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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/2023/0042 

Liquid CO2  මිලදී ගැනීම හා සැපයීම 
2023 

 
22/03/2023

දින 14.00 
පැයට 

 
 

 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය - 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 4 වන මහල, 
බලස්ථාන කළමණාකරු 

(ලක්විජය ිදුලි 
බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය,නනානරා

චනචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 2,000.00 
(නැවතනනා

නගවන 
නටන්ඩර් 

තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුනේ 
ගිණුම් අංක: 
204200140

085134 
නවත බැර 
කල හැක. 

 
75,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, 
පරිපාලනනගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි බලාගාරය, 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
නනානරාචචනලයි 61342, 

ශ්රීලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 

නගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, 
ලංකාිදුලිබලමණ්ඩල

ය, නාරක්වකල්ලලිය, 
නනානරාචචනලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවතින් 

නනාමිනල්ල 
බාගත 

කරගතහැක 
 

 
NCB 

Click 
Here 

 
 

නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

CP1/CE(COM)/PPC/2023/008 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම පළාත 1 

ඒකකයට  අයත් පළාත් ගබඩාව සඳහා 
ආරක්විත ඉණිමං (Safety Ladders) 

124ක්ව සපයා භාරදීම. 

 
2023-03-22 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
 

 
 
 
 
 
 

1000/= 

 
 
 
 
 
 

87000/= 

 
 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

 
 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
 
 

අනාල නැත. 

 
 
 
 

නේශීය 

Click 
Here 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/t44bjugitdfm02h/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2023-0042.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t44bjugitdfm02h/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2023-0042.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1f2qwu15vuzrmre/LADDERS%202023.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1f2qwu15vuzrmre/LADDERS%202023.pdf?dl=0
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නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/042 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම පළාත 1 
ඒකකයට  අයත් ප්රධ්ාන ඉංිනනන්රු 
(මහනුවර නගරය) ඒකකය සඳහා 

නකාන්ීට් ක කණු  Spun 6m 50kg – 200 
ක්ව සපයා භාරදීම. 

 
2023-03-22 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
 

 
 
 
 

1000/= 
 

 
 
 
 

84000/= 
 
 
 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
 
 
 

අනාල නැත. 

 
 
 
 

නේශීය 

Click 
Here 

 

 
 

නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/043 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම පළාත 1 
ඒකකයට  අයත් ප්රානේය ය ිදුලි ඉංිනනන්රු 
(කටුගස්නතාට) ඒකකය සඳහා නකාන්ීට් ක 
කණු  Spun 6m 50kg – 200 ක්ව සපයා 

භාරදීම. 

 
2023-03-22 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

 
ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 

කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 

දු.අ.  081-223432 
 
 
 

 
 
 
 
 

1000/= 

 
 
 
 
 

84000/= 
 
 
 
 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
 
 
 

අනාල නැත. 

 
 
 
 

නේශීය 
 
 
 
 

Click 
Here 

 

නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/046 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම පළාත 1 
ඒකකයට  අයත් ප්රානේය ය ිදුලි ඉංිනනන්රු 
(මාතනල්ල) ඒකකය සඳහා නකාන්ීට් ක කණු  

Spun 6m 50kg – 200 ක්ව (Lot-1) 
සපයා භාරදීම. 

 
2023-03-22 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
 
 

1000/= 

 
 
 

84000/= 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
 
 

අනාල නැත. 

 
 
 
 

නේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/1vnoe2so9ceds4v/2023%20042%20%20%20%206m%20Kandy%20City.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1vnoe2so9ceds4v/2023%20042%20%20%20%206m%20Kandy%20City.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p0visj4smeqxpdp/2023%20043%20%206m%20Katugastota%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p0visj4smeqxpdp/2023%20043%20%206m%20Katugastota%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6wvrpbmi0eoqcdc/2023%20046%20%20%206m%20Matale%20Area.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6wvrpbmi0eoqcdc/2023%20046%20%20%206m%20Matale%20Area.pdf?dl=0
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නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/050 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම පළාත 1 
ඒකකයට  අයත් ප්රානේය ය ිදුලි ඉංිනනන්රු 

(ගලනගනර) ඒකකය සඳහා නකාන්ීට් ක 
කණු  Spun 8.3m 100kg – 200 ක්ව 

සපයා භාරදීම. 

 
2023-03-22 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
 
 

1000/= 

 
 
 

111000/= 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
 
 

අනාල නැත. 

 
 
 
 

නේශීය 

Click 
Here 

 

නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/052 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය මධ්යම පළාත 1 
ඒකකයට  අයත් දිගන කණු ගබඩාව සඳහා 
නකාන්ීට් ක කණු  Spun 8.3m 100kg – 

200 ක්ව (Lot-1) සපයා භාරදීම. 

 
2023-03-22 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
 
 

1000/= 

 
 
 

111000/= 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

 

 
 
 

අනාල නැත. 

