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ලංසු කැඳවීම 
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/2022/0244 

 
Sodium hydroxide (30%) ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරයට මිලදෟ ගැනීම හා 
සැපයීම 2023 

 
23/11/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

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 5,000.00 

(නැවත 
නනානගවන 

නටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුනේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
නවත බැර 
කල හැක 

 
200,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදන 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 

 
ප්රසම්පාදන 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/czbnsyjd9xtfbmh/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0244.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czbnsyjd9xtfbmh/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0244.pdf?dl=0
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ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0245 

 
Hydrocholoric acid (30%) ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරයට මිලදී ගැනීම හා සැපයීම 
2023 

 
23/11/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

අංශය, 4වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

නනානරාචනචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 7,000.00 

(නැවත 
නනානගවන 

නටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුනේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
නවත බැර 
කල හැක 

 
300,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදන 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 

 
ප්රසම්පාදන 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 

 

නබදා හැරිම් 
කලාප 01 
නකාළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/C/PPC/2022/0

25 
supply & delivery of 

i)Feeder Pillar 8 Way (Fiberglass) 
ii)Mini Feeder Pillar with Fuse 8 

Way (Fiberglass) 

2022 
නනාවැම්බර් 

මස 
23 වැනිදා 

නප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(නකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
නගාඩනැගිල්ලල 340, 

ආර්. ඒ. ද නමල්ල මාවත, 
නකාළඹ 03 මගින් 

2022.11.22 දිනට නපර 
දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

1,000,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(නකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 

නගාඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ ද 
නමල්ල මාවත, නකාළඹ 03 හි 

තබා ඇති ලංසු නපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(නකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- නේශීය Click 
Here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/0ccet46dno4v0w1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0245.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ccet46dno4v0w1/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0245.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dqoa40iqlh06q7f/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dqoa40iqlh06q7f/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-025.pdf?dl=0
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නබදා හැරිම් 
කලාප 01 
නකාළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/C/PPC/2022/0

26 
Supply and Delivery of 

Remotely Operated 11kV Hydraulic 
Cable Spiker Units 

2022 
නනාවැම්බර් 

මස 
23 වැනිදා 

නප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(නකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
නගාඩනැගිල්ලල 340, 

ආර්. ඒ. ද නමල්ල මාවත, 
නකාළඹ 03 මගින් 

2022.11.22 දිනට නපර 
දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

15,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(නකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 

නගාඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ ද 
නමල්ල මාවත, නකාළඹ 03 හි 

තබා ඇති ලංසු නපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(නකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- නේශීය Click 
Here 

නබදා හැරිම් 
කලාප 01 
නකාළඹ 
නගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/C/PPC/2022/0

27 
Supply and Delivery of 

Ferrules Cu. Crimp Type 
HV/400Sqmm 

 

2022 
නනාවැම්බර් 

මස 
23 වැනිදා 

නප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(නකාළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  ලක්වෂ්මන් 
නගාඩනැගිල්ලල 340, 

ආර්. ඒ. ද නමල්ල මාවත, 
නකාළඹ 03 මගින් 

2022.11.22 දිනට නපර 
දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

3,500.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(නකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්වෂ්මන් 

නගාඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ ද 
නමල්ල මාවත, නකාළඹ 03 හි 

තබා ඇති ලංසු නපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(නකාළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- නේශීය Click 
Here 

නබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

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

RC//2K22/098 
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3/ කිනලෝ ග්රෑම් 
100 වැරකැවූ සැහැල්ලු නකාන්ීට්ට කණු 

500ක්ව මිල දී ගැනීම හා සැපයීම. 
. 
 

23/11/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

3500.00 124,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

හිඳ නගාඩ,බදුල්ලල. 
 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/dbs3zf9uvhcfav1/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dbs3zf9uvhcfav1/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-026.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vkr8tvy0viszqj0/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vkr8tvy0viszqj0/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k6h0wnabc4n7s09/98.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k6h0wnabc4n7s09/98.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k6h0wnabc4n7s09/98.pdf?dl=0
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නබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/PS/2K22
/099 

ඌව පළාත සඳහා මීටර් 11 කිනලෝ ග්රෑම් 
850 නපරදි නකාන්ීට්ට කණු 100ක්ව මිල දී 

ගැනීම හා සැපයීම 

23/11/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 109,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

හිඳ නගාඩ,බදුල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/89 
පාරින ෝගික ිදුලි බිල්ලපත්  මුද්රණය කර 

සපයා, නගනිත්  ාරදීම 
2,000 පැකට්ට (එක්ව පැකට්ට ටුවකට බිල්ලපත් 

1,000 බැගින්) 
 

2022.11.24 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරස ා පටුමඟ, 

නදහිවල. 
011-2124900 

1,500.00 26,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරස ා පටුමඟ, නදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

නදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/96 
බස්නාහිර පළාත දකුණ-1 හි අබලි 

ිකිණීම සඳහා වූ නටන්ඩරය. 
නලාට්ට 01යි 

2022.11.24 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරස ා පටුමඟ, 

නදහිවල. 
011-2124900 

500.00 100,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරස ා පටුමඟ, නදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

නදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/3qv1yepcry8lwon/099.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3qv1yepcry8lwon/099.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3qv1yepcry8lwon/099.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oqjeo4tiiy9l1np/PPC_T_2022_89%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oqjeo4tiiy9l1np/PPC_T_2022_89%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rtv4mgnz10qmwck/PPC_T_2022_96%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rtv4mgnz10qmwck/PPC_T_2022_96%20-%20watermark.pdf?dl=0
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නබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/98 
“Portable Three Phase Meter 

Testing Equipment” සපයා, නගනිත් 
 ාරදීම. 
02 එකු 

2022.11.24 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරස ා පටුමඟ, 

නදහිවල. 
011-2124900 

1,500.00 33,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරස ා පටුමඟ, නදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

නදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2022/99 
“Wearable Medium Voltage 

Detectors” සපයා, නගනිත්  ාරදීම. 
12 එකු 

2022.11.24 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරස ා පටුමඟ, 

නදහිවල. 
011-2124900 

1,500.00 23,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරස ා පටුමඟ, නදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

නදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

නබදාහැරීම් අංශය - 4 (බපද - 1) ලංසු නපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු නයාමු අංකය, ඔනබ්ප ආයතනනේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය නකි පනිිඩයක්ව මාර්ගනයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් නදන්න. 

ඉදිකිරීම් 

 

 

  

 

      

 

 

 

  

 

      

 

යස්වා 

https://www.dropbox.com/s/vv5ldux6ov4uqjm/PPC_T_2022_98%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vv5ldux6ov4uqjm/PPC_T_2022_98%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gu9nmgux85m3b2q/PPC_T_2022_99%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gu9nmgux85m3b2q/PPC_T_2022_99%20-%20watermark.pdf?dl=0
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ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය 

 
LV/T/2022/0241 

 
ලක්විජය ිදුලි බලාගාරනේ අළු, බර අළු 

හා පයිරයිට්ටස් හැසිරිනම් පේධාතිය සඳහා 
පිරිසිඳු කිරීනම් නස්වා සැපයීම - වසරක 

කාලයක්ව 

 
23/11/2022 

දින 
14.00 පැයට 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
කණිෂ්ඨ 

සපයා ගැනීම් 
කමිටුව 

 
ප්රසම්පාදන 

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 4,000.00 

(නැවත 
නනානගවන 

නටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුනේ 
ගිණුම් අංක: 

2042001400
85134 නවත 

බැර කල හැක 

 
300,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පාදන 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 

 
ප්රසම්පාදන 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/2021/144 
Sand blasting and painting of 

spillway gates, sand flush gate, stop 
logs and related steel structures 

(including paint materials) of 
Upper Kotmale Power Station 

2022-12-01 
වන දින පැය 

14.00. 

