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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/2022/0166 

 
ලක්විජය ිදුලි බලාගාරය සඳහා ජංග  

සම්පීඩිත SF 6 වායු සිලින්ඩර් මිලදී 
ගැනී  

 
10/08/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම්ප 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පපානන 

අංශය, 4වන  හල, 
බලස්ථාන කළ ණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

නනානරාචනචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 1,000.00 

(නැවත 
නනානගවන 

නටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සා ානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය 

නමින් 
 හජන 

බැංකුනේ 
ගිණුම්ප අංක: 
204200140

085134 
නවත බැර 
කල හැක 

 
100,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පපානන අංශය, 4 වන 

 හල, පරිපාලන 
නගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
නනානරාචචනලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පපානන අංශය, 4 
වන  හල, පරිපාලන 

නගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

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/t30cs52ekhg5ckx/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0166.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t30cs52ekhg5ckx/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0166.pdf?dl=0
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ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය 

LV/T/2022/0151 
 

ලක්විජය ිදුලි බලාගාරනේ ඉන්ධන 
පද්ධති නඩත්තතු අංශය සඳහා නලෝහ ද්රවය 

මිලදී ගැනී  

 
10/08/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම්ප 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පපානන 

අංශය, 4වන  හල, 
බලස්ථාන කළ ණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

නනානරාචනචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 

11,000.00 
(නැවත 

නනානගවන 
නටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සා ානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය 

නමින් 
 හජන 

බැංකුනේ 
ගිණුම්ප අංක: 
204200140

085134 
නවත බැර 
කල හැක 

 
650,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පපානන අංශය, 4 වන 

 හල, පරිපාලන 
නගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
නනානරාචචනලයි 61342, ශ්රී 

ලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පපානන අංශය, 4 
වන  හල, පරිපාලන 

නගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
නනානරාචචනලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවතින් 

නනාමිනල්ල 
බාගත කරගත 

හැක 
 

 
NCB 

 
Click 
Here 

 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0137 
මීටර්  6 කි.ග්රෑ 50 වැරකැවූ නකාන්ීට 
කණු 400 ක්ව සැපයී  සහ ප්රවාහනය. 

2022-08-12 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

3,000.00 90,000.00 නිනයෝජය සා ානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නද්ශීය Downloa
d 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/ftjci99tkxi760r/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0151.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ftjci99tkxi760r/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0151.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bqpr15l40q2bwfw/CEB-NWP2-NCB-M-22-0137.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bqpr15l40q2bwfw/CEB-NWP2-NCB-M-22-0137.pdf?dl=0
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නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/M/22/0138 
මීටර්  8.3 කි.ග්රෑ 100 වැරකැවූ නකාන්ීට 

කණු 400 ක්ව සැපයී  සහ ප්රවාහනය. 

2022-08-12 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

5,000.00 180,000.00 නිනයෝජය සා ානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
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/M/22/0139 
හිටු එකලස අඩු සැර ගැල්ලවනිත 

(Stay Assembly Complete LT 
Galvanized 1.8 m x 16 mm ) 4,200 ක්ව 

සැපයි  හා ප්රවාහනය. 

2022-08-12 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

10,000.00 430,000.00 නිනයෝජය සා ානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
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/M/22/0140 
T වර්ග පසාරු සබඳන (T – Off 

Piercing Connector Insulated Type 
B (1 - Bolt) 54.6-70/6-25 sqmm  

230/400 V) 
12,000 ක්ව සැපයි  හා ප්රවාහනය. 

2022-08-12 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

3,000.00 80,000.00 නිනයෝජය සා ානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නද්ශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/hkgs2qcralm092u/CEB-NWP2-NCB-M-22-0138.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hkgs2qcralm092u/CEB-NWP2-NCB-M-22-0138.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n9jhroesfo3bna4/CEB-NWP2-NCB-M-22-0139.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n9jhroesfo3bna4/CEB-NWP2-NCB-M-22-0139.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o82lrfuk0czpn3l/CEB-NWP2-NCB-M-22-0140.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o82lrfuk0czpn3l/CEB-NWP2-NCB-M-22-0140.pdf?dl=0
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නබනාහැරිම්ප 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/2K22
/063 

ඌව පළාත සඳහා මීටර් 06/කි.ග්රෑ.50 
නපරැදි බ න ලන කණු 1000ක්ව මිල දී 

ගැනී  සහ සැපයී  

10/08/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත්ත මිලදී 
ගැනිම්ප කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

3,500.00 227,000.00 

නිනයෝජය සා ානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ නගාඩ,බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නද්ශීය 

 
න තැනින් 

බාගත 
කරන්න 

නබනාහැරිම්ප 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/S03/2K2
2/064 

ඌව පළාත සඳහා ිදුලි බිල්ලපත්ත පැකට 
2500ක්ව (කලු හා සුදු) මිල දී ගැනී  හා 

සැපයී  - එක්ව පැකටටුවක නකාළ 1000 
බැගින් 

 

10/08/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත්ත මිලදී 
ගැනිම්ප කමිටුව 

(ඌව) 

 
නිනයෝජය 

සා ානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 

දු.ක : 0552222474 

1000.00 49,000.00 

නිනයෝජය සා ානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

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

හිඳ නගාඩ,බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නද්ශීය 

න තැනින් 
බාගත 

කරන්න 

 
නබනාහැරීම්ප 
අංශය 03 
(බපන II ) 

 

 
WPSII/T/2022/084 

බටහිර පළාත නකුණ II ට අයත්ත බල 
ප්රනද්ශනයහි පාිචිනයන් ඉවත්ත කරන ලන 

අබලි භාණ්ඩ ිකිණී  සඳහා 
මිළ ගණන් කැඳි  

 
2022.08.03 
නප.ව. 10.00 

 

 
පළාත්ත සපයා 

ගැනීම්ප කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී. , පලමු  හල, 

නනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර  ාවත, 

ඇතුල්ලනකෝටනට. 
 

 
රු. 2,500.00 

 
- 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. වී. , පලමු  හල, 
නනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

 ාවත, ඇතුල්ලනකෝටනට. 
 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී. , පලමු  හල, 

නනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර  ාවත, 

ඇතුල්ලනකෝටනට. 
 

 
අනාල නනානේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/rl43hyqtlrfvwta/063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rl43hyqtlrfvwta/063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rl43hyqtlrfvwta/063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zkhzwuc5n50ht1i/64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zkhzwuc5n50ht1i/64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zkhzwuc5n50ht1i/64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i221rgj0m3tzmgt/WPSII.T.2022.084.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i221rgj0m3tzmgt/WPSII.T.2022.084.pdf?dl=0
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නබනාහැරීම්ප 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/70 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 සඳහා “GIS” 

 ෘදුකාංගයක්ව නිර් ාණය කිරී  

2022.08.04 
නප.ව. 10.00 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සා ානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම්ප අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන  හල, 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටු ඟ, 

නනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 8,000.00 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සා ානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම්ප 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටු ඟ, නනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සා ානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටු ඟ, 

නනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

නබනාහැරීම්ප අංශය - 4 (බපන - 1) ලංසු නපාත්ත මිලදී ගැනී ට ප්රථ ව ලංසු නයාමු අංකය, ඔනබ්ප ආයතනනේ න , වයාපාර ලියාපදිංි අංකය,  සහ ලිපිනය නකටි පනිිඩයක්ව  ාර්ගනයන් 0702516069 යන අංකයට නැනුම්ප නනන්න. 