 
 
 
 

නේශීය 

Click 
Here 

 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

 
DGM(UVA)/CE(Com)/C1/M05/2K2

3/014 
Supply & Delivery of 20,000m of 

Aerial bundle conductor Alu. 
(ABC)1 X 50 + 54.6 SQMM for the 

province of Uva 

22/03/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලංකාිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ නගාඩ,බදුල්ලල. 
3500.00 218,400.00 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 

ලංකාිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, 

බදුල්ලල. 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, 

බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

https://www.dropbox.com/s/mdfxfd53rzpw2ni/2023%20050%20%20%208.3m%20Galagedara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mdfxfd53rzpw2ni/2023%20050%20%20%208.3m%20Galagedara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6afr66juec34ixd/2023%20052%20%20%208.3m%20Digana%20P.Y..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6afr66juec34ixd/2023%20052%20%20%208.3m%20Digana%20P.Y..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8sn1jca0mc28jxw/014.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8sn1jca0mc28jxw/014.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8sn1jca0mc28jxw/014.doc.pdf?dl=0
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නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(Com)/C1/M10/2K2
3/015 

Supply & Delivery of 07 Nos of 
Desktop Computers, 01 Nos of 

Laptop Computers, 01 Nos of Time 
attendance machine, 01 nos of Tab 

Computer, 03 Nos of Dot matrix 
printer, 01 Nos of Fax machine, 01 
Nos of Digital ADF Scaner, 01 Nos 

of Network switch (24 port) , 01 Nos 
of Network rack (wall mount) & 01 

Nos of Nerwork attached storage to 
wellawaya Area 

22/03/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලංකාිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ නගාඩ,බදුල්ලල. 
1000.00 50,000.00 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) ඒකකය, 

ලංකාිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, 

බදුල්ලල. 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, 

බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2023/12 
ඇළුමිනියම් බැඳුම් තත් නනා.09 3.6 මි.මී. 
(Aluminium Binding Wire (No.09) 

3.6 mm) සපයා, නගනිත් භාරදීම 
2,000 කි.ග්රෑ. 

2023.03.23 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

නනහිවල. 
011-2124900 

1,500.00 34,000.00 

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

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

නනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2023/13 
ඇළුමිනියම් බැඳුම් තත්( Aluminium 

Binding Wire (No.11) 3mm )සපයා, 
නගනිත් භාරදීම 

4,000 කි.ග්රෑ. 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්නන් 
නම්ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

නපර PCAIII අවශයනේ.) 

2023.03.23 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

නනහිවල. 
011-2124900 

1,500.00 65,000.00 

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

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

නනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/folucmau2i3rpfz/015.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/folucmau2i3rpfz/015.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/folucmau2i3rpfz/015.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8scn2pumooqzrym/PPC_T_2023_12%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8scn2pumooqzrym/PPC_T_2023_12%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vknjunqz0vnlhk6/PPC_T_2023_13%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vknjunqz0vnlhk6/PPC_T_2023_13%20-%20watermark.pdf?dl=0
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නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2023/14 
“Earth Mat for LBS”සපයා, නගනිත් 

භාරදීම 
20 එකු 

2023.03.23 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

නනහිවල. 
011-2124900 

1,500.00 6,000.00 

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

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

නනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2023/16 
මනුරු වානන් නපට් කි - නතාග සැපයුම්( 

Meter Enclosure Steel - Bulk 
Supply - Type D ) සපයා, නගනිත් 

භාරදීම 
30 එකු 

2023.03.23 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

නනහිවල. 
011-2124900 

1,500.00 14,000.00 

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

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

නනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

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

නබනාහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප2) 

 
 

SP2/CE(C&CS)/T/2023/06 
SUPPLY & DELIVERY OF TOOLS 

FOR AERIAL BUNDLE 
CONDUCTORS & ACCESSORIES 

(70x3+54.6+16 
mm2)සපයාප්රවාහනයකිරීම. 

 

22.03.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(න.ප2) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (න.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,000.00 40,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(න.ප2) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ හා 

පාරිනභෝගික නස්වා) ඒකකය, 
ලං.ි.ම.නනා. 61/1ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (න.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 

-- නේශීය Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/dqw0b9jext7vlsa/PPC_T_2023_14%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dqw0b9jext7vlsa/PPC_T_2023_14%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3i72ckq7w3bxban/PPC_T_2023_16%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3i72ckq7w3bxban/PPC_T_2023_16%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s8mx2obtya7c3lr/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s8mx2obtya7c3lr/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-06.pdf?dl=0


 6 

නබනාහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප2) 

SP2/CE(C&CS)/T/2023/07 
COPPER SOLID LINK FOR 33KV 

DDLO – 55Nos සපයා ප්රවාහනය කිරීම. 
 

22.03.2023 
 

14.00 පැය 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව  

(න.ප2) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (න.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 
දු.අ. 045-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

2,000.00 100,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(න.ප2) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ හා 

පාරිනභෝගික නස්වා) ඒකකය, 
ලං.ි.ම.නනා. 61/1ඒ, මුහුදු 

මාවත, තංගල්ලල. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (න.ප2) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ හා 
පාරිනභෝගික නස්වා) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා. 
61/1ඒ, මුහුදු මාවත, 

තංගල්ලල. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

 

ජනන අංශය 

(මහවැලි 

සංකීයයය) 

 

රන්යදණිගල විදුලි බලස්ථානයට අයත්  

නිවාස යපයදයස ්C-06 අංක දරය නිල 

නිවයස් වහල  අළුත්වැඩියා  කිරීම.  
MC/RND/PT/2023/01 

(CIDA C 08 යහෝ ඉහළ සුදුසුකම් ) 

 
 
2023/03/22  
     
14:00 පැය 

 
 

මහවැලි 
සංකීයයය 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු 

කායයාලය, 

රන්යදනිගල විදුලි 
බලසථ්ානය, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය,  
තැ.යප. 05, රන්ටැයේ. 
 