මහවැලි 
සංකීර්ණ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 
මහවැලි සංකීර්ණය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.නප. 42, 

අම්පිිය පාර, මහනුවර. 
දුරකථන 

081 4953839 
ෆැක්වස් :  

0814950687 

1000/= 
සියුම 
නගවීම් 

මහවැලි 
සංකීර්ණනේ 
රැස්කිරීනම් 

ගිණුම් 
අංශනේ 
මහජන 

බැංකුනේ 
මූලස්ථාන 
ශාඛානේ 

ගිණුම් අංක  
204-2002-
30085-134 
ගිණුමට බැර 

කර අදාල 
රිසිට්ටපත 
ඉදිරිපත් 

කිරීනමන් 
2022/11/30 

දින දක්වවා  
සතිනේ වැඩ 

කරන 
දිනයකදී 

9:00 පැය 

300,000/= 
 
 
 
 
 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය, 

මහවැලි සංකීර්ණය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.නප. 42, 
අම්පිිය පාර, මහනුවර. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 
මහවැලි සංකීර්ණය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.නප. 42, 

අම්පිිය පාර, මහනුවර. 
2022-12-01 දින පැය 

14.00. 

අදාළ නැත ජාතික 
තරඟකාරි 

ලංසු. 

 
Click 
here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/peomlewp5antowl/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0241.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/peomlewp5antowl/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2022-0241.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1pgdzf37ov3s62n/ENG-GEN-MC-UKTPS-2021-144.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1pgdzf37ov3s62n/ENG-GEN-MC-UKTPS-2021-144.pdf?dl=0
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සිට15:00 
පැය දක්වවා 
ලබා ගත 

හැක. 
 

ජනන 
 

SPS/C3/15 
 

සපුගස්කන්ද ිදුලි බලස්ථානයට කුලී 
පදනම මත කාර් රථයක්ව (රියදුරු සහ 

ඉන්ධාන සහිතව) වසරක කාල සීමාවක්ව 
සඳහා ලබා ගැනීම. 

 
 

 
2022-11-30 
10.00 පැයට 

 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 
තාපබල 

සංකීර්ණය 

 
නිනයෝජය සාමානය 
අධිකාරී ( තාපබල 

සංකීර්ණය)  ලංිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම, 
10600 නකානලාන්නාව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

 
 
 
 

Rs.1000/= 

 
 
 
 

Rs. 20,000/= 

නිනයෝජය සාමානය අධිකාරී 
( තාපබල සංකීර්ණය)  

ලංිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම, 
10600 නකානලාන්නාව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

නිනයෝජය සාමානය 
අධිකාරී (තාපබල 

සංකීර්ණය)  ලංිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම, 
10600 නකානලාන්නාව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

අදාල නැත නේශීය Click 
Here 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
45 

වයඹ1- ිදුලි ඉංජිනන්රු (වාණිජ) සදහා 
කුලී පදනම මත නමෝටර් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම. 

2022 
නනාවැම්බර් 

23 
ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධාාන ිදුලි ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

037 - 2281892 

3,000.00 70,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ-

1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
41 

වයඹ1- නබදාහැරීම් නඩත්තු ඒකකය 
සඳහා පුේගලිකආරක්වෂක නස්වය සැපයීම 

2022 
නනාවැම්බර් 

23 
ප.ව 02.00 

එම එම 5,000.00 120,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
43 

වයඹ1- නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරීකාර්යාලය, ඇමතුම් 

මධායස්ථානය සහ නඩත්තු වැඩ කංඩායම 
සඳහා පුේගලිකආරක්වෂක නස්වය සැපයීම 

2022 
නනාවැම්බර් 

23 
ප.ව 02.00 

එම එම 5,000.00 175,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

නබ. අ. 1 
(වයාපිති හා 
බැර නඩත්තු) 

DGM(P&HM)DD1/T/SJA/2022/01 
 

වසර නදකක්ව සඳහා කුරුණෑගල පිහිි 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී (වයාපිති හා 

බැර නඩත්තු) නබදාහැරීම් අංශය 1 
කාර්යාලය, කාර්යාල පරිශ්රය සහ හබරණ 

2022/11/24 
ප.ව. 2.00 

දක්වවා 

කලාීය 
සපයා 

ගැනීනම් 
කමිටුව 

(නබ.අ.1) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වයාපිති හා බැර 
නඩත්තු) නබදාහැරීම් 

අංශය 1,       ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

1,000.00 40,000.00 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(වයාපිති හා බැර නඩත්තු) 

නබදාහැරීම් අංශය 1,       
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනා.288, නුවර පාර,         

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වයාපිති හා බැර 
නඩත්තු) නබදාහැරීම් 

අංශය 1,       ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

අදාල නැත නේශීය 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/3fxlhkeu3lo9izl/Eng-Gen-TC-SPSC315.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3fxlhkeu3lo9izl/Eng-Gen-TC-SPSC315.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvyfflydeeqkqdd/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-245.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvyfflydeeqkqdd/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-245.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rsdvny0i5i3kq1o/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-241.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rsdvny0i5i3kq1o/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-241.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bt8h694m0lih1yy/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-243.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bt8h694m0lih1yy/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-243.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a6iiaa3ujlryst3/DD1-PHM-T-SJA-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a6iiaa3ujlryst3/DD1-PHM-T-SJA-2022-01.pdf?dl=0
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පිහිි ගබඩා සංකීර්ණ පරිශ්රය පිරිසිදු කිරීම් 
හා නඩත්තු නස්වා  පවත්වානගන යාම. 

 

නනා.288, නුවර පාර,         
කුරුණෑගල, 

 
037- 2229151 

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

 

නනා.288, නුවර පාර,         
කුරුණෑගල, 

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

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/SS/22/0192 
කුරුණෑගල ප්රාධාාන ඉංජිනන්රු කාර්යාලය 

හා එයට අයත් ිදුලි පාරින ෝගික නස්වා 
මධායස්ථාන සහ කුරුණෑගල ප්රාථමික 

උපනපාල සඳහා නකාන්රාත් පදනම මත 
ආරක්වෂක නස්වාව ලබා ගැනීම. 

 

2022-11-24 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

5,000.00 270,000.00 නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/SS/22/0193 
නාරම්මල ිදුලි ඉංජිනන්රු කාර්යාලය හා 

එයට අයත් ිදුලි පාරින ෝගික නස්වා 
මධායස්ථාන සඳහා නකාන්රාත් පදනම 

මත ආරක්වෂක නස්වාව ලබා ගැනීම. 

2022-11-24 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

5,000.00 220,000.00 නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/SS/22/0194 
වාරියනපාල ප්රාධාාන ඉංජිනන්රු 
කාර්යාලය හා එයට අයත් ිදුලි 

පාරින ෝගික නස්වා මධායස්ථාන සඳහා 
නකාන්රාත් පදනම මත ආරක්වෂක 

නස්වාව ලබා ගැනීම. 