ඉදිකිරීම් 

නබනාහැරීම්ප 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/සිිල්ල/ටී/2022/08 
ප්ර.ඉ. නනහිවල නිළ නිවස අුතත්තවැඩියා 

සඳහා වූ නටන්ඩරය 

2022.08.04 
නප.ව. 
10.00 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සා ානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම්ප අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන  හල, 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටු ඟ, 

නනහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 11,200.00 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සා ානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම්ප 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටු ඟ, නනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සා ානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටු ඟ, 

නනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

නබනාහැරීම්ප අංශය - 4 (බපන - 1) ලංසු නපාත්ත මිලදී ගැනී ට ප්රථ ව ලංසු නයාමු අංකය, ඔනබ්ප ආයතනනේ න , වයාපාර ලියාපදිංි අංකය,  සහ ලිපිනය නකටි පනිිඩයක්ව  ාර්ගනයන් 0702516069 යන අංකයට නැනුම්ප නනන්න. 

යස්වා 

https://www.dropbox.com/s/eok6xzmv3tnjcsw/PPC_T_2022_70%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eok6xzmv3tnjcsw/PPC_T_2022_70%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uafnown3vy7tafc/PPC_T_2022_CIVIL_08%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uafnown3vy7tafc/PPC_T_2022_CIVIL_08%20-%20watermark.pdf?dl=0
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ප්ර.ඉ(සම්ප.න .
හා.න-  ධය ) 

TR/O&M/N/NCB/2022/029/D 
 

වසර දෙකක් සඳහා  සම්.දෙ.හා.න-
 ධය  ඒකකයහි ගිනි නිවන උපකරණ 

පරීක්ෂා කිරීෙ සහ නැවත පිරවීෙ. 
 

2022-09-02 
දපරවරු 

10.00 

සම්ප. 
ප්රසම්පපානන 

නටන්ඩර් 
 ණ්ඩලය 

ප්ර.ඉ (සම්ප.න .හා.න- 
 ධය ) කාර්යාලය 

ලං.ි. , පල්ලනලකැනල්ල 
ග්රිඩ් උපනපාල. 

බලනගාල්ලල , නකන්ගල්ලල 
දු.අ. 081 2050960 / 

081 2215669 

- -20,000.00 ප්ර.ඉ(සම්ප.න .හා.න-  ධය ) 
, ලං.ි. , පල්ලනලකැනල්ල ග්රිඩ් 

උපනපාල. බලනගාල්ලල , 
නකන්ගල්ලල. 

ප්ර.ඉ(සම්ප.න .හා.න- 
 ධය ) , ලං.ි. , 
පල්ලනලකැනල්ල ග්රිඩ් 

උපනපාල. බලනගාල්ලල , 
නකන්ගල්ලල. 

- NCB Click 
Here 

නබනා හැරිම්ප 
කලාප 01 
නකාළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(P&D)/PPC/2022/003 
Supply and Delivery of ABC and 

Quarry Dust for Construction unit 
– Colombo City (for 03 month 

period) 
 

2022 
අනගෝස්තු 

 ස 10 
වැනිනා 

නප.ව.10.00 

පළාත්ත 
මිලදී 

ගැනුම්ප 
කමිටුව 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

(නකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන  හල,  ලක්වෂ් න් 
නගාඩනැගිල්ලල 340, 

ආර්. ඒ. න න ල්ල  ාවත, 
නකාළඹ 03  ගින් 

2022-08-09 දිනට නපර 
දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුනලින්) 

150,000.00 
 

නිනයෝජය සා ානයාධිකාරි 
(නකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන  හල,  ලක්වෂ් න් 

නගාඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ 
න න ල්ල  ාවත, නකාළඹ 03 
හි තබා ඇති ලංසු නපටටිය 

සමුුත කා රය, 
නිනයෝජය 

සා ානයාධිකාරි 
(නකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- නද්ශීය 
 

Click 
Here 

 
 
 

නබනාහැරීම්ප 
අංශය - 1 
(උ. ැ.ප.) 

 
 

උ ැප/කැකි/සි8/කුලී 
නගාඩනැගිලි/ි.ඉ.නිල නිවස/ 2022-

2024 
 

ප්රානද්ශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු කැකිරාව සඳහා 
නිල නිවාසය නලස භාිතා කිරී ට 

කැකිරාව නගර සී ාව තුල 
නගාඩනැගිල්ලලක්ව අවුරුදු 02ක කාලයකට 

කුලියට නහෝ බද්නට ලබා ගැනී  සඳහා 
මිල ගණන් කැඳවී . 

2022/08/04 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 

පළාත්ත සපයා 
ගැනීම්ප කමිටුව 

 

ප්රානද්ශීය ිදුලි 

ඉංජිනන්රු කාර්යාලය 

(කැකිරාව), 

ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 

කැකිරාව. 

දු:අ: 025-2264110 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 
- 

 

 

ප්රානද්ශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු 

කාර්යාලය (කැකිරාව), 

ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

කැකිරාව. 

දු:අ: 025-2264110 

 

ප්රානද්ශීය ිදුලි 

ඉංජිනන්රු කාර්යාලය 

(කැකිරාව), 

ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, කැකිරාව. 

දු:අ: 025-2264110 

 
 
 
 
 

අනාළ නැත 
නද්ශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

 
click 
here 

 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0134 
වාරියනපාල ප්රධාන ඉංජිනන්රු 

කාර්යාලනේ නඩත්තතු ඒකකය සඳහා වෑන් 
රථයක්ව කුලී පනන   ත ලබා ගැනී . 

2022-08-12 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

2,000.00 50,000.00 නිනයෝජය සා ානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නද්ශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 CEB/NWP2/NCB/HV/22/0133 2022-08-12 පළාත්ත නිනයෝජය 1,000.00 30,000.00 නිනයෝජය සා ානයාධිකාරි නිනයෝජය - නද්ශීය Downloa

https://www.dropbox.com/s/cmhqht8dfguovz4/Eng-TRA-TRO%26MNNCB2022029D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmhqht8dfguovz4/Eng-TRA-TRO%26MNNCB2022029D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ok4plujnrxcqoll/DGM%28CC%29-CE%28P%26D%29-PPC-2022-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ok4plujnrxcqoll/DGM%28CC%29-CE%28P%26D%29-PPC-2022-003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wejvxng7z27z6bv/EE%20Quarters%20Tender%20Book%202020%20%26%202021%20-%201.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wejvxng7z27z6bv/EE%20Quarters%20Tender%20Book%202020%20%26%202021%20-%201.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o28fiu8jdw6d27m/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0134.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o28fiu8jdw6d27m/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0134.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k30ob7c6k22wdex/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0133.pdf?dl=0
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(වයඹ -02) ගල්ලගමුව ිදුලි පාරිනභෝගික නස්වා 
 ධයස්ථානය නවනුනවන් ්රී නරෝන රථයක්ව 

කුලී පනන   ත ලබා ගැනී . 

නප.ව.10.00 
ට 

ප්රසම්පපානන 
කමිටුව 

සා ානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

සා ානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

d 

 
 

නබ.අ. 02 

PHM DD2/ 
DGM/EE(MC&S)/DPC/2022/22 

 

සියඹලානේ ගබඩාව සඳහා වසරක 
කාලයකට ගිනි අි රහිත නපෞද්ගලික 

ආරක්වෂක නස්වයක්ව සැපයී  
 

ආරක්වෂක  නියා කයන් - 10යි 

2022.08.03    
ප.ව.2.00 

 
 

නබනාහැරීම්ප 
අංශ 02 සපයා   
ගැනීම්ප කමිටුව 

 
 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරී 

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

කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
තැ.නප. 18, ළ ාගාරය 

පාර,  හනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්වස් 
0812222286 
0812204298 

 
1000/- 

 
 
 

 
40,000/- 

 

නිනයෝජය සා ානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තතු) - නබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

තැ.නප. 18, ළ ාගාරය පාර, 
 හනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්වස් 

0812222286 
0812204298 

 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරී 

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

කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
තැ.නප. 18, ළ ාගාරය 

පාර,  හනුවර. 
 