දුරකථන : 055-4929011 

ෆැක්ස් : 055-2245755 

විදුත් : 

cerdmc.gen@ceb.lk 

   

 

රු.3,000.00 
මහජන 
බැංකුව 
මුලසථ්ාන 
ශාඛායේ  
ලං.වි.ම. 
මහවැලි 
සංකීයයයේ 
රැස්කිරීයම් 
ගිණුම් අංක: 
204-2002-

30085-134 
ගිණුමට බැර 
කර ලදුපත 
ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 
 

 

රු.40,000.00 

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි 

බලසථ්ානය, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප. 05, 

රන්ටැයේ  

 
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු, 
රන්යදනිගල විදුලි 

බලසථ්ානය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 05, රන්ටැයේ  

-  

NCB 

 

 

Click here 

 

යස්වා 
 

ලක්විජයිදුලි
බලාගාරය 

 
LV/T/U3A/2023/0027 

 
නබායිනල්ලරුනේ ගල්ල අඟුරු නල නඩත්තු 

කටයුතු කර ගැනීනම් නස්වාව ලබා ගැනීම 
සඳහා 

 
29/03/2023

දින 14.00 
පැයට 

 
 
 

 
ලක්විජයිදුලි
බලාගාරය - 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථාන 

කළමණාකරු (ලක්විජය 
ිදුලි බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

නනානරාචනචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 3,000.00 

(නැවත 
නනානගවන

නටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජන 

බැංකුනේ 
ගිණුම්අංක: 

2042001400
85134 නවත 

 
250,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 
නගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 

ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
නනානරාචචනලයි 61342, 

ශ්රීලංකාව. 
 

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

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

නගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
නනානරාචචනලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවතින් 

නනාමිනල්ල 
බාගත 

කරගතහැක 
 

 
NCB 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/dcrpw0ex5gdnmi1/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-07.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dcrpw0ex5gdnmi1/SP2-CE%28C%26CS%29-T-2023-07.pdf?dl=0
mailto:cerdmc.gen@ceb.lk
https://www.dropbox.com/s/dpbfjj68euhlsdm/ENG-GEN-MC-RND-PT-2023-01.pdf?dl=0
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/2awrvz70wepj08w/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-U3A-T-2023-0027.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2awrvz70wepj08w/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-U3A-T-2023-0027.pdf?dl=0
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බැරකල හැක. 

 
ලක්විජයිදුලි

බලාගාරය 

 
LV/T/2023/0024 

 
ලක්විජය බලාගාරනේ නබායිනල්ලරු අමතර 

ගබඩා ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා 
නස්වාව ලබාගැනීම 

 
15/03/2023

දින 14.00 
පැයට 

 
නපර ලංසු 

රැස්ීම 
08/03/2023 
නප.ව.10.00 

ට 
 
 

 
ලක්විජයිදුලි
බලාගාරය - 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව 

 
ප්රසම්පානන 

අංශය, 
4වනමහල,බලස්ථානක
ළමණාකරු (ලක්විජය 
ිදුලි බලාගාරය) ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

නනානරාචනචෝනල්ල 
TP : 032 226 8964/77 

Fax: 032 226 8980 
 

Mob 0715777171 

 
රු 3,500.00 
(නැවතනනා
නගවනනට

න්ඩර්තැන්ප
තුව) 

සාමානයාධි
කාරී ලංකා 

ිදුලිබල 
මණ්ඩලය 

නමින් 
මහජනබැංකු
නේගිණුම්අං

ක: 
2042001400

85134 
නවතබැරකල

හැක. 

 
60,000.00 

 
 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

නගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය 
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා 

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්වකල්ලලිය, 

නනානරාචචනලයි 61342, 
ශ්රීලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8980 

 
ප්රසම්පානන අංශය, 4 
වනමහල, පරිපාලන 

නගාඩනැගිල්ලල, 
ලක්විජය ිදුලි 

බලාගාරය, ලංකා 
ිදුලිබලමණ්ඩලය, 

නාරක්වකල්ලලිය, 
නනානරාචචනලයි 

61342. 
 

 
http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
නවතින්නනාමි

නල්ල බාගත 
කරගතහැක 

 

 
NCB 

Click 
Here 

 

 
ජනන 

 
SPS/C3/ MEM(M1)M/2023-9 

 
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානයට කුලී 

පදනම මත මගී ප්රවාානනය සහනා සසන 
07ක වාෑන් රථයක් (රියදුරු සන ඉන්ධන 

සහිතවා) වාසරක කාල සීමාවාක් සහනා ලබා 
ගැනීම. 