2022-11-24 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

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

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/SS/22/0195 
මහව ිදුලි ඉංජිනන්රු කාර්යාලය හා එයට 

අයත් ිදුලි පාරින ෝගික නස්වා 

2022-11-24 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 

5,000.00 150,000.00 නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 

- නේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/q6ji6422z2pol3n/CEB-NWP2-NCB-SS-22-0192.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q6ji6422z2pol3n/CEB-NWP2-NCB-SS-22-0192.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/80trfavamh02s39/CEB-NWP2-NCB-SS-22-0193.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/80trfavamh02s39/CEB-NWP2-NCB-SS-22-0193.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ygzc9fg2x6fmqxo/CEB-NWP2-NCB-SS-22-0194.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ygzc9fg2x6fmqxo/CEB-NWP2-NCB-SS-22-0194.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q3br96oiemxa3jn/CEB-NWP2-NCB-SS-22-0195.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q3br96oiemxa3jn/CEB-NWP2-NCB-SS-22-0195.pdf?dl=0
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මධායස්ථාන සඳහා නකාන්රාත් පදනම 
මත ආරක්වෂක නස්වාව ලබා ගැනීම. 

(වයඹ -02) 
ලංකා   ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

(වයඹ -02) 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 
නබ.අ. 01 

(වයඹ -02) 
CEB/NWP2/NCB/SS/22/0198 

නබදාහැරීම් නඩත්තු ඒකකනේ  උප ඒකක  
සඳහා නකාන්රාත් පදනම මත ආරක්වෂක 

නස්වාව ලබා ගැනීම. 

2022-11-24 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

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

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0191 
විදුලි ඉංජිනේරු (මහව) සඳහා රාජකාරි 
කටයුතු නවනුනවේ නමෝටර් රථයක් කුලී 

පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2022-11-24 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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 65,000.00 නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0196 
ිදුලි ඉංජිනන්රු (නාරම්මල) නවනුනවන් 
රාජකාරි කටයුතු සඳහා නමෝටර් රථයක්ව 

කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම. 

2022-11-24 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා   ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

2,000.00 65,000.00 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 

- නේශීය Downloa
d 

https://www.dropbox.com/s/qpte7jmsl0en1fj/CEB-NWP2-NCB-SS-22-0198.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qpte7jmsl0en1fj/CEB-NWP2-NCB-SS-22-0198.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2wf3w1tphi37a0k/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0191.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2wf3w1tphi37a0k/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0191.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/prv4hdcicwa2lla/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0196.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/prv4hdcicwa2lla/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0196.pdf?dl=0
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ෆැක්වස්: 037- 2065497 ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නබ.අ. 01 
(වයඹ -02) 

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0197 
මහව ිදුලි පාරින ෝගික නස්වා 

මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 
රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

2022-11-24 
නප.ව.10.00 

ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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 65,000.00 නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 070- 
6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය 
(වයඹ -02) 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
නනා.25, 

රජපිහිල්ලල පාර, 
කුරුණෑගල 

දු.ක: 037- 2065498 / 
070- 6430400 

ෆැක්වස්: 037- 2065497 

- නේශීය Downloa
d 

 
නබ.අ. 2 

BID NO: 
PHMDD2/DGM/CE(SCM)/DPC/20

22/35 
 

කටුනායක BOI නවළද කළාපය තුල 33 
kV ගැන්ි උප නපාලක්ව ඉදිකිරීම. (සිිල්ල 

වැඩ පමණි) (ICTAD C-8 නහෝ ඊට වැඩි ) 

 
2022/11/23   

ප.ව. 2.00 
 

 
 

DPC – DD2 
 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි, 
(වයාපිති හා අධිසැර 
නඩත්තු) - නබ.අ.02 

කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.නප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක.               
0812222287 

ෆැක්ස්. 0812204298 

 
2,000/- 

 
 
 

 
50,000/- 

 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 

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

කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.නප. 18, ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක. 

0812222287 
ෆැක්වස්. 0812204298 

 

 
නිනයෝජය 

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

කාර්යාලය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
තැ.නප. 18, ළමාගාරය 

පාර, මහනුවර. 
 

දු.ක. 
0812222287 

ෆැක්වස්. 0812204298 
 

 
අදාල නැත 

 
 
 
 

 
NCB 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/320 
 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (සැළසුම් හා 
සංවර්ධාන) මප 02 ඒකකනේ ිදුලි 

අධිකාරි සැළසුම් 01 සඳහා වසර නදකක 
කාලයකට (4WD) ඩබල්ල කැබ්ප රථයක්ව 

ලබා ගැනීම 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/321 
 

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු (ගිනිගත්න)න) 
බල ප්රනේශනේ  පා.නස්.ම. නනෝටන්බ්රිඩ්ජ 

සඳහා වසර නදකක කාලයකට කුලී 
පදනම යටනත් කිකැබ්ප රථයක්ව ලබා 

ගැනීම 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/m541j21ksnh9exw/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0197.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m541j21ksnh9exw/CEB-NWP2-NCB-HV-22-0197.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2yqsrelvkzxujaj/Draft%20bidding%20doc%20Kat%20BOI%20PDF%20-%20Watermarked.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2yqsrelvkzxujaj/Draft%20bidding%20doc%20Kat%20BOI%20PDF%20-%20Watermarked.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ht0sikaqitrj14w/PPC-2022-320%20WD%20Double%20Cab%20ES%20P1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ht0sikaqitrj14w/PPC-2022-320%20WD%20Double%20Cab%20ES%20P1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rn0haz2sy3een8z/PPC-2022-321%20Crew%20Cab%20Ginigathena.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rn0haz2sy3een8z/PPC-2022-321%20Crew%20Cab%20Ginigathena.pdf?dl=0
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නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/331 
 

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු(මාවනැල්ලල) 
කාර්යාලය සඳහා වහලය මත 

ආධාාරකයක්ව(Hood Rack) සිකරණ ලද 
වෑන් රථයක්ව වසර නදකක කාලයකට ලබා 

ගැනීම. 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/332 
 

ප්රධාාන  ඉංජිනන්රු (බලශක්වති 
කළමනාකරණ)  ඒකකය- මප 02  සඳහා  

වසර නදකක කාලයකට වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/333 
 

(මධායම පළාත 2) - ප්රධාාන ිදුලි 
ඉංජිනන්රු(නබ. නඩ.)  ඒකකයට අයත් 

නේරානදණිය වැඩ බිම් කාර්යාලය සඳහා  
පහත සඳහන් අවශයතාවන් සහිත 

නිවසක්ව කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 

1. නේරානදණිය නගරය ආසන්නනේ 
පිහිිම. 

2. නගාඩනැඟිල්ලල අවම වශනයන් 
ව.අ.1500කට   නනාඅඩු ිය යුතුය. 

3. සැහැල්ලු වාහන 02ක්ව නවතා තැබිනම් 
හැකියාව තිබිය යුතුය. 

4. නල ජලය, ිදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/334 
 

මධායම පළාත 02 ශාඛාවට අයත් නයෝජිත 
හඟුරන්නකත 33kV මාරු කිරීම් / 

නබදාහැරීම් ගැන්ිය සදහා පහත සදහන් 
පහසුකම් සහිත ඉඩමක්ව  මිලදී ගැනීම. 