දු.ක./ෆැක්වස් 
0812222286 
0812204298 

අනාල නැත 
 

NCB 
 

 
Click 
here 

 
 

නබ.අ. 
02 

 
BidNo:PHMDD2/DGM/CE(LCM)/D

PC /2022/11 
 

ප්රධාන ඉංජිදේරු (රැහැේ ොර්ග තැනීම් 
සහ නඩත්තු) දෙ.අං 2 ඒකකය සෙහා ෙදු 

පෙනෙ ෙත වෑේ රථයක් අවුරුදු 02ක 
කාලයකට  ලො ගැනීෙ (රියදුරු සහිත) 

2022.08.10 
14.00 පැය 

 
නබනාහැරීම්ප 

අංශ 02 සපයා   
ගැනීම්ප කමිටුව 

 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි(වයා.හා 

අ.සැ.න.)නබනාහැරීම්ප 
අංශය 2 

ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය,   
තැ.නප.18, 

ළ ාගාරය පාර, 
 හනුවර 

 
0812222287 

 
500.00 

 
40,000.00 

නිනයෝජය සා ානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

නබනාහැරීම්ප අංශය 2, 
ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

තැ.නප.18, 
ළ ාගාරය පාර, 

 හනුවර 
 

081-2222287 
081-2204298 

 

 
නිනයෝජය 

සා ානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

නබනාහැරීම්ප අංශය 2, 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, තැ.නප.18, 
ළ ාගාරය පාර, 

 හනුවර 
081-2222287 
081-2204298 

 
NA 

NCB Click 
Here-- 

 
නබ.අ.02 PHM DD2/CE(SC&M)/DPC/2022/21 

 
ප්ර ධාන ඉංජිනන්රු (උපනපාල තැනීම්ප හා 
නඩත්තතු) වයාපෘති හා අධිසැර නඩත්තතු - 

නබ.අ. 02 කාර්යාලය, නේයන්නගාඩ 
වැඩබි  1 සහ  වැඩබි  2, බහිරවකන්න  

වැඩබි , නපාල්ලනගාල්ලල   වැඩබි  සඳහා 
පුද්ගලික ආරක්වෂක නස්වාවක්ව (ආයුධ 

 
2022/08/10      

14.00 පැය 

 
නබනාහැරීම්ප 

සපයාගැනීම්ප 
කමිටුව - 
නබ.අ. 02 

 

 
නිනයෝජය 

සා ානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තතු) - නබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
තැ.නප. 18, ළ ාගාරය 

 
2,000/- 

 
 
 

 
84,000/- 

 

 
නිනයෝජය සා ානයාධිකාරී 

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

කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

තැ.නප. 18, ළ ාගාරය පාර, 
 හනුවර. 

 

 
නිනයෝජය 

සා ානයාධිකාරී 
(වයාපෘති හා අධිසැර 
නඩත්තතු) - නබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
තැ.නප. 18, ළ ාගාරය 

 
අනාල නැත 

 

 
NCB 

 

 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/k30ob7c6k22wdex/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0133.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ilfo30fvpldbno/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-EE%28MCS%29-DPC-2022-22%20pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ilfo30fvpldbno/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-EE%28MCS%29-DPC-2022-22%20pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rc6v68prz6ojeg6/BidNo_PHM%20DD2_%20DGM_%20CE%28LCM%29_DPC_2021_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rc6v68prz6ojeg6/BidNo_PHM%20DD2_%20DGM_%20CE%28LCM%29_DPC_2021_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8pkqgn9ej8u3i9s/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28SCM%29-DPC-2022-21%20pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8pkqgn9ej8u3i9s/ENG-DD2-PHM-PHM-DD2-DGM-CE%20%28SCM%29-DPC-2022-21%20pdf..pdf?dl=0
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රහිත) වසරක කාලයක්ව සඳහා ලබා ගැනී  
(පැය 12 වැඩ මුර) 

 
ආරක්ෂක නිළධාරීන් ගණන - 11 

 

පාර,  හනුවර. 
 

දු.ක.     0812222287 
ෆැක්වස්.  0812204298 

දු.ක.     0812222287 
ෆැක්වස්.  0812204298 

පාර,  හනුවර. 
 

දු.ක.     0812222287 
ෆැක්වස්.  0812204298 

නබ. අ. 02 
( ප2) 

 
*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/163 

 
ිදුලි ඉංජිනන්රු (වාණිජ)   ධය  පළාත 

2 සඳහා වසර නනකක කාලයකට කුලී 
පනන  යටනත්ත න ෝටර් කාර් රථයක්ව ලබා 

ගැනී  

27/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව- ප2 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

20,000.00 
 

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

 ණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළි තලාව. 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 
 

නබ. අ. 02 
( ප2) 

 
*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2022/164 

 
ප්රධාන ඉංජිනන්රු (තැනීම්ප)  -  ධය  

පළාත 02 ඒකකයට අයත්ත ලං.ි.  වැඩ 
කණ්ඩායම්පවල භාණ්ඩ ගබඩා කිරී ට හා 
 ණ්ඩලීය වාහන නවතා තැබී  සනහා 

කුලී/බදු පනන  පහත සනහන් පහසුකම්ප 
සහිතනගාඩනැගිල්ලලක්ව සහිත ඉඩ ක්ව  

වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැනී . 
1. නේරානනණිය හා නගලිඔය නගරවලට 

ආසන්න ිය යුතුයි. 
2. නගාඩනැගිල්ලල වර්ග අඩි 1500 ප ණ  

ිය යුතුයි. 
3.  නල ජලය, ිදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම්ප තිබිය යුතුය. 
4. නලාරි රථ හා නරේන් රථ 08ක්ව ප ණ 

ගාල්ල කීරී ට, ඇතුල්ල කිරී ට හා හැරවී ට 
පහසුකම්ප තිබිය යුතුය. 

5.ආරක්විත වැටක්ව හා පිිසුම්ප නනාරටුවක්ව 
තිබිය යුතුය. 

27/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව- ප2 

ත ා බලානපානරාත්තතු 
වන  ාසික කුළිය සහ 

නගාඩනැගිල්ලනල්ල සියලු 
ිස්තර 

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

ආකෘති පත්රනේ සඳහන් 
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ) -  ප 

02 කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

නනා.431, නකාළඹ පාර, 
පිළි තලාව නවත 

නගනිත්ත නහෝ 
ලියාපදිංි තැපෑනලන් 

එිය යුතුය. 
නගාඩනැගිල්ලල 

සම්පබන්ධව නතාරතුරු 
සඳහා - දු.අ. 081-

4949164 
ලංසුව භාරදී  පිළිබඳ 

වැඩි ිස්තර සඳහා - දු.අ.  
081-2270070 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

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

 ණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළි තලාව. 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

නබ. අ. 02 
( ප2) 

 
*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 

 

27/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව- ප2 

ත ා බලානපානරාත්තතු 
වන  ාසික කුළිය සහ 

නගාඩනැගිල්ලනල්ල සියලු 
- 

 
 
 

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

 ණ්ඩලය, නනා.431, 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

 
අනාල නැත. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/7j2ftdex071floe/PPC-2022-163%20EE%20Car%20COM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7j2ftdex071floe/PPC-2022-163%20EE%20Car%20COM.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/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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CP2/CE(COM)/PPC/2022/174 
 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු (තැනීම්ප)  -  ධය  
පළාත 02 ඒකකයට අයත්ත ලං.ි.  වැඩ 

කණ්ඩායම්පවල භාණ්ඩ ගබඩා කිරී ට හා 
 ණ්ඩලීය වාහන නවතා තැබී  සනහා 

කුලී/බදු පනන  පහත සනහන් පහසුකම්ප 
සහිතනගාඩනැගිල්ලලක්ව සහිත ඉඩ ක්ව  

වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැනී . 
1. කෑගල්ලල හා  ාවනැල්ලල නගරවලට 

ආසන්න ිය යුතුයි. 
2. නගාඩනැගිල්ලල වර්ග අඩි 1000 -1500 

ප ණ  ිය යුතුයි. 
3.  නල ජලය, ිදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම්ප තිබිය යුතුය. 
4. නලාරි රථ හා නරේන් රථ 03ක්ව ප ණ 

ගාල්ල කීරී ට, ඇතුල්ල කිරී ට හා හැරවී ට 
පහසුකම්ප තිබිය යුතුය. 