 

 
2023-03-22 
10.00 පැයට 

 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානය 
අධිකාරී ( 
තාපබල 

සංකීර්ණය) 

 
නිනයෝජය සාමානය 
අධිකාරී ( තාපබල 

සංකීර්ණය)  ලංිම 
ජනන මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම, 
10600 නකානලාන්නාව 

දුරකතන අංකය 
011  2423897 

 

 
 
 
 

Rs.500/= 

 
 
 
 

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 

අනාල නැත නේශීය Click 
Here 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සී1/එචී/2023/004 
 

ප්රධ්ාන ඉංිනනන්රු (මින්නන්රිය) යටනත් 
ිදුලි අධිකාරී (නපානළාන්නරුව) නේ   

රාජකාරී කටයුතු සඳහා කුලී පනනම මත 
වැන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 කාල 

සීමාවක්ව සඳහා 
 

2023.03.16 
1500 පැයට 

 නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

 
500.00 

 
 
 

10,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල නස්නානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

 
 
 
 

අනාළ නැත 
නේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/gwn044tm4uboxdy/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2023-0024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gwn044tm4uboxdy/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2023-0024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mij2wjapi1lde8a/Eng-Gen-TC-SPSC3%20MEM%28M1%29M2023-9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mij2wjapi1lde8a/Eng-Gen-TC-SPSC3%20MEM%28M1%29M2023-9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ps3pip15gh8780f/Sin-DD1-NCP--HV-2023-004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ps3pip15gh8780f/Sin-DD1-NCP--HV-2023-004.pdf?dl=0
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දු:අ: 025-2222552 
 

 

 
 
 
 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
ඩීජීඑම්/එන්සීී/සී1/එචී/2023/005 

 
ප්රධ්ාන ඉංිනනන්රු (බලශක්වති 

කළමනාකරණ) නේ   රාජකාරී කටයුතු 
සඳහා කුලී පනනම මත කාර් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම. වර්ෂ 02 කාල සීමාවක්ව සඳහා 
 

2023.03.16 
1500 පැයට 

 නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 

 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 

10,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල නස්නානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

 

 
 
 
 

අනාළ නැත 

නේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

click 
here 

 
 
 
 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සී1/එචී/2023/006 
 

ිදුලි ඉංිනනන්රු (අනුරාධ්පුර) යටනත් 
ිදුලි අධිකාරී (පනිය) නේ   රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා කුලී පනනම මත වැන් 
රථයක්ව ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 කාල 

සීමාවක්ව සඳහා 

2023.03.16 
1500 පැයට 

 නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 

 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 

10,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල නස්නානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

 

 
 
 
 
 

අනාළ නැත 
නේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

 
 
 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
 
 

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සී1/එචී/2023/007 
 

ප්රධ්ාන ඉංිනනන්රු (මින්නන්රිය) යටනත් 
ිදුලි අධිකාරී (ප්රානේය ය නඩත්තු) නේ   

රාජකාරී කටයුතු සඳහා කුලී පනනම මත 
වැන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 කාල 

සීමාවක්ව සඳහා 
 
 

2023.03.16 
1500 පැයට 

 
 
 

 

නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

නස්නානායක මාවත, 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 

10,000.00 

 

 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල නස්නානායක 

මාවත, අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 

 

 

නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 

කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

මමත්රීපාල 

 
 
 
 
 

අනාළ නැත 
නේශීය 

තරඟකාරී 
ලංසු 

click 
here 

https://www.dropbox.com/s/w0ray9tydr9k0pw/Sin-DD1-NCP--HV-2023-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w0ray9tydr9k0pw/Sin-DD1-NCP--HV-2023-005.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/flrgpt1jiv5zj1a/Sin-DD1-NCP--HV-2023-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/flrgpt1jiv5zj1a/Sin-DD1-NCP--HV-2023-006.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tn5x2olumrs4iv3/Sin-DD1-NCP--HV-2023-007.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tn5x2olumrs4iv3/Sin-DD1-NCP--HV-2023-007.pdf?dl=0
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 අනුරාධ්පුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 
 
 
 

නස්නානායක මාවත, 

අනුරාධ්පුර. 

 

 
 
 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(උ.මැ.ප.) 

 
උමැප/කැකි/සි8/පා.නස්.ම.ගල්ලනෑව/202

3-2025 
ගල්ලනෑව පාරිනභෝගික නස්වා 

මධ්යස්ථානය පවත්වානගන යාම සඳහා 
ගල්ලනෑව නගර සීමාව තුළ (කි.මි. 05ක්ව 

ඇතුලත) කුලී පනනම මත 
නගාඩනැගිල්ලලක්ව අවුරුදු 02ක කාලයකට 

කුලියට නහෝ බේනට ලබා ගැනීම සඳහා 
මිල ගණන් කැඳීම. 

2023/03/23 
ප.ව.03.00 

 
 
 
 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් කමිටුව 

 

ප්රානේශීය ිදුලි 

ඉංිනනන්රු කාර්යාලය 

(කැකිරාව), 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

කැකිරාව. 

දු:අ: 025-2264110 

 
 
 
 
 
 

500.00 

 
 
 
 
 
 
- 

 

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංිනනන්රු 

කාර්යාලය (කැකිරාව), 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

කැකිරාව. 

දු:අ: 025-2264110 

 

ප්රානේශීය ිදුලි 

ඉංිනනන්රු කාර්යාලය 

(කැකිරාව), 

ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, කැකිරාව. 

දු:අ: 025-2264110 

 
 
 
 
 

අනාළ නැත නේශීය 
තරඟකාරී 

ලංසු 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2022/2
76 

ආණමඩුව පාරිනභෝගික නස්වා 
මධ්යස්ථානය සඳහා කුලී පනනම මත ත්රී 

නරෝන රථයක්ව ලබා ගැනීම සඳහා වූ ලංසුව. 