 
1. හඟුරන්නකත නගරය තුළ නහෝ නගර 

මධායේ සිට කි.මී.01 දුරින් 
2. භූමි ප්රමාණය අවම වශනයන් පර්චස් 
10ක්ව පමණ වන තැනිතලා හතරැස් ිය 

යුතුයි. 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 1000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000.00 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/ifi5htmo8fmqche/PPC-2022-331%20%20Van%20with%20hood%20rack.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ifi5htmo8fmqche/PPC-2022-331%20%20Van%20with%20hood%20rack.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dcggh1ko4avy015/PPC-2022-332%20Van%20EM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dcggh1ko4avy015/PPC-2022-332%20Van%20EM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6sg4ow9vnp6rj9d/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6sg4ow9vnp6rj9d/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yhv4bw3ml9wntbv/Hanguranketha%20Gantry%20Land%20-%20edited.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yhv4bw3ml9wntbv/Hanguranketha%20Gantry%20Land%20-%20edited.pdf?dl=0
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3. ප්රධාාන පාරට මුුණණලා නහෝ ප්රධාාන 
මාර්ගනේ සිට අවම වශනයන් අඩි 10 
පළල්ල ප්රනේශ මාර්ගයක්ව තිබිය යුතුයි. 
4. ජලනයන් යට නනාවන, තැනිතලා, 

වගුරු සහ පාෂාණ වලින් නතාර භූමියක්ව 
ිය යුතුයි. 

5.ගස් වලින් වන බාධාා අවම, ඉඩම අසල 
නගාඩනැගිලි නනාමැති ිය යුතුය. 

6. ජලය, නතකලා ිදුලිය ලබා ගැනීනම් 
හැකියාව තිබිය යුතුය. 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/335 
 

ප්රධාාන ිදුලි ඉංජිනන්රු(වාණිජ) (මධායම 
පළාත 2)  කාර්යාලනේ බිල්ලපත් හා 

නතාරතුරු තාක්වෂණ උප ඒකකය සඳහා 
වසර නදකක කාලයකට වෑන් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම. 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/336 
 

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

සඳහා වසර නදකක කාලයකට කුලී 
පදනම යටනත් කිකැබ්ප රථයක්ව ලබා 

ගැනීම 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/337 
 

ප්රධාාන  ඉංජිනන්රු(බලශක්වති 
කළමනාකරණ)  ඒකකය- මප 02  සඳහා  
වසර නදකක කාලයකට ඩබල්ල කැබ්ප 4WD 

රථයක්ව ලබා ගැනීම 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/338 
 

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු (නුවරඑළිය) 
බල ප්රනේශනේ වාණිජ උප ඒකකය සඳහා 

වසර නදකක කාලයකට වෑන් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/339 
 

ප්රධාාන  ඉංජිනන්රු (නබදාහැරීම් නඩත්තු)  
ඒකකය - ම.ප. 02  සඳහා වසර නදකක 

කාලයකට වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/7p9212craw9ywqu/PPC-2022-335%20%20%20Van%20billing.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7p9212craw9ywqu/PPC-2022-335%20%20%20Van%20billing.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tzj0gnwbia7z0yr/PPC-2022-336%20Crew%20Cab%20ECSC%20MW.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tzj0gnwbia7z0yr/PPC-2022-336%20Crew%20Cab%20ECSC%20MW.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sqiism2gv2mgm7j/PPC-2022-337%20Double%20cab%20EM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sqiism2gv2mgm7j/PPC-2022-337%20Double%20cab%20EM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/by74zhcxb6sci9e/PPC-2022-338%20%20Van%20Com%20NE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/by74zhcxb6sci9e/PPC-2022-338%20%20Van%20Com%20NE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dg2mz2r1zuyt2ch/PPC-2022-339%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dg2mz2r1zuyt2ch/PPC-2022-339%20Van.pdf?dl=0
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දු.අ. 081-2270070 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/340 
 

ප්රධාාන  ඉංජිනන්රු (නබදාහැරීම් නඩත්තු)  
ඒකකය - ම.ප. 02  සඳහා වසර නදකක 
කාලයකට (4WD) වෑන් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/341 
 

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු(මාවනැල්ලල) 
බල ප්රනේශයට අයත් පා.නස්.ම. 

මාවනැල්ලල සඳහා  වසර නදකක 
කාලයකට ඩබල්ල කැබ්ප රථයක්ව ලබා 

ගැනීම. 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/342 
 

සිිල්ල ඉංජිනන්රු (මධායම පළාත) -2  
සඳහා වසර නදකක කාලයකට නමෝටර්  

කාර් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/343 
 

ප්රධාාන ිදුලි ඉංජිනන්රු(සැ. හා සං.)  
(මධායම පළාත 2) සඳහා වසර නදකක 
කාලයකට කුලී පදනම යටනත් නමෝටර් 

කාර් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/344 
 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු(නේරානදණිය) සඳහා 
වසර නදකක කාලයකට කුලී පදනම 

යටනත් නමෝටර් කාර් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/345 
 

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

නමානරාන්නතාට ප්රනේශනේ බිඳවැටුම් 
නස්වා සැපයුම් හා නඩත්තු කටයුතු  සඳහා 

වසර නදකක කාලයකට කුලී පදනම 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/z1g5aiy2v37fsuw/PPC-2022-340%20WD%20Double%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z1g5aiy2v37fsuw/PPC-2022-340%20WD%20Double%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4llm7pg2dqqb5di/PPC-2022-341%20%20Double%20Cab%20ecsc%20MW.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4llm7pg2dqqb5di/PPC-2022-341%20%20Double%20Cab%20ecsc%20MW.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wh9b1n22nqnicpf/PPC-2022-342%20Car%20Civil%20Engineer%20-CP-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wh9b1n22nqnicpf/PPC-2022-342%20Car%20Civil%20Engineer%20-CP-2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6p492aeelrlgnyv/PPC-2022-343%20%20Car%20CE%20P%26D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6p492aeelrlgnyv/PPC-2022-343%20%20Car%20CE%20P%26D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xt3vqc6fo2n1qui/PPC-2022-344%20%20Car%20CE%20Pera.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xt3vqc6fo2n1qui/PPC-2022-344%20%20Car%20CE%20Pera.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ttqjomugxv8uec1/PPC-2022-345%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Moronthota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ttqjomugxv8uec1/PPC-2022-345%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Moronthota.pdf?dl=0


 14 

යටනත් කිකැබ්ප රථයක්ව ලබා ගැනීම 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/346 
 

ප්රධාාන  ඉංජිනන්රු (නබදාහැරීම් නඩත්තු)  
ඒකකය- මප  02 සඳහා  වසර නදකක 
කාලයකට වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/347 
 

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු නාවලපිිය 
බල ප්රනේශයට අයත් පා.නස්.ම. ගම්නපාළ 
සඳහා වසර නදකක කාලයකට (4WD) 

ඩබල්ල කැබ්ප රථයක්ව ලබා ගැනීම 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/348 
 

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු (හඟුරන්නකත) 
සඳහා වසර නදකක කාලයකට කුලී 

පදනම යටනත් නමෝටර් කාර් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

CP2/CE(COM)/PPC/2022/349 
 

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු(නාවලපිිය)  
බල ප්රනේශනේ  පා.නස්.ම. නාවලපිිය 
සඳහා වසර නදකක කාලයකට (4WD) 

ඩබල්ල කැබ්ප රථයක්ව ලබා ගැනීම 

30/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

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. 