5.ආරක්විත වැටක්ව හා පිිසුම්ප නනාරටුවක්ව 
තිබිය යුතුය. 

 

ිස්තර 
https://ceb.lk./tend

er-notice/si  ඟින් 
ලබා ගන්නා ආනර්ශ 

ආකෘති පත්රනේ සඳහන් 
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ) -  ප 

02 කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

නනා.431, නකාළඹ පාර, 
පිළි තලාව නවත 

නගනිත්ත නහෝ 
ලියාපදිංි තැපෑනලන් 

එිය යුතුය. 
නගාඩනැගිල්ලල 

සම්පබන්ධව නතාරතුරු 
සඳහා - දු.අ. 081-

4949164 
ලංසුව භාරදී  පිළිබඳ 

වැඩි ිස්තර සඳහා - දු.අ.  
081-2270070 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 

නකාළඹ පාර, පිළි තලාව. 
 

නනා.431, නකාළඹ පාර, 
පිළි තලාව. 

 

නබ. අ. 02 
( ප2) 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/175 
 

ප්රානද්ශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු( ාවනැල්ලල)  
බල ප්රනද්ශයට අයත්ත  පා.නස්. . දිේපිටිය  

සඳහා වසර නනකක කාලයකට කුලී 
පනන  යටනත්ත කෘකැබ්ප රථයක්ව ලබා 

ගැනී  

27/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව- ප2 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

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

 ණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළි තලාව. 

 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 
 

 
අනාල නැත. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
( ප2) 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/176 
 

ප්රානද්ශීය ිදුලි  ඉංජිනන්රු(කෑගල්ලල)  
ඒකකයට අයත්ත පා.නස්. . තුල්ලහිරිය සඳහා  
වසර නනකක කාලයකට සැහැල්ලලු නලාරි 

රථයක්ව ලබා ගැනී  

27/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව- ප2 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

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

 ණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළි තලාව. 

 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 
 

 
අනාල නැත. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
( ප2) 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/177 
 

ප්රානද්ශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු(කෑගල්ලල)  
ඒකකයට අයත්ත  වාණිජ උප ඒකකය  

27/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව- ප2 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 

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

 ණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළි තලාව. 

 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/h82jzseqdkzd50d/PPC-2022-175%20Crew%20Cab%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h82jzseqdkzd50d/PPC-2022-175%20Crew%20Cab%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aq8vue2z8o2g20t/PPC-2022-176%20Light%20Lorry%20Thulhiriya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aq8vue2z8o2g20t/PPC-2022-176%20Light%20Lorry%20Thulhiriya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ous4l7atmj9ozr/PPC-2022-177%20Light%20Lorry%20Com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ous4l7atmj9ozr/PPC-2022-177%20Light%20Lorry%20Com.pdf?dl=0
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සඳහා වසර නනකක කාලයකට කුලී 
පනන  යටනත්ත සැහැල්ලලු නලාරි රථයක්ව 

ලබා ගැනී  

දු.අ. 081-2270070   

නබ. අ. 02 
( ප2) 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/178 
 

ප්රානද්ශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු(කෑගල්ලල)  
ඒකකයට අයත්ත  පා.නස්. . 

න ානරාන්නතාට ප්රනද්ශනේ බිඳවැටුම්ප 
නස්වා සැපයුම්ප හා නඩත්තතු කටයුතු  සඳහා 

වසර නනකක කාලයකට කුලී පනන  
යටනත්ත සැහැල්ලලු නලාරි රථයක්ව ලබා 

ගැනී  

27/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව- ප2 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

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

 ණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළි තලාව. 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
( ප2) 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/179 
 

ප්රානද්ශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු(කෑගල්ලල)  
ඒකකයට අයත්ත  ප්රානද්ශීය නඩත්තතු උප 

ඒකකය-I  සඳහා වසර නනකක කාලයකට 
කුලී පනන  යටනත්ත කෘකැබ්ප රථයක්ව ලබා 

ගැනී  

27/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව- ප2 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

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

 ණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළි තලාව. 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
( ප2) 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/180 
 

ප්රානද්ශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු නාවලපිටිය 
බල ප්රනද්ශයට අයත්ත පා.නස්. . ගම්පනපාළ 
සඳහා වසර නනකක කාලයකට (4WD) 

ඩබල්ල කැබ්ප රථයක්ව ලබා ගැනී  

27/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව- ප2 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 
 

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

 ණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළි තලාව. 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
( ප2) 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/181 
 

ප්රානද්ශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු(නාවලපිටිය) 
ඒකකයට අයත්ත කුරුඳුවත්තත පා.නස්. . 

සඳහා වසර නනකක කාලයකට ඩබල්ල කැබ්ප 
රථයක්ව නහෝ වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනී . 

27/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව- ප2 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 
 

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

 ණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළි තලාව. 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
( ප2) 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/182 
 

ප්රානද්ශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු(නාවලපිටිය) 

27/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව- ප2 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

1000.00 

 
 
 
 

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

 ණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළි තලාව. 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

 
අනාල නැත. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/xeg6myy0a78a3de/PPC-2022-178%20Light%20Lorry%20Moronthota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xeg6myy0a78a3de/PPC-2022-178%20Light%20Lorry%20Moronthota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j9e6qbyk0d4a4ui/PPC-2022-179%20Crew%20Cab%20%20AMU%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j9e6qbyk0d4a4ui/PPC-2022-179%20Crew%20Cab%20%20AMU%201.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5lgcijpzarln1xo/PPC-2022-180%20Double%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5lgcijpzarln1xo/PPC-2022-180%20Double%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8pp7wlowaerpzfx/PPC-2022-181%20Double%20Cab%20Kurunduwatta.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8pp7wlowaerpzfx/PPC-2022-181%20Double%20Cab%20Kurunduwatta.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/otarmkncpgs16st/PPC-2022-182%20Three%20Wheeler%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/otarmkncpgs16st/PPC-2022-182%20Three%20Wheeler%20AMU.pdf?dl=0
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බල ප්රනද්ශනේ නඩත්තතු උප ඒකකය- I 
සඳහා වසර නනකක කාලයකට ්රී නරෝන 

රථයක්ව ලබා ගැනී . 

පිළි තලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

10,000.00 
 

පිළි තලාව. 

නබ. අ. 02 
( ප2) 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/183 
 

ප්රානද්ශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු(නේරානනණිය)  
බල ප්රනද්ශනේ නඩත්තතු උප ඒකකය සඳහා 
වසර නනකක කාලයකට වෑන් රථයක්ව ලබා 

ගැනී . 