2023 
මාර්තු 22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිල දී 
ගැනීම් කමිටුව 

ප්රධ්ාන ිදුලි ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

037 - 2281892 

3,000.00 15,000.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ-

1) කාර්යාලය , 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/
31 

වයඹ පළාත 1 සඳහා ිදුලි බිල්ලපත් 
(Electricity Bill Form ) පැකට් ක 

6,000ක්ව (එක්ව පැකට් ක 1ක්ව සඳහා ිදුලි 
බිල්ලපත් 1,000ක්ව ) මුද්රණය කර සපයා 

ප්රවාහනය කිරීම. 

2023 
මාර්තු 22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිල දී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,500.00 100,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/5
4 

ප්රධ්ාන ිදුලි ඉංිනනන්රු (බලශක්වති 
කළමනාකරණ) ඒකකයට අයත් 

ශක්වතිහානි අවම කිරීනම් ඒකකනේ ිදුලි 
අධිකාරි සඳහා කුලි පනනම මත වෑන් 

රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

2023 
මාර්තු 22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිල දී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,000.00 70,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/7
1 

කීරියන්කල්ලලිය පාරිනභෝගික නස්වා 
මධ්යස්ථානය  සඳහා කුලී පනනම මත කෲ 

කැබ්ප රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

2023 
මාර්තු 22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිල දී 
ගැනීම් කමිටුව එම 3,000.00 70,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/dp22rf1vyogidy2/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-276.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dp22rf1vyogidy2/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-276.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zuykp198q71of69/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zuykp198q71of69/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-31.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bxics7sbit04lmq/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bxics7sbit04lmq/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-54.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53zog7pf3z1r20j/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-71.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/53zog7pf3z1r20j/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-71.pdf?dl=0
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නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/7
2 

ප්රධ්ාන ිදුලි ඉංිනනන්රු (නබනාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකනේ ිදුලි අධිකාරි 

(කුලියාපිිය) වැඩ කණ්ඩායම සනහා කුලී 
පනනම වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම 

2023 
මාර්තු 22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිල දී 
ගැනීම් කමිටුව එම 3,000.00 70,000.00 එම එම  NCB 

Click 
Here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2023/7
3 

ගණකාධිකාරී (ියනම්) සඳහා කුලී පනනම 
මත නමෝටර් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

2023 
මාර්තු 22 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිල දී 
ගැනීම් කමිටුව 

එම 3,000.00 70,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

 
නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/037 

ප්රධ්ාන ඉංිනනන්රු (තැනීම්-මප1) ඒකකය 
සඳහා කුලී පනනම මත වසර 02 ක 

කාලයක්ව සඳහා වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 

 
2023-03-22 

දින 
ප.ව. 2.00ට 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීනම් 
කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
 
 

1000/= 

 
 
 

16000/= 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
 

 
 
 

අනාල නැත. 

 
 
 
 

නේශීය 

Click 
Here 

 

 
නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/029 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 
 

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංිනනන්රු (කටුගස්නතාට) 
ඒකකනේ  ප්රානේශීය නඩත්තු ඒකකය 

සඳහා කුලී පනනම මත වසර 02ක 
කාලයකට  කෲ කැබ්ප  රථයක්ව (2WD-

SWB)   ලබා ගැනීම. 
 

 
 

2023-03-08 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

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

 

 
 
 

1000/= 

 
 

16,000/= 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 
. 

 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1) 
කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. 
 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

නම් සඳහා 
2023-02-
09  දිනැති 
පුවත්පත් 
නැන්ීම 
බලන්න. 

නබනාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/030 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 
 

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංිනනන්රු (කුණ්ඩසානල්ල ) 
බල ප්රනේශයට අයත් ුරරුනනණිය ිදුලි 

පාරිනභෝගික නස්වා මධ්යස්ථානය සඳහා 
කුලී පනනම මත වසර 01ක කාලයකට  ත්රී 

ීලර්    රථයක්ව  ලබා ගැනීම. 
 

 
 

2023-03-08 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-එම- 

 
 
 

500/= 

 
 

5,000/= 

 
 
 

-එම- 

 
 
 

-එම- 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

නම් සඳහා 
2023-02-
09  දිනැති 
පුවත්පත් 
නැන්ීම 
බලන්න 

 
 
 
 

නබනාහැරිම් 

 
CP1/CE(COM)/PPC/2023/032 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 
 

 
 

2023-03-08 
දින 

ප.ව. 2. 00ට 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

 
තමා ිසින් සකස් 

කරගත් අයදුම්පතක 
බලානපානරාත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

නම් සඳහා 
2023-02-
09  දිනැති 
පුවත්පත් 
නැන්ීම 

https://www.dropbox.com/s/akt8fpi85fivi9c/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/akt8fpi85fivi9c/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-72.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m1vk20vflk1vcc2/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m1vk20vflk1vcc2/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2023-73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/apkwt6bt0al3ltz/PPC-2023-037.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/apkwt6bt0al3ltz/PPC-2023-037.pdf?dl=0
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අංශය - 02 
(මධ්යම)-1 

 
 