 
අදාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V01/2022/268 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

ප්රධාාන ඉංජිනේරු (වාිජජ) කකකය 

2022-11-16 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V115/2022/269 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

ප්රධාාන ඉංජිනේරු (බලකක්ත 
කලමණාකරන) කකකය - බපඋ 

2022-11-16 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM-V116/2022/267 
කුලී පදනම මත නමෝටර් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම, ගණකාධිකාරී (ආදායම්) කකකය - 
බපඋ 

2022-11-16 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/ai4tcjw5avd1lub/PPC-2022-346%20%20Van%20DM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ai4tcjw5avd1lub/PPC-2022-346%20%20Van%20DM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vc94a4wot1p4d1p/PPC-2022-347%20Double%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vc94a4wot1p4d1p/PPC-2022-347%20Double%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tbe5wm6d0t6ws5l/PPC-2022-348%20Hng%20Car%20AEE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tbe5wm6d0t6ws5l/PPC-2022-348%20Hng%20Car%20AEE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n78aqdtv7w14vhm/PPC-2022-349%20Double%20Cab%20ecsc%20nw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n78aqdtv7w14vhm/PPC-2022-349%20Double%20Cab%20ecsc%20nw.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yqgdonu07co6dls/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V01-2022-268%20%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yqgdonu07co6dls/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V01-2022-268%20%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6sprta84h79kfia/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V115-2022-269%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6sprta84h79kfia/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V115-2022-269%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xe6jexxtg1bo0u/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V116-2022-267%20Motor%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xe6jexxtg1bo0u/Eng-DD2-WPN-NCB-DGM-V116-2022-267%20Motor%20Car.pdf?dl=0
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දු.ක. 011-2911071/72 දු.ක. 011-2911071/72 

නබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/G-V53/2022/78 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 
ප්රධාාන විදුලි ඉංජිනේරු (ගම්පහ) කකකය 

2022-11-16 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/KR-V179/2022/246 
කුලී පදනම මත නමෝටර් රථයක්ව ලබා 
ගැනීම, විදුලි ඉංජිනේරු (කිරිදිවැල) 

කකකය 

2022-11-16 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V29/2022/242 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

ප්රානීය ය න්තු තු කකකය I - ප්රධාාන 
ඉංජිනේරු (කැළිජය) කකකය 

2022-11-16 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V65/2022/148 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

ප්රානීය ය න්තු තු කකකය II - ප්රධාාන 
ඉංජිනේරු (කැළිජය) කකකය 

2022-11-16 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/K-V149/2022/162 
කුලී පදනම මත කි කැබ්ප රථයක්ව ලබා 

ගැනීම, පාරින ෝගික නේවා මධායේථානය 
(කිරිල්ලවල) - ප්රධාාන ඉංජිනේරු 

(කැළිජය) කකකය 

2022-11-16 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/N-V162/2022/26 
කුලී පදනම මත කි කැබ්ප රථයක්ව ලබා 

ගැනීම, පාරින ෝගික නේවා මධායේථානය 
(කටාන) - ප්රධාාන ඉංජිනේරු (මීගමුව) 

කකකය 

2022-11-16 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/P&D-V06/2022/127 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම, 

ප්රධාාන ඉංජිනේරු (සැලසුම් හා 
සංවර්ධාන) කකකය - බපඋ 

2022-11-16 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/DGM/CLEANING/2022
/247 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී (බපඋ) 
කාර්යාල සංකීර්ණය සහ නකාටුනගාඩ 

ගබඩා සංකීර්ණය  දදනිකව පිරිසිදු කිරීම 
හා නඩත්තු කිරීම සදහා වූ  නකාන්රාත්තුව 

2022-11-16 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

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

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

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 
- NCB 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/57pubt70olwzlh6/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V53-2022-78%20%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/57pubt70olwzlh6/Eng-DD2-WPN-NCB-G-V53-2022-78%20%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zznj4etli4ql754/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V179-2022-246%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zznj4etli4ql754/Eng-DD2-WPN-NCB-KR-V179-2022-246%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1r916oky2z0q4s1/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V29-2022-242%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1r916oky2z0q4s1/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V29-2022-242%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m133ft2osi5utug/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V65-2022-148%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m133ft2osi5utug/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V65-2022-148%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2gxrj47kyubq2wf/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V149-2022-162-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2gxrj47kyubq2wf/Eng-DD2-WPN-NCB-K-V149-2022-162-%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7iw9ex1qmrv1il/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7iw9ex1qmrv1il/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V162-2022-26%202WD%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l7k242zdqu2t2x8/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V06-2022-127%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l7k242zdqu2t2x8/Eng-DD2-WPN-NCB-P%26D-V06-2022-127%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zqzvjl9i8na2h6q/WPNNCB-DGM-CE%28COM%29-Cleaning%20Service-2020-02%20NEW.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zqzvjl9i8na2h6q/WPNNCB-DGM-CE%28COM%29-Cleaning%20Service-2020-02%20NEW.pdf?dl=0
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නබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/GAM/CE/2022/21 
ගම්පහ ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු 

කාර්යාලය පිහිි සිේ මහල්ල නගාඩනැගිල්ලල 
හා එයට අයත් පාරින ෝගික නස්වා 

මධායස්ථාන වන ගම්පහ, ගනණ්මුල්ලල, 
යක්වකල හා ප්රානේශීය නඩත්තු ඒකකයන්හි 

පිරිසිදු කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා 
2022-12-03 දින සිට 2023-12-02 දින 

දක්වවා වසරක කාලයකට මිල ගණන් ලබා 
ගැනීම 

2022-11-17 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ිදුලි ඉංජිනන්රු, 
ලං.වී.ම., 

අංක:57,නම්රිබිනසෝ 
මාවත, ගම්පහ 

කාර්යාලය. 
Tel. 033-2227944 / 

033-2222170 

1,000.00 10,000.00 

ප්රධාාන ිදුලි ඉංජිනන්රු, 
ලං.වී.ම., 

අංක:57,නම්රිබිනසෝ මාවත, 
ගම්පහ කාර්යාලය. 

Tel. 033-2227944 / 033-
2222170 

ප්රධාාන ිදුලි ඉංජිනන්රු, 
ලං.වී.ම., 

අංක:57,නම්රිබිනසෝ 
මාවත, ගම්පහ 

කාර්යාලය. 
Tel. 033-2227944 / 

033-2222170 

- NCB 
Click 
Here 

නබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/Const/NCB/2022/04 
ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (තැනීම්) බපඋ 

කාර්යාලනේ දදනික පිරිසිදු කිරීම හා 
නඩත්තු කිරීම සඳහා වසරක නකාන්රාත් 
පදනම මත, පිරිසිදු කිරීනම් නස්වාව ලබා 

ගැනීම. 

2022-11-16 
ප.ව 2.00 

දක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු 
තැනීම් 

( බපඋ) කාර්යාල, අංක 
280, නව ජීවන නපනදස 

කිරිබත්නගාඩ 
Tel. 011-2910183          

011-2908250 

1,000.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු තැනීම් 
(බපඋ) කාර්යාල, අංක 280, 

නව ජීවන නපනදස 
කිරිබත්නගාඩ 

Tel. 011-2910183          
011-2908250 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු 
තැනීම් 

( බපඋ) කාර්යාල, අංක 
280, නව ජීවන 

නපනදස කිරිබත්නගාඩ 
Tel. 011-2910183          

011-2908250 

- NCB 
Click 
Here 

නබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
120/DGM-22/2K22/100 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ -ඌව)  
ඒකකනේ, ිදුලි ඉංජිනන්රු (වාණිජ -ඌව) 
නවත වසර නදකක්ව සඳහා කුලී පදනම මත 

නමෝටර් රථයක්ව ලබා ගැනිම. 

23/11/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 

04,ස්රංවැලිපාර,හිඳ නගා
ඩ, බදුල්ලල. 

දු.ක : 0552222474 

1000.00 69,000.00 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

නබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
81/BD-10/2K22/101 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ- ඌව) නවත 
වසර නදකක්ව හා කුලී පදනම මත නමෝටර් 

රථයක්ව ලබා ගැනිම. 