27/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව- ප2 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

16,000.00 
 

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

 ණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළි තලාව. 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
( ප2) 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/184 
 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු (තැනීම්ප -  ධය  පළාත 
02) ඒකකනේ ි.අ.04 සඳහා වසර නනකක 
කාලයකට ඩබල්ල කැබ්ප රථයක්ව ලබා ගැනී  

27/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව- ප2 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 
 

20,000.00 
 

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

 ණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළි තලාව. 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
( ප2) 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/200 
 

ප්රධාන ිදුලි ඉංජිනන්රු(නේරානනණිය) 
බල ප්රනද්ශයට අයත්ත ඊරියග  පාරිනභෝගික 

නස්වා  ධයස්ථානය  සඳහා වසරක 
කාලයකට ්රී නරෝන රථයක්ව ලබා ගැනී  

27/07/2022 
14.00 පැය 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව- ප2 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

500.00 

 
 
 
 

5,000.00 
 

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

 ණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළි තලාව. 

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

ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළි තලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
නද්ශීය 

Click 
Here 

 

නබනාහැරීම්ප 
කලාප 02 - 
නැනගනහිර 

පලාත 

 
DGM(E)/QPPC/22/089 

 
විදුලි අධිකාරී (දපාුවිල්) පාරිද ෝගික 
ෙධයස්ථථානය  අම්පාර දේ නිල නිවස 

සඳහා නිවසක් වසර න නකක කාලයක්ව  
සඳහා කුලියට ලො ගැනීෙ. 

2022-08-03  
වන නා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව 
(නැනගනහිර) 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(අම්පපාර )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

නහෝ 
නිනයෝජය 

සා ානයාධිකාරී 
(නැනගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණා ලය 
026-2222666 

500.00 - 

නිනයෝජය සා ානයාධිකාරී 
(නැනගනහිර කාර්යාලය) 

නිලානවලි පාර 
ත්රිකුණා ලය 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරී 

(නැනගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලානවලි පාර 
ත්රිකුණා ලය 

- NCB Click 
Here 

නබනාහැරීම්ප 
කලාප 02 - 
නැනගනහිර 

පලාත 

 
DGM(E)/QPPC/22/090 

 
ඉංජින න්රු සහකාර (කල්ලමුන ණ්) නේ 

රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක්ව  
වසර 02ක්ව සඳහා කුලියට ලබා ගැනී . 

2022-08-03  
වන නා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමිටුව 
(නැනගනහිර) 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(කල්ලමුනණ් )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

නහෝ 
නිනයෝජය 

සා ානයාධිකාරී 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සා ානයාධිකාරී 
(නැනගනහිර කාර්යාලය) 

නිලානවලි පාර 
ත්රිකුණා ලය 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරී 

(නැනගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලානවලි පාර 
ත්රිකුණා ලය 

- NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/khhcjud6e59lu4a/PPC-2022-183%20%20%20Van%20Peradeniya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/khhcjud6e59lu4a/PPC-2022-183%20%20%20Van%20Peradeniya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ayoh439a43oimaf/PPC-2022-184%20WD%20Double%20Cab%20ES%2004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ayoh439a43oimaf/PPC-2022-184%20WD%20Double%20Cab%20ES%2004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qpx47b4doznu6hh/PPC-2022-200%20Three%20Wheeler-%20Eriyagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qpx47b4doznu6hh/PPC-2022-200%20Three%20Wheeler-%20Eriyagama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zoztrzr76l427i0/Eng-DD2-EP-089%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Pottuvil%20ECSC%29%27s%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zoztrzr76l427i0/Eng-DD2-EP-089%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Pottuvil%20ECSC%29%27s%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ep7rddzsdcuqh8x/Eng-DD2-EP-090%20Hiring%20of%20Van%20for%20EA%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ep7rddzsdcuqh8x/Eng-DD2-EP-090%20Hiring%20of%20Van%20for%20EA%20Kalmunai.pdf?dl=0
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(නැනගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණා ලය 
026-2222666 

නබනාහැරිම්ප 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/Const./NCB/2022/03 
බදු /කුලී පනන   ත මිනුවන්නගාඩ 

තැනීම්ප වැඩබි  සඳහා නගාඩනැගිල්ලලක්ව  
සපයා ගැනී  (මිනුවන්නගාඩ අවටින්) 

2022-08-03 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත්ත සපයා 
ගැනීනම්ප 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
තැනීම්ප 

(බපඋ) කාර්යාල, අංක 
280, නව ජීවන නපනනස 

කිරිබත්තනගාඩ 
දු.ක. +94-11-2910183            

+94-11-2908250 

1,000.00 
- 
 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු තැනීම්ප 
(බපඋ) කාර්යාල, අංක 280, 

නව ජීවන නපනනස 
කිරිබත්තනගාඩ 

දු.ක. +94-11-2910183            
+94-11-2908250 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
තැනීම්ප 

(බපඋ) කාර්යාල, අංක 
280, නව ජීවන 

නපනනස කිරිබත්තනගාඩ 
දු.ක. +94-11-2910183            

+94-11-2908250 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම්ප 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/Kirindi/EC1/Ten/Building/2
022/06 

 
නනාම්පනප පා.නස්. . හි ිදුලි අධිකාරි නිල 

නිවස සඳහා වසර නනකක කාලයකට 
නගාඩනැගිල්ලලක්ව කුලි පනන   ත ලබා 

ගැනී  සඳහා මිල ගණන් කැනි . 

2022-08-03 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත්ත සපයා 
ගැනීම්ප කමිටුව 

ප්රානද්ය ය ිදුලි 
ඉංජිනන්රු(කිරිඳිවැල) 

ලං.ි.  . 
නනා.74/25, රජවීදිය, 

කිරිඳිවැල 
 

දුරකථන අංකය: 
0332253357/ 
0332253358, 

 
1,000.00 

 
10,000.00 

ප්රානද්ය ය ිදුලි 
ඉංජිනන්රු(කිරිඳිවැල) 

ලං.ි.  . 
නනා.74/25, රජවීදිය, 

කිරිඳිවැල 
 

දුරකථන අංකය: 
0332253357/ 
0332253358 

ප්රානද්ය ය ිදුලි 
ඉංජිනන්රු(කිරිඳිවැල) 

ලං.ි.  . 
නනා.74/25, රජවීදිය, 

කිරිඳිවැල 
 

දුරකථන අංකය: 
0332253357/ 
0332253358 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම්ප 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/FA/Reg/Poles/2022/125 
බස්නාහිර පළාත උතුර තුල වැරකැවූ හා 
නපරදි නකාන්ීට කණු ප්රවාහනය සනහා 

ලංසු කැනවී  
 

2022-08-03 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත්ත සපයා 
ගැනීනම්ප 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
100,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම්ප 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/CON-V04/2022/04 
කුලී පනන   ත න ෝටර් කාර් රථයක්ව ලබා 

ගැනී . වැඩබිම්ප ඉංජිනන්රු II - තැනීම්ප 

2022-08-03 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත්ත සපයා 
ගැනීනම්ප 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම්ප 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V77/2022/18 
කුලී පනන   ත  කෲ කැබ්ප රථයක්ව ලබා 

ගැනී .  පාරිනභෝගික නස්වා  ධයස්ථානය 
- වත්තතල 

2022-08-03 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත්ත සපයා 
ගැනීනම්ප 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම්ප 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DM-V22/2022/20 
කුලී පනන   ත න ෝටර් කාර් රථයක්ව ලබා 
ගැනී . ප්රධාන ඉංජිනන්රු – නබනාහැරීම්ප 

නඩත්තතු 

2022-08-03 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත්ත සපයා 
ගැනීනම්ප 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම්ප 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/D-V61/2022/21 
කුලී පනන   ත  කෲ කැබ්ප රථයක්ව ලබා 

ගැනී .  පාරිනභෝගික නස්වා  ධයස්ථානය 

2022-08-03 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත්ත සපයා 
ගැනීනම්ප 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

පාර, කිරිබත්තනගාඩ.                

