79/WPS1_PPC_T_V_2022_50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vnpc3pkf3e8dicc/WPS1_PPC_T_V_2022_51.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vnpc3pkf3e8dicc/WPS1_PPC_T_V_2022_51.pdf?dl=0
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මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවතිනි. 
 

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