23/11/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 64,000.00 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ නගාඩ,බදුල්ලල. 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

නබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
31/BD-05/2K22/102 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (බදුල්ලල) ඒකකනේ 
හාලිඇල පාරින ෝගික නස්වා 

මධායස්ථානය නවත වසර නදකක්ව සඳහා 

23/11/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 

1000.00 69,000.00 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/sltpjvtqjwcta4b/Cleaning%20Service-Tander%20Book%202022-2023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sltpjvtqjwcta4b/Cleaning%20Service-Tander%20Book%202022-2023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ym2eihd48oaegxb/WPN%20Const%20NCB%202022%2004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ym2eihd48oaegxb/WPN%20Const%20NCB%202022%2004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5yum2xhettreu8z/100%20CE%20com%20EE%20commercial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5yum2xhettreu8z/100%20CE%20com%20EE%20commercial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5yum2xhettreu8z/100%20CE%20com%20EE%20commercial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r6h3vdpy5yqmpam/101%20CE%20com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r6h3vdpy5yqmpam/101%20CE%20com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r6h3vdpy5yqmpam/101%20CE%20com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/01nnbounj52j8ya/102%20CE_Badulla_%20Hali%20Ela%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/01nnbounj52j8ya/102%20CE_Badulla_%20Hali%20Ela%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/01nnbounj52j8ya/102%20CE_Badulla_%20Hali%20Ela%20CSC.pdf?dl=0
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කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනිම. ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

දු.ක : 0552222474 

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

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

නබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
43/BD-08/2K22/103 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (බදුල්ලල) ඒකකනේ 
ිදුලි අධිකාරි -ප්රානේශීය නඩත්තු ඒකකය 

නවත වසර නදකක්ව සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනිම. 

23/11/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 69,000.00 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ නගාඩ,බදුල්ලල. 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

නබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
52/MON-03/2K22/104 

ිදුලි ඉංජිනන්රු (නමාණරාගල) ඒකකනේ 
තණමල්ලිල පාරින ෝගික නස්වා 

මධායස්ථානය නවත වසර නදකක්ව සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනිම. 

23/11/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 69,000.00 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ නගාඩ,බදුල්ලල. 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

නබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-

72/BD-09/2K22/105 
ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (බදුල්ලල) ඒකකනේ 

බදුල්ලල පාරින ෝගික නස්වා මධායස්ථානය 
නවත වසර නදකක්ව සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනිම. 

23/11/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

1000.00 69,000.00 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ නගාඩ,බදුල්ලල. 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

නබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
29/BD-03/2K22/106 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (බදුල්ලල) ඒකකනේ 
ිදුලි අධිකාරි (වාණිජ)  නවත වසර 
නදකක්ව සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 

23/11/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

1000.00 69,000.00 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/vg4yhjbu936efzr/103%20CE_badulla_ES%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vg4yhjbu936efzr/103%20CE_badulla_ES%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vg4yhjbu936efzr/103%20CE_badulla_ES%20AMU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t883fqbljmcnpph/104-%20EE%20_Mon_%20Thanamalwila%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t883fqbljmcnpph/104-%20EE%20_Mon_%20Thanamalwila%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t883fqbljmcnpph/104-%20EE%20_Mon_%20Thanamalwila%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gqxtowk0tqk4d3n/105-%20CE%20_badulla_%20badulla%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gqxtowk0tqk4d3n/105-%20CE%20_badulla_%20badulla%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gqxtowk0tqk4d3n/105-%20CE%20_badulla_%20badulla%20CSC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ydl0xfbg7gabcyp/106-%20CE%20_Badulla_ES%20com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ydl0xfbg7gabcyp/106-%20CE%20_Badulla_ES%20com.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ydl0xfbg7gabcyp/106-%20CE%20_Badulla_ES%20com.pdf?dl=0
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රථයක්ව ලබා ගැනිම ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

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

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

නබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
108/DM-15/2K22/107 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (නබදාහැරීම් නඩත්තු) 
ඒකකනේ ුණුගල වැඩ කණ්ඩායම නවත 
වසර නදකක්ව සඳහා කුලී පදනම මත කෲ 

කැබ්ප රථයක්ව ලබා ගැනිම 

23/11/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

දු.ක : 0552222474 

1000.00 70,000.00 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ නගාඩ,බදුල්ලල. 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

නබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
122/DI-08/2K22/108 

ිදුලි ඉංජිනන්රු (දියතලාව) ඒකකනේ 
ඇල්ලල පාරින ෝගික නස්වා මධායස්ථානය 

නවත වසර නදකක්ව සඳහා කුලී පදනම මත 
කෲ කැබ්ප රථයක්ව ලබා ගැනිම 

23/11/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

දු.ක : 0552222474 

1000.00 70,000.00 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ නගාඩ,බදුල්ලල. 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

නබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
124/DI-10/2K22/109 

ිදුලි ඉංජිනන්රු (දියතලාව) ඒකකනේ 
ඇල්ලල පාරින ෝගික නස්වා මධායස්ථානය 

නවත වසර නදකක්ව සඳහා කුලී පදනම 
මත නලාරිරථයක්ව ලබා ගැනිම 

23/11/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

දු.ක : 0552222474 

1000.00 70,000.00 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ නගාඩ,බදුල්ලල. 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

නබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV-
01/DGM-01/2K22/110 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (බදුල්ලල) නවත වසර 
නදකක්ව සඳහා කුලී පදනම මත නමෝටර් 

රථයක්ව ලබා ගැනිම 

23/11/2022 
15.00 පැය 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

1000.00 64,000.00 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/mshluqgp87ajskh/107-%20CE%20_DM_%20Lunugala%20Gang%20-%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mshluqgp87ajskh/107-%20CE%20_DM_%20Lunugala%20Gang%20-%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mshluqgp87ajskh/107-%20CE%20_DM_%20Lunugala%20Gang%20-%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/48g17o29nfnvo7k/108%20EE_Diyathalawa_%20Ella%20CSC%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/48g17o29nfnvo7k/108%20EE_Diyathalawa_%20Ella%20CSC%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/48g17o29nfnvo7k/108%20EE_Diyathalawa_%20Ella%20CSC%20Crew%20Cab.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vb37k8coqj1tn3n/109-%20_EE%20-Diyatalawa_%20Ella%20CSC%20-%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vb37k8coqj1tn3n/109-%20_EE%20-Diyatalawa_%20Ella%20CSC%20-%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vb37k8coqj1tn3n/109-%20_EE%20-Diyatalawa_%20Ella%20CSC%20-%20Lorry.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b57ufvbljmonip5/110-CE%20Badulla%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b57ufvbljmonip5/110-CE%20Badulla%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b57ufvbljmonip5/110-CE%20Badulla%20Car.pdf?dl=0
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ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර, 

හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල. 
දු.ක : 0552222474 

අංක . 04, ස්රංවැලි 
පාර,හිඳ නගාඩ,බදුල්ලල 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

නබ.අ. 03 
(සබර) 

 
නටන්ඩර් අංකය: 

SAB/DGM/CE(COM)/RAT/SS/ 
2023/01 

 
ිදුලි ඉංජි නන්රු (රත්නපුර)  ඒකකය 

සඳහා   වසර 01ක කාලයකට නපෟේගලික 
ආරක්වෂක  නස්වාව ලබා ගැනීම. 