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, - NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/cpwrn3kk391xzaj/Sin-DD2-WPN-Const.-NCB-2022-03-Minuwangoda%20Rent%20Building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cpwrn3kk391xzaj/Sin-DD2-WPN-Const.-NCB-2022-03-Minuwangoda%20Rent%20Building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zgmnug9x2pu1lqi/DGM-DD2-WPN-Kirindi-EC1-Ten-Building-2022-06%20-%20Dompe%20ES%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zgmnug9x2pu1lqi/DGM-DD2-WPN-Kirindi-EC1-Ten-Building-2022-06%20-%20Dompe%20ES%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0n6dvyarcm37jf2/Eng-DD2-WPN-FA-Reg-Poles-2022-125.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0n6dvyarcm37jf2/Eng-DD2-WPN-FA-Reg-Poles-2022-125.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pzbjn3koq5g6ffk/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V04-2022-04%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pzbjn3koq5g6ffk/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-V04-2022-04%20car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6sv01k1a2qof0nl/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2022-18%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6sv01k1a2qof0nl/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V77-2022-18%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5433dqyeen1qkps/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V22-2022-20%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5433dqyeen1qkps/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-V22-2022-20%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/45xjxayfjd1etrz/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V61-2022-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/45xjxayfjd1etrz/Eng-DD2-WPN-NCB-D-V61-2022-21-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
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- දිවුලපිටිය කිරිබත්තනගාඩ.              
දු.ක. 011-2911071/72 

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

නබනාහැරිම්ප 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V28/2022/25 
කුලී පනන   ත න ෝටර් කාර් රථයක්ව ලබා 

ගැනී . ප්රධාන ිදුලි ඉංජිනන්රු – 
කැලණිය 

2022-08-03 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත්ත සපයා 
ගැනීනම්ප 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම්ප 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V162/2022/26 
කුලී පනන   ත  කෲ කැබ්ප රථයක්ව ලබා 

ගැනී .  පාරිනභෝගික නස්වා  ධයස්ථානය 
- කටාන 

2022-08-03 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත්ත සපයා 
ගැනීනම්ප 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම්ප 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V179/2022/79 
කුලී පනන   ත න ෝටර් කාර් රථයක්ව ලබා 

ගැනී . ිදුලි ඉංජිනන්රු – කිරිඳිවැල 

2022-08-03 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත්ත සපයා 
ගැනීනම්ප 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම්ප 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V56/2022/80 
කුලී පනන   ත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනී , 

ප්රධාන ිදුලි ඉංජිනන්රු කාර්යාලය - 
ගම්පපහ 

2022-08-03 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත්ත සපයා 
ගැනීනම්ප 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම්ප 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/J-V76/2022/88 
කුලී පනන   ත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනී , 

ප්රධාන ිදුලි ඉංජිනන්රු කාර්යාලය - ජා 
ඇල 

2022-08-03 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත්ත සපයා 
ගැනීනම්ප 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම්ප 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V117/2022/90 
කුලී පනන   ත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනී , 

පාරිනභෝගික නස්වා  ධයස්ථානය - 
කටාන 

2022-08-03 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත්ත සපයා 
ගැනීනම්ප 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම්ප 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V41/2022/91 
කුලී පනන   ත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනී , 

ප්රානද්ශීය නඩත්තතු ඒකකය (II) - මීගමුව 

2022-08-03 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත්ත සපයා 
ගැනීනම්ප 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම්ප 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V119/2022/97 
කුලී පනන   ත න ෝටර් කාර් රථයක්ව ලබා 

ගැනී . ප්රධාන ිදුලි ඉංජිනන්රු – 
නේයන්නගාඩ 

2022-08-03 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත්ත සපයා 
ගැනීනම්ප 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

 
1,000.00 

 
20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්තනගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම්ප 
අංශය 3 

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/නිළ 
නිවාස/ඩීඊඕ1/2නක්ව22/09 

10/08/2022 
15.00 පැය 

 
 

න ාණරාගල ප්රානද්ශීය 
ිදුලි ඉංජිනන්රු 500.00 90,000.00 

නිනයෝජය සා ානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාන 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි (ඌව) 

 
- නද්ශීය 

න තැනින් 
බාගත 

https://www.dropbox.com/s/w0f66eun0jex8vr/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V28-2022-25%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w0f66eun0jex8vr/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V28-2022-25%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2gcci7zm6v7avg7/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2gcci7zm6v7avg7/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7u8u465l9r44g21/WPN-NCB-KR-V179-2022-79%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7u8u465l9r44g21/WPN-NCB-KR-V179-2022-79%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mmrwghhxpb370wt/WPN-NCB-G-V56-2022-80%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mmrwghhxpb370wt/WPN-NCB-G-V56-2022-80%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d722b4ytvnggha4/WPN-NCB-J-V76-2022-88%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d722b4ytvnggha4/WPN-NCB-J-V76-2022-88%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kx75eu9gm8uz4b8/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V117-2022-90%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kx75eu9gm8uz4b8/Eng-DD2-WPN-NCB-N-%20V117-2022-90%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aygbo9x72kc6qpm/WPN-NCB-N-V41-2022-91%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aygbo9x72kc6qpm/WPN-NCB-N-V41-2022-91%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0iv56crx5oxo2i/WPN-NCB-V-V119-2022-97%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0iv56crx5oxo2i/WPN-NCB-V-V119-2022-97%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rtngwfs4pbdwsrb/tender%20Book%20-%20Area%20Office%20Monaragala_3_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rtngwfs4pbdwsrb/tender%20Book%20-%20Area%20Office%20Monaragala_3_.pdf?dl=0
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(ඌව) ිදුලි ඉංජිනන්රු (න ාණරාගල) 
කාර්යාලය සඳහා න ාණරාගල නගරය 
අවටින් වසර නනකක්ව සඳහා බදු පනන  

 ත නගාඩනැගිල්ලලක්ව ලබා ගැනි  

පළාත්ත මිලදී 
ගැනිම්ප කමිටුව 

(ඌව) 

කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල  ණ්ඩලය, 

න ාණරාගල. 
Tel : 055-2277350 

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

හිඳ නගාඩ, 
බදුල්ලල. 

ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

 ණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

කරන්න 

නබ.අ.03 
(සබර) 

SAB/RUW/EE/BUILDING/AMU- 
RUWANWELLA /2022 

රුවන්වැල්ලල ප්රානද්ශීය නඩත්තතු ඒකකය 
සඳහා වසර නනකක කාලයකට, 

රුවන්වැල්ලල නගරනේ සිට 
කිනලෝමීටරයක්ව  ඇතුලත පිහිටි වර්ග අඩි 

1500 කට නනාඅඩු නගාඩනැගිල්ලලක්ව  කුලී 
පනන   ත ලබා ගැනී . 

 
 

04/08/2022 
14.00 පැය 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම්ප කමිටුව 

(සබර) 

ිදුලි ඉංජිනන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ලල)       නනා. 
ඊ 184/1, අටුලුග , 

නනහිඕිට. 
 

1,000.00 - 

ිදුලි ඉංජිනන්රු කාර්යාලය 
(රුවන්වැල්ලල) නනා. ඊ 

184/1, අටුලුග , නනහිඕිට. 
 