 
 
 
 

ප්රධ්ාන ිදුලි ඉංිනනන්රු(වානිජ) ම.ප.-1 
ඒකනේ කණු අංගනය සඳහා මාතනල්ල  

ප්රනේශනයන් බදු / කුලී පනනම මත පහත 
සඳහන් පහසුකම් සහිත ඉඩමක්ව  වසර 

02ක කාලයකට ලබා ගැනීම.  සපුරාලිය 
යුතු අවශ්යතා : 1.මාතනල්ල   නගරයට 
ආසන්න ිය යුතුය.2.ඉඩනම්  වර්ග 
ප්රමාණය අක්වකර 1 ½ කින් පමණ  

සමන්ිත ිය යුතුය.3.ස්කැමල්ල වර්ගනේ 
නලාරි රථ ප්රනේශ  ිය හැකි මාර්ග 

පහසුකම් සහිත ස්ථානයක්ව ීය යුතුය. 
4.ජලය සහ ිදුලිය, සනිපාරක්ෂක 

පහසුකම් තිබිය යුතුය.5.ආරක්ෂිත කුියක්ව 
සහිත ආරක්ෂිත වැටක්ව  ඉඩම වටා පිහිිය 

යුතුය 
 

නගාඩනැගිල්ලනල්ල    සියලු 
ිස්තර සඳහන් කර 

එවන්න. 
 

දු.අ.  081-2234324 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- 

-  
-එම- 

 
-එම- 

අනාල නැත.  
නේශීය 

බලන්න 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

 
*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/047 

 
ප්රධ්ාන  ඉංිනනන්රු (නබනාහැරීම් නඩත්තු)  

ඒකකය - ම.ප. 02  සඳහා වසර නනකක 
කාලයකට (4WD) වෑන් රථයක්ව ලබා 

ගැනීම 

08/03/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

 
*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/048 

 
ප්රානේශීය ිදුලි ඉංිනනන්රු (හඟුරන්නකත)  
කාර්යාලය සඳහා වසර නනකක කාලයකට 

වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. 
 

08/03/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

 
*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/049 

 
ප්රානේය ය ිදුලි ඉංිනනන්රු (නාවලපිිය) 

08/03/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලානපානරාත්තු 
වන මාසික කුළිය සහ 

නගාඩනැගිල්ලනල්ල සියලු 
ිස්තර 

https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින් 

- 

 
 
 
 
 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/bkl2b1025it16m9/PPC-2023-047%20WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bkl2b1025it16m9/PPC-2023-047%20WD%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q0se8aaayepdu2r/PPC-2023-048%20%20Van%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q0se8aaayepdu2r/PPC-2023-048%20%20Van%20Office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdyya2d9jdx8pi0/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdyya2d9jdx8pi0/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
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සඳහා වසර 02ක කාලයකට බඳු/කුලි 
පනනම මත නගාඩනැගිල්ලලක්ව ලබා ගැනිම. 

 
සපුරාලිය යුතු අවශයතා: 

1. නාවලපිිය නගරය ආසන්නනේ 
ප්රධ්ාන පාරටආසන්නව පිහිිම. 

2. නගාඩනැඟිල්ලල අවම වශනයන් 
ව.අ.5000කට   නනාඅඩු ිය යුතුය. 

3. සැහැල්ලලු වාහන 04ත් නවතා තැබිනම් 
හැකියාව තිබිය යුතුය. 

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

 

ලබා ගන්නා ආනර්ශ 
ආකෘති පත්රනේ සඳහන් 
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 

02 කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනා.431, නකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව නවත 

නගනිත් නහෝ 
ලියාපදිං අ තැපෑනලන් 

එිය යුතුය. 
නගාඩනැගිල්ලල 

සම්බන්ධ්ව නතාරතුරු 
සඳහා - දු.අ. 035-

2222466 
ලංසුව භාරදීම පිළිබඳ 

වැඩි ිස්තර සඳහා - දු.අ.  
081-2270070 

 
 
- 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

 
*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/050 

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

සඳහා වසර නනකක කාලයකට කුලී 
පනනම යටනත් කෘකැබ්ප රථයක්ව ලබා 

ගැනීම 

08/03/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නබ. අ. 02 
(මප2) 

 
*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 

 
CP2/CE(COM)/PPC/2023/051 

 
ගිනිගත්නේන ප්රානේශීය ිදුලි ඉංිනනන්රු 

කාර්යාලය සඳහා  පහත සඳහන් 
අවශයතාවන් සහිත  නගාඩනැගිල්ලලක්ව 

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

01.  ගිනිගත්නේන නගර සීමාව තුල නහෝ 
නගරාසන්නනේ පිහිටා තිබිය යුතුය. 

02.  නගාඩනැගිල්ලල වර්ග අඩි 4000ක්ව 
නහෝ ඊට වැඩි ිය යුතුය. 

03. නල ජලය, ිදුලිය, දුරකථන හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

08/03/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

තමා බලානපානරාත්තු 
වන මාසික කුළිය සහ 

නගාඩනැගිල්ලනල්ල සියලු 
ිස්තර 

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

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

02 කාර්යාලය, ලංකා 
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 

නනා.431, නකාළඹ පාර, 
පිළිමතලාව නවත 

නගනිත් නහෝ 
ලියාපදිං අ තැපෑනලන් 

එිය යුතුය. 

- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/9sgea49lylamm63/PPC-2023-050%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9sgea49lylamm63/PPC-2023-050%20Crew%20Cab%20%20ECSC%20Dippitiya.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdyya2d9jdx8pi0/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdyya2d9jdx8pi0/Land_Building%20Rent_Lease%20Format%20CP2.pdf?dl=0


 13 

04.  අවම වශනයන් එකවර වාහන 3ක්ව 
නවතා තැබිය හැකි ඉඩ පහසුකම්  තිබිය 

යුතුය. 
 

නගාඩනැගිල්ලල 
සම්බන්ධ්ව නතාරතුරු 

සඳහා - දු.අ. 035-
2222466 

ලංසුව භාරදීම පිළිබඳ 
වැඩි ිස්තර සඳහා - දු.අ.  

081-2270070 
නබ. අ. 02 

(මප2) 
 

*ලංසු තැබිමේ කාලය දීර්ඝ කිරිම 
 

CP2/CE(COM)/PPC/2023/052 
 

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංිනනන්රු(නාවලපිිය)  
බල ප්රනේශනේ  පා.නස්.ම. ගම්නපාල  
සඳහා වසර නනකක කාලයකට කුලී 
පනනම යටනත් කෘකැබ්ප රථයක්ව ලබා 

ගැනීම 

08/03/2023 
14.00 පැය 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව-මප2 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 
දු.අ. 081-2270070 

1000.00 

 
 
 

16,000.00 

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

මණ්ඩලය, නනා.431, 
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව. 

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

ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
නනා.431, නකාළඹ පාර, 

පිළිමතලාව. 

 
අනාල නැත. 

 
නේශීය 

Click 
Here 

 

නිසා(වාහාආ) 
නබ.අංශ 2 

 
DD2/DGM(C&C)/HV/ML/2023/T12

4-01 
කිරිබත්නගාඩ පිහිි නබ.අංශ 02 මනු 
පරීක්වෂණාගාරය සඳහා නතත බදු කුළී 

පනනම මත වසර 02ක්ව සඳහා වෑන් රථයක්ව 
ලබාගැනීම 

 

2023.03.22 
නප.ව.10.00 

 
නබනාහැරීම් 

අංශ 2 

 
නිසා(වාහාආ) නබ.අංශ 

2, 02වන මහළ, 
නනා.205/3, නුවර පාර, 
පහළ බියන්ිල, කඩවත 

011- 2399679 
011- 2329934 

1,000.00 72,000.00 

ලං.ි.ම, නනා.205/3, නුවර 
පාර, පහළ බියන්ිල, 

කඩවත 
පළමු මහනල්ල අ.සා.(නබ.අංශ 
02) කාර්යාලනේ තබා ඇති 

නටන්ඩර් නපට් කියට බහාලිය 
යුතුයි. 

ලං.ි.ම, නනා.205/3, 
නුවර පාර, පහළ 

බියන්ිල, කඩවත 
පළමු මහනල්ල 

අ.සා.(නබ.අංශ 02) 
කාර්යාලය 

- නේශීය 
 

බාගැනීමට 

නිසා(වා.හා 
ආ.) නබ.අංශ 2 

 
මිල කැඳවුම් අංකය - 

DD2/DGM(C&C)/OR/T127 
කඩවත පිහිි අතිනර්ක සාමානයධිකාරී( 

නබනාහැරීම අංශ 02) කාර්යාල සංකීර්ණය 
සඳහා පිරිසිදු කිරීනම් නස්වා සැපයීම 

202303/22 
නප.ව.10.00 

නබනාහැරීම් 
අංශ 2 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (වා.හා 
ආ.) නබනාහැරීම් අංශ 

02,  
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය,   
2 වන මහල, 

තැ.නප.205/3,                             
නුවර පාර, පහල 

බියන්ිල, කඩවත . 0112 
399 679, 0112 329 

934 

1,000.00 30,000.00 

කඩවත පිහිි  ලං.ි.ම පළමු  
මහනල්ල  අ. සා. (නබ. අංශ 

02) කාර්යාලනේ  තබා ඇති  
නටන්ඩර් නපට් කියට බහාලිය  

යුතුයි. 

ලං.ි.ම, තැ.නප.205/3,                             
නුවර පාර ,පහල 

බියන්ිල, කඩවත 
නනවන මහනල්ල 

අ. සා. (නබ. අංශ 02) 
කාර්යාලය. 

- නේශීය 
 

බාගැනීමට 

නබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V126/2023/16 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම, 

පාරිම ෝගික මේවා මධ්යේථානය 
(මේයන්මගාඩ) - ප්රධ්ාන ංංිනමන්ු 

(මේයන්මගාඩ) ඒකකය 

2023-03-15 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ. 

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                දු.ක. 

011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2af6y2cq51qjxaq/PPC-2023-052%20Crew%20Cab%20ecsc%20Gampola.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u4tl2rh15i087jz/Eng-DD2-DGM%28CnC%29-HV-ML-2023-T124-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/07uyptg9h8jqsbv/Eng-DD2-DGM%28CnC%29-OR-T127.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bwvyvliel4zb12d/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V126-2023-16%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bwvyvliel4zb12d/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V126-2023-16%20Van.pdf?dl=0
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නබනාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V152/2023/17 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම, 

පාරිම ෝගික මේවා මධ්යේථානය 
(පේයාල) - ප්රධ්ාන ංංිනමන්ු 

(මේයන්මගාඩ) ඒකකය 

2023-03-15 
ප.ව 2.00 

නක්වවා 

පළාත් සපයා 
ගැනීනම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ. 