 
 

23-11-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 60,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

නගරය, රත්නපුර. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- NCB 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/CON-V13/HV/2022/115 

 
ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (තැනීම්) වැඩ 
කණ්ඩායමIII සඳහා වෑන්(ේිත්ව 

කාර්යය)රථයක්ව කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 

23-11-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- නේශීය 

 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V39/HV/2022/116 

 
 

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

පදනම මත ලබා ගැනීම 
 
 

23-11-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 

නේශීය 

 
 
 
 
 

Click 
Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/RUW-V84/HV/2022/117 
 

දැරණියගල පා.නස්.ම සඳහා 4WD කෲ 
කැබ්ප රථයක්ව කුලී පදනම මත ලබා 

ගැනීම. 

23-11-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 
 

නේශීය 

 
 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/98pqxo5o8j0gvt0/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2023_01-RATNAPURA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/98pqxo5o8j0gvt0/SAB_DGM_CE%28COM%29_SS_2023_01-RATNAPURA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/po39l4dildrqt4w/2022_115-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/po39l4dildrqt4w/2022_115-CON-V13-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x3hx7p61kiw0frw/2022_116%20-RUW-V39-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x3hx7p61kiw0frw/2022_116%20-RUW-V39-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kxgwvt6jxw6mx28/2022_117-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kxgwvt6jxw6mx28/2022_117-RUW-V84-CREW%20CAB%204%20WHEEL.pdf?dl=0
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නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
 

SAB/RUW-V85/HV/2022/118 
 
 

ිදුලි ඉංජිනන්රු (රුවන්වැල්ලල)ඒකකය 
සඳහා ත්රී නරෝදරථයක්ව කුලී පදනම මත 

ලබා ගැනීම. 

23-11-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 
 

නේශීය 

 
 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/CON-V15/HV/2022/119 

 
ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (තැනීම්) වැඩ 
කණ්ඩායම් V සඳහා වෑන්(ේිත්ව 

කාර්යය)රථයක්ව කුලී පදනම මත ලබා 
ගැනීම. 

 

23-11-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 
 

නේශීය 

 
 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

නබ. අ. 03 
(සබර) 

 
SAB/RUW-V92/HV/2022/120 

 
ිදුලි ඉංජිනන්රු (රුවන්වැල්ලල) සඳහා 

4WD ඩබල්ල කැබ්පරථයක්ව කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

23-11-2022 
 

පැය 14.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(සබර) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර 

1,000.00 20,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන 

ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව 

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

2226084 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

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

ලං.ි.ම., නවනගරය, 
රත්නපුර. 

- 

 
 
 

නේශීය 

 
 
 
 
 
 
 

Click 
Here 

නබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/වී/2022/78 
බස්නාහිර පළාත දකුණ-1 නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (බ.ප.ද-1) සඳහා ියළි 
බදු ක්රමය යටනත් කුලී පදනම මත කාර් 

රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා වූ නටන්ඩරය. 
 

2022.11.24 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත දකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

නදහිවල. 
011-2124900 

500.00 15,000.00 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ), 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුණ-1) 

කාර්යාලය,  නබදාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරස ා පටුමඟ, නදහිවල. 

ප්රධාාන ඉංජිනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුණ-1) කාර්යාලය,  
නබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

නදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

නබදාහැරීම් අංශය - 4 (බපද - 1) ලංසු නපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු නයාමු අංකය, ඔනබ්ප ආයතනනේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය,  සහ ලිපිනය නකි පනිිඩයක්ව මාර්ගනයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් නදන්න. 

නබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

දප/ගා/ලි2/වාහන/41-9137/2022/14 
ප්රධාාන ඉංජිනන්රු ගාල්ලල ඒකකයට අයත් 

24/11/2022 
14.00 පැය 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

ප්රානේශීය ිදුලි 
ඉංජිනන්රු කාර්යාලය. 

1,000.00 
 

10,000.00 
 

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු 
කාර්යාලය. 

 අදාලනනානේ. NCB 
 

නතාරතුරු 
පිටපර 

https://www.dropbox.com/s/w39poj2xl2spmpo/2022_118-RUW_-V85_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w39poj2xl2spmpo/2022_118-RUW_-V85_THREE%20WHEELER.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/57utscnpmj1pnes/2022_119-CON-V15-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/57utscnpmj1pnes/2022_119-CON-V15-DUAL%20PURPOSE%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c45ratk70kt78tw/2022_120-RUW-V92-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c45ratk70kt78tw/2022_120-RUW-V92-%20DOUBLE%20CAB%20%204%20WHEEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/132mntz5r6c7qi1/WPS1_PPC_T_V_2022_78.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/132mntz5r6c7qi1/WPS1_PPC_T_V_2022_78.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zzrorjw27zd0wfu/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%922-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1-41-9137-2022-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zzrorjw27zd0wfu/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%9C%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B7%922-%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1-41-9137-2022-14.pdf?dl=0
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1) අංක 41-9137 දරණ නදාඹකර රථනේ 
නදාඹකර නකාටස අවශය උපකරණ 

නයාදා අළුත්වැඩියා කිරීම. 
වාහන වර්ගය   : MITSUBISHI 

මාදිලිය            : CRANE LORRY 
එන්ජින් අංකය  : 4D3161-8855 

චැසි අංකය       : FE434EA21297 
සතිනේ වැඩ කරන දින වල නප.ව 9.00 
සිට ප.ව 3.00 දක්වවා නමම නලාරි රථය 
තවලම, පාරින ෝගික මධායස්ථානනේදී 

පරීක්ෂා කර බැලිය හැක.(තවලම 
පා.නස්.ම. - දුරකථන අංකය - 091-

2285397) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

නනා187/3බණ්ඩාරනාය
ක නපනදස, 

ගාල්ලල. 09122-34344 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා187/3, බණ්ඩාරනායක 

නපනදස, 
ගාල්ලල. 09122-34344 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
නබ.අ.04 
(දකුණු 

පළාත1) 

 
නිසා (දප1)/ලි6/2022/42 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලනේ දකුණු පළාත 
1තුල ිදුලි මාර්ගයන්හි  මංවර නහලි 

නපනහලි කිරීම සඳහා නකාන්රාත්කරුවන්  
ලියාපදිං අ කිරිම 2023 

 
24/11/2022 
10.00 පැය 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීනම් 
කමිටුව 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී (දප1) 
කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ලල දු.අං. 
091-2232095 091-

2232058 

 
1000.00 

 
- 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 

(දප1) කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ලල 

 
 

 අදාලනනානේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NCB 
 

 
නතාරතුරු 

පිටපර 

 
නබ.අ.04 
(දකුණු 

පළාත1) 

 
නිසා (දප1)/ලි6/2022/43 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලනේ, දකුණු 
පළාත1තුල  නව නස්වා සැපයුම් ලබා දීම 

සඳහා නකාන්රාත්කරුවන් ලියාපදිං අ 
කිරීීිම 2023 

 
24/11/2022 
10.00 පැය 

 
 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීනම් 
කමිටුව 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී (දප1) 
කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ලලදු.අං. 
091-2232095  091-

2232058 
 
 

 
1000.00 

 
- 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 

(දප1) කාර්යාලය, අංක 167, 
මාතර පාර, ගාල්ලල 

 
 

  
අදාලනනානේ. 