ිදුලි ඉංජිනන්රු 
කාර්යාලය 

(රුවන්වැල්ලල) නනා. ඊ 
184/1, අටුලුග , 

නනහිඕිට. 
 

- 
නද්ශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

Click 
Here 

 

 
නබනාහැරීම්ප 
අංශය 03 
(බපන II ) 

 

 
WPSII/T/2022/085 

හංවැල්ලල පාරිනභෝගික නස්වා 
 ධයස්ථානය පවත්තවා නගන යා  සඳහා 

සුදුසු නගාඩනැගිල්ලලක්ව කුලියට නහෝ 
බද්නට ගැනී  වසර 02ක්ව සඳහා (හංවැල්ලල 

නගර ආසන්නනේ ජලය, ිදුලිය හා 
දුරකථන සහිතව සම්පූර්ණ වර්ගඵලය 

වර්ග අඩි 2000 – 2500 කට නනාඅඩු ිය 
යුතු අතර බර  වාහන සහ සැහැල්ලලු 

වාහන නවතා තැබිය හැකි හංවැල්ලල/ 
කුතඅේගල නගරය තුළ ප්රධාන  ාර්ගයට 

ආසන්නව පිහිටා තිබිය යුතුය) 
 

 
2022.08.03 
නප.ව. 10.00 

 

 
පළාත්ත සපයා 

ගැනීම්ප කමිටුව 
(බපන 11) 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී. , පලමු  හල, 

නනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර  ාවත, 

ඇතුල්ලනකෝටනට. 
 

 
- 

 
- 

 
නි. සා. (බපන II ) කාර්යාලය 

ලං. වී. , පලමු  හල, 
නනා. 644,  ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

 ාවත, ඇතුල්ලනකෝටනට. 
 

 
නි. සා. (බපන II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී. , පලමු  හල, 

නනා. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර  ාවත, 

ඇතුල්ලනකෝටනට. 
 

 
අනාල නනානේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V43/HV/2022/79 

 
නැරණියගල පාරිනභෝගික නස්වා 

 ධයස්ථානය සඳහා 4WD ඩබල්ල කැබ්ප 
රථයක්ව කුලී පනන   ත ලබා ගැනී . 

10-08-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම්ප කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

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

ලං.ි. ., නවනගරය, 
රත්තනපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සා ානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි. ., නව 

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

2226084 
 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

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

ලං.ි. ., නවනගරය, 
රත්තනපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

- නද්ශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V80/HV/2022/80 

10-08-2022 
 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම්ප කමිටුව 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සා ානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි - නද්ශීය 

 
 

https://www.dropbox.com/s/rtngwfs4pbdwsrb/tender%20Book%20-%20Area%20Office%20Monaragala_3_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kqfjbld9kjnxcft/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%20%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%25
https://www.dropbox.com/s/kqfjbld9kjnxcft/%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%94%20%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%20%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%20%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%25
https://www.dropbox.com/s/gjawt6s0b3nn4bm/WPSII.T.2022.085.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gjawt6s0b3nn4bm/WPSII.T.2022.085.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lyb8sljm1v3p549/2022_79-RUW-V43-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
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ිදුලි ඉංජිනන්රු (රත්තනපුර)ඒකකය සඳහා 

්රී නරෝනරථයක්ව කුලී පනන   ත ලබා 
ගැනී . 

පැය 14.00 (සබර) (සබරගමුව) ශාඛාව, 
ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි. ., නවනගරය, 
රත්තනපුර 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි. ., නව 

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

2226084 
 
 
 

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

ලං.ි. ., නවනගරය, 
රත්තනපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

 
 
 
 

Click Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V36/HV/2022/81 

 
රත්තනපුර ප්රානද්ශීය නඩත්තතු ඒකකය සඳහා 

2WD ඩබල්ල කැබ්පරථයක්ව කුලී පනන   ත 
ලබා ගැනී . 

10-08-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම්ප කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

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

ලං.ි. ., නවනගරය, 
රත්තනපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සා ානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි. ., නව 

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

2226084 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

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

ලං.ි. ., නවනගරය, 
රත්තනපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

 

- නද්ශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 
 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V84/HV/2022/82 

 
නැරණියගල පා.නස්.  සඳහා 4WD කෲ 

කැබ්ප රථයක්ව කුලී පනන   ත ලබා ගැනී . 
10-08-2022 

 
පැය 14.00 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම්ප කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

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

ලං.ි. ., නවනගරය, 
රත්තනපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සා ානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි. ., නව 

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

2226084 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

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

ලං.ි. ., නවනගරය, 
රත්තනපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්වස් - 
045-2226084 

- නද්ශීය 

 
 
 
 
 
 

Click Here 
 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V85/HV/2022/83 

 
ිදුලි ඉංජිනන්රු (රුවන්වැල්ලල)ඒකකය 
සඳහා ්රී නරෝනරථයක්ව කුලී පනන   ත 

ලබා ගැනී . 

10-08-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම්ප කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

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

ලං.ි. ., නවනගරය, 
රත්තනපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සා ානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි. ., නව 

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

2226084 
 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

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

ලං.ි. ., නවනගරය, 
රත්තනපුර. 

- 

 
 

නද්ශීය 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RAT-V48/HV/2022/84 

 
කලවාන පා.නස්. . සඳහා සිංගල්ල 

කැබ්පරථයක්ව කුලී පනන   ත ලබා ගැනී . 

10-08-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම්ප කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

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

ලං.ි. ., නවනගරය, 
රත්තනපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සා ානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි. ., නව 

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

2226084 
 

නිනයෝජය 
සා ානයාධිකාරි 

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

ලං.ි. ., නවනගරය, 
රත්තනපුර. 

- නද්ශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

නබ. අ. 03  10-08-2022 පළාත්ත මිළදී නිනයෝජය 1,000.00 20,000.00 නිනයෝජය සා ානයාධිකාරි නිනයෝජය - නද්ශීය  

https://www.dropbox.com/s/ghp6id8v1o7uxl2/2022_80-RAT_-V80_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0mk0drffjjisjit/2022_81-RAT-V36-%20DOUBLE%20CAB%20%202%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7ey33caoqa50g1z/2022_82-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oextqxcfimif54a/2022_83-RUW_-V85_THREE%20WHEELER%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oextqxcfimif54a/2022_83-RUW_-V85_THREE%20WHEELER%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cm1ztuyxb1ra51y/2022_84-RAT-V48-%20SINGLE%20CAB%20%202%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cm1ztuyxb1ra51y/2022_84-RAT-V48-%20SINGLE%20CAB%20%202%20WHEEL.pdf?dl=0
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(සබර) SAB/EHE-V71/HV/2022/85 
 

කිරිඇල්ලල පා.නස්.  සඳහා වෑන් (ද්ිත්තව 
කාර්යය) රථයක්ව කුලී පනන   ත ලබා 

ගැනී . 

 
පැය 14.00 

ගැනීම්ප කමිටුව 
(සබර) 

සා ානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි. ., නවනගරය, 
රත්තනපුර 

(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි. ., නව 
නගරය, රත්තනපුර. 045-

2225891-5 ෆැක්වස් - 045-
2226084 

 
 
 

සා ානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ) ඒකකය, 

ලං.ි. ., නවනගරය, 
රත්තනපුර. 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

ලංසුඅංකය:සබර/රපු/ලි14/පිත්රතා 
නස්වය/2022 

පිත්රතා නස්වය ලබා ගැනී  
රත්තනපුර ිදුලි ඉංජිනන්රු ඒකකය සහ 

එයට අයත්ත උප ඒකක 
අංක 269, 3 වන  හළ, නකළින් වීදිය 

රත්තනපුර. 