 
 

NCB 
 

 
නතාරතුරු 

පිටපර 

නබ.අ.04 
(දකුණු පළාත 

1) 

නිසා(දප1)/ලි2/ලං.වී.ම.වාහන/2022/50 
ප්රධාාන ඉංජිනන්රු නමනහයුම් ඒකකයට 

අයත් අංක LH4503 දරණ නක්රේන් රථනේ 
නක්රේන් නකාටස අවශය උපකරණ නයාදා 

අළුත්වැඩියා කිරීම. 
වාහන වර්ගය   : NISSAN 

මාදිලිය            : CWB450PHNT 
එන්ජින් අංකය  : PF6-133335T 

චැසි අංකය       : CWB450P-12910 

24/11/2022 
10.00 පැය 

 
 
 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 
 
 
 
 
 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (දප1) 
කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ලල දු.අං. 
091-2232095, 091-

2232058 
 
 
 

1,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(දප1) කාර්යාලය, අංක 167, 

මාතර පාර, ගාල්ලල දු.අං. 
091-2232095, 091-

2232058 
 
 
 
 

 අදාලනනානේ. NCB 
 

නතාරතුරු 
පිටපර 

https://www.dropbox.com/s/2hgub6je0zqqu1u/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2022-42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2hgub6je0zqqu1u/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2022-42.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b4a8uv5mlu6ebwb/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2022-43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b4a8uv5mlu6ebwb/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%926-2022-43.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/damacudxskyor7d/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%922-%E0%B6%BD%E0%B6%82.%E0%B7%80%E0%B7%93.%E0%B6%B8.%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1-2022-50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/damacudxskyor7d/Sin-DD4-SP1-%E0%B6%B1%E0%B7%92.%E0%B7%83%E0%B7%8F.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B41%29-%E0%B6%BD%E0%B7%922-%E0%B6%BD%E0%B6%82.%E0%B7%80%E0%B7%93.%E0%B6%B8.%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1-2022-50.pdf?dl=0
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සතිනේ වැඩ කරන දින වල නප.ව 9.00 
සිට ප.ව 3.00 දක්වවා නමම නක්රේන් රථය 

පරීක්ෂා කර බැලිය හැක.(සැපයුම් 
නිලධාාරි. දුරකථන අංකය - 

0714238617/0912232095) 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V33/202
2/60 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02) කාර්යාලයට 

අයත් ප්රධාාන ඉංජිනන්රු (නබදාහැරීම් නඩත්තු) 
ඒකකනේ ිදුලි අධිකාරී ( මාතර වැඩ කණ්ඩායම) 

රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 01ක්ව කුලී 
පදනම මත සපයා ගැනීම. 

23-11-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා. 
61/1A, මුුණදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිනයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

61/1A, මුුණදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නිනයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා. 
61/1A, මුුණදු මාවත, 

තංගල්ලල 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V36/202
1/61 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංජිනන්රු 

(තැනීම්) ඒකකනේ ිදුලි අධිකාරී 
(තිහනගාඩ වැඩ කණ්ඩායම)රාජකාරි 

කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 01ක්ව කුලී පදනම 
මත සපයා ගැනීම. 

23-11-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා. 
61/1A, මුුණදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිනයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

61/1A, මුුණදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නිනයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා. 
61/1A, මුුණදු මාවත, 

තංගල්ලල 

-- නේශීය Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V60/202
2/62 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංජිනන්රු 

(හම්බන්නතාට) ඒකකනේ පාරින ෝගික 
නස්වා මධායස්ථානය (හම්බන්නතාට) 

රාජකාරී කටයුතු  සදහා ත්රීනරෝද රථ 01ක්ව 
කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම. 

23-11-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා. 
61/1A, මුුණදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 10,000.00 

නිනයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

61/1A, මුුණදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නිනයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා. 
61/1A, මුුණදු මාවත, 

තංගල්ලල 

-- නේශීය 
Click 
Here 

නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V127/202
2/63 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංජිනන්රු 

(හම්බන්නතාට) ඒකකනේ, ිදුලි අධිකාරී 
(අම්බලන්නතාට) රාජකාරි සදහා ේිත්ව 
කාර්යය වෑන් රථ  01ක්ව කුලී පදනම මත 

සපයා ගැනීම. 

23-11-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා. 
61/1A, මුුණදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිනයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

61/1A, මුුණදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නිනයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා. 
61/1A, මුුණදු මාවත, 

තංගල්ලල 

-- නේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/pyt94sdgppc0san/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V33-2022-60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pyt94sdgppc0san/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V33-2022-60.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mdq3o2f5dd9l67p/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V36-2022-61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mdq3o2f5dd9l67p/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V36-2022-61.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8afsdhfp0ibpqm5/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V60-2022-62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8afsdhfp0ibpqm5/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V60-2022-62.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/td0vtwo5btylgm0/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V127-2022-63.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/td0vtwo5btylgm0/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V127-2022-63.pdf?dl=0
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නබදාහැරී ම් 
අංශය -04 

(ද.ප-2) 

SP02/CE(C&CS)/VEHICLE/V112/20
22/64 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රධාාන ඉංජිනන්රු 

(ශක්වති කළමණාකරන) ඒකකනේ ිදුලි 
අධිකාරී (කණ්ඩායම් - C)  රාජකාරි 

කටයුතු  සඳහා ේිත්ව කාර්යය වෑන් රථ 
01 ක්ව කුලී පදනම මත ලබා ගැනිම 

23-11-2022 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(ද.ප-2) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා. 
61/1A, මුුණදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 20,000.00 

නිනයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 

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

61/1A, මුුණදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නිනයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන 
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා. 
61/1A, මුුණදු මාවත, 

තංගල්ලල 

-- නේශීය Click 
Here 

වයාපිති 
අංශය 

 
නටන්ඩර් අංකය CEB/MFS/Ph.III 

/2022/07 
 

මන්නාරම සුලං බලාගාර වයාපිතිය 
අදියර - III  (මුල්ලලිකුලම), ප්රනේශ  මාර්ග 

සදහා ජල ිදයාත්මක තක්වනස්රු 
වාර්තාවක්ව  සකස් කිරීම 

24/11/2022 
 

නප.ව.10.00 

ප්රනේශිය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(වයාපිති) 

වයාපිති අධායක්වෂ 
කාර්යාලය, 

මන්නාරම සුළංබල 
වයාපිතිය අදියර III සහ  

අදියර -I දිගුව, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක. 754, 

නව පාර්ලිනම්න්තු පාර 
,පැලවත්ත ,බත්තරමුල්ලල 

දු.ක-0112889640 
 

5,000.00 50,000.00 

වයාපිති අධායක්වෂ 
කාර්යාලය, 

මන්නාරම සුළංබල 
වයාපිතිය අදියර III සහ  

අදියර -I දිගුව, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක. 754, 
නව පාර්ලිනම්න්තු පාර 

,පැලවත්ත ,බත්තරමුල්ලල 
 

වයාපිති අධායක්වෂ 
කාර්යාලය, 

මන්නාරම සුළංබල 
වයාපිතිය අදියර III 
සහ  අදියර -I දිගුව, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක. 754, 

නව පාර්ලිනම්න්තු පාර 
,පැලවත්ත 

,බත්තරමුල්ලල 
 

අදාල නැත NCB බාගත 
කරේන 

 

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

 
 

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

 

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

 

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

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

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

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      

https://www.dropbox.com/s/2wpqz4uddrirmi1/SP2-CEC%26CS%29-Vehicle-V112-2022-64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2wpqz4uddrirmi1/SP2-CEC%26CS%29-Vehicle-V112-2022-64.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ka6q6gak142lsx/Information%20Copy-%20Hydro.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ka6q6gak142lsx/Information%20Copy-%20Hydro.pdf?dl=0


 24 

                                     