2022-08-04 
පැය 14.00 

පළාත්ත මිළදී 
ගැනීම්ප කමිටුව 

(සබර) 

ි.ඉ. රත්තනපුර 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

3 වන  හළ, නනා.269, 
නකළින් වීදිය, 

රත්තනපුර. 
 

නටලි  045-2222137 
 

ෆැක්වස් 045-2222564 

1,000.00 10,000.00 

ි.ඉ. රත්තනපුර කාර්යාලය, 
ලං.ි. ., 

3වන  හළ, නනා.269, 
නකළින් වීදිය, 

රත්තනපුර. 
නටලි  045-2222137 

 
ෆැක්වස් 045-2222564 

ි.ඉ. රත්තනපුර 
කාර්යාලය, ලං.ි. ., 

3වන  හළ, නනා.269, 
නකළින් වීදිය, 

රත්තනපුර. 
නටලි  045-2222137 

 
ෆැක්වස් 045-2222564 

-- නද්ශීය 

 
 
 

Click 
Here 

නබනාහැරීම්ප 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/71 
ප්රධාන ිදුලි ඉංජිනන්රු නනහිවල 

කාර්යාලයට අයත්ත පාරිනභෝගික නස්වා 
 ධයස්ථාන, උපනපාල සඳහා පිරිසිදු 
කිරීනම්ප නස්වා ලබා ගැනී  සඳහා වූ 

නටන්ඩරය. 

2022.08.10 
නප.ව. 10.00 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සා ානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම්ප අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටු ඟ, 

නනහිවල. 
011-2638852 

500.00 25,000.00 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සා ානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම්ප 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටු ඟ, නනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සා ානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටු ඟ, 

නනහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

නබනාහැරීම්ප 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/52 
බස්නාහිර පළාත නකුණ 1 හි ප්රධාන 

ඉංජිනන්රු( තුග ) සඳහා කුළී පනන  
 ත වෑන් රථයක්ව ලබා  ගැනී  සඳහා වූ 

නටන්ඩරය 

2022.08.10 
නප.ව. 10.00 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සා ානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම්ප අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටු ඟ, 

නනහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සා ානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම්ප 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටු ඟ, නනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සා ානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටු ඟ, 

නනහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

නබනාහැරීම්ප 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/53 
බස්නාහිර පළාත නකුණ 1 හි ප්රධාන 

ඉංජිනන්රු( තුග ) සඳහා කුළී පනන  
 ත වෑන් රථයක්ව ලබා  ගැනී  සඳහා වූ 

2022.08.10 
නප.ව. 10.00 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සා ානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සා ානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම්ප 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සා ානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

 

NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/fge5z828j2v3ms4/2022_85-EHE-V71-%20DUAL%20PURPOSE%20VAN%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fge5z828j2v3ms4/2022_85-EHE-V71-%20DUAL%20PURPOSE%20VAN%20-%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q74iivftpzckb32/SAB-RP-C14%20-Cleaning%20Service-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q74iivftpzckb32/SAB-RP-C14%20-Cleaning%20Service-2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jqmeybecujkg2iv/PPC_T_2022_71%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jqmeybecujkg2iv/PPC_T_2022_71%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x4cl10qa12wh71v/WPS1_PPC_T_V_2022_52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x4cl10qa12wh71v/WPS1_PPC_T_V_2022_52.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ofi72700bz82i9f/WPS1_PPC_T_V_2022_53.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ofi72700bz82i9f/WPS1_PPC_T_V_2022_53.pdf?dl=0
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නටන්ඩරය නබනාහැරීම්ප අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටු ඟ, 

නනහිවල. 
011-2638852 

අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 
 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටු ඟ, නනහිවල. 

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

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටු ඟ, 

නනහිවල. 
නබනාහැරීම්ප 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/54 
බස්නාහිර පළාත නකුණ 1 හි ප්රධාන 

ඉංජිනන්රු(නබනාහැරීම්ප නඩත්තතු) සඳහා 
කුළී පනන   ත වෑන් රථයක්ව ලබා  ගැනී  

සඳහා වූ නටන්ඩරය 

2022.07.21 
නප.ව. 10.00 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සා ානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම්ප අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටු ඟ, 

නනහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සා ානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම්ප 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටු ඟ, නනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සා ානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටු ඟ, 

නනහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

නබනාහැරීම්ප 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/55 
බස්නාහිර පළාත නකුණ 1 හි ප්රධාන 

ඉංජිනන්රු( තුග ) ට අයත්ත අගලවත්තත 
පානස්  සඳහා කුළී පනන   ත වෑන් 

රථයක්ව ලබා  ගැනී  සඳහා වූ නටන්ඩරය 

2022.07.21 
නප.ව. 10.00 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සා ානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම්ප අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටු ඟ, 

නනහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සා ානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම්ප 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටු ඟ, නනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සා ානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටු ඟ, 

නනහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

නබනාහැරීම්ප 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/56 
බස්නාහිර පළාත නකුණ 1 හි ප්රධාන 

ඉංජිනන්රු(තැනීම්ප) සඳහා කුළී පනන  
 ත වෑන් රථයක්ව ලබා  ගැනී  සඳහා වූ 

නටන්ඩරය 
 
 

2022.07.21 
නප.ව. 10.00 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සා ානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම්ප අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටු ඟ, 

නනහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සා ානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම්ප 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටු ඟ, නනහිවල. 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සා ානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටු ඟ, 

නනහිවල. 

 

NCB 

Click 
here 

 

නබනාහැරීම්ප 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/57 
බස්නාහිර පළාත නකුණ 1 හි ප්රධාන 

ඉංජිනන්රු(කලුතර) සඳහා කුළී පනන  

2022.07.21 
නප.ව. 10.00 

පළාත්ත 
ප්රසම්පපානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සා ානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
500.00 15,000.00 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සා ානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1) 

ප්රධාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සා ානයාධිකාරී 

 
NCB 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/ji74ca8r85qjmz1/WPS1_PPC_T_V_2022_54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ji74ca8r85qjmz1/WPS1_PPC_T_V_2022_54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iggr3cq05l6on4e/WPS1_PPC_T_V_2022_55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iggr3cq05l6on4e/WPS1_PPC_T_V_2022_55.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jbhqs876nkc0u2z/WPS1_PPC_T_V_2022_56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jbhqs876nkc0u2z/WPS1_PPC_T_V_2022_56.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dji3dautppnukw6/WPS1_PPC_T_V_2022_57.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dji3dautppnukw6/WPS1_PPC_T_V_2022_57.pdf?dl=0
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 ත වෑන් රථයක්ව ලබා  ගැනී  සඳහා වූ 
නටන්ඩරය 

1) කාර්යාලය, 
නබනාහැරීම්ප අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටු ඟ, 

නනහිවල. 
011-2638852 

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම්ප 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටු ඟ, නනහිවල. 

(බස්නාහිර පළාත 
නකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබනාහැරීම්ප අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

 හල, ලංකා ිදුලිබල 
 ණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටු ඟ, 

නනහිවල. 

නබනාහැරීම්ප අංශය - 4 (බපන - 1) ලංසු නපාත්ත මිලදී ගැනී ට ප්රථ ව ලංසු නයාමු අංකය, ඔනබ්ප ආයතනනේ න , වයාපාර ලියාපදිංි අංකය,  සහ ලිපිනය නකටි පනිිඩයක්ව  ාර්ගනයන් 0702516069 යන අංකයට නැනුම්ප නනන්න. 

 

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

 
 

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

 

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

 

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

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

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

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