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                දු.ක. 

011-2911071/72 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ි.ම., 

නනා. 280, නුවර පාර, 
කිරිබත්නගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

නබනාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/Pole 
yard/2K23/01 

නමාණරාගල නහෝ වැල්ලලවාය නගර 
අවින් කණු අංගනයක්ව සඳහා ඉඩමක්ව බදු 

පනනම මත ලබා ගැනීම (වසර 02ක්ව 
සඳහා) 

22/03/2023 
15.00 hrs 

 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් කමිටුව 

(ඌව) 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 
ඒකකය, ලංකාිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්රංවැලි 

පාර,හිඳ නගාඩ,බදුල්ලල. 

500.00 10,080.00 

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලංකාිදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

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

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, 

ස්රංවැලි පාර, 
හිඳ නගාඩ, බදුල්ලල 

 
- 

නේශීය 

 
නමතැනින් 

බාගත 
කරන්න 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2023/02 
කළුතර ප්රධ්ාන ිදුලි ඉංිනනන්රු 

කාර්යාලය, නබ්පරුවල/පානදුර/පුලටන් 
ප්රාථමික උපනපාල,  පාරිනභෝගික නස්වා 

මධ්යස්ථාන සහ ප්රානේශීය නඩත්තු 
ඒකකය යන ස්ථාන වල පිරිසිදු කිරීනම් 

නස්වාව. 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්නන් 
නම්ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

නපර PCAIII අවශයනේ.) 

2023.03.23 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

නනහිවල. 
011-2124900 

500.00 59,000.00 

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

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

නනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2023/17 
කළුනබෝිල නකුණු නකාළඹ ය ක්වෂණ 

නරෝහනලහි ිදුලි නඩත්තු කටයුතු වලට 
අනාල නටන්ඩරය. 

2023.03.23 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

නනහිවල. 
011-2124900 

500.00 40,000.00 

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

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

නනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/2023/18 
නබනාහැරීම් අංශ 4 ආයතනික කාර්යාල 

නගාඩනැගිල්ලල පිරිසිදු කිරීම. 
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්වමවන්නන් 
නම්ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට 

නපර PCAIII අවශයනේ.) 

2023.03.23 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 

500.00 83,000.00 

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

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

ප්රධ්ාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/59e23tx4k92yuj8/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V152-2023-17%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/59e23tx4k92yuj8/Eng-DD2-WPN-NCB-V-V152-2023-17%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yuel2rq608fyvml/Tender%20Book%20-%20Pole%20Yard%20_Monaragala_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yuel2rq608fyvml/Tender%20Book%20-%20Pole%20Yard%20_Monaragala_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yuel2rq608fyvml/Tender%20Book%20-%20Pole%20Yard%20_Monaragala_.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nbgiwm6f681ndwp/PPC_T_2023_02%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nbgiwm6f681ndwp/PPC_T_2023_02%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/etpveh95dseek3l/PPC_T_2023_17%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/etpveh95dseek3l/PPC_T_2023_17%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88bpuj3zmwmdu7d/PPC_T_2023_18%20-%20watermark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88bpuj3zmwmdu7d/PPC_T_2023_18%20-%20watermark.pdf?dl=0
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මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

නනහිවල. 
011-2124900 

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

නනහිවල. 
නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/ී/2023/02 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 ප්රධ්ාන 

ඉංිනනන්රු - මතුගමට අයත් මීගහතැන්න 
පා.නස්.ම. සඳහා කෘෘ කැබ්ප රථයක්ව 
ලබාගැනීම සඳහා වූ නටන්ඩරය. 

 

2023.03.23 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

නනහිවල. 
011-2124900 

500.00 15,000.00 

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

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

නනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

නබනාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපන - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/ීීසී/ටී/ී/2023/03 
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 ප්රධ්ාන 

ඉංිනනන්රු - නනහිවල කාර්යාලය සඳහා 
කුළී පනනම මත ත්රී නරෝන රථයක්ව 
ලබාගැනීම සඳහා වූ නටන්ඩරය. 

 

2023.03.23 
නප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පානන 

කමි ටුව 

නිනයාජය 
සාමානයාධිකාරි ( 

බස්නාහිර පළාත නකුණ-
1) කාර්යාලය, 

නබනාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

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

නනහිවල. 
011-2124900 

500.00 2,500.00 

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

කාර්යාලය,  නබනාහැරීම් 
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා ිදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල. 

ප්රධ්ාන ඉංිනනන්රු 
(වාණිජ), නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

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

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

නනහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

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

නබනාහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/vehicle/V75,76/202
3/14 

ප්රධ්ාන ඉංිනනන්රු (මාතර) ඒකකනේ 
රාජකාරි කටයුතු  සඳහා ත්රී නරෝන  රථ 02ක්ව 

කුලී පනනම මත ලබා ගැනිම 

22-03-2023 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(න.ප-2) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල. 
දු.අ. 047-2200888 

ෆැක්වස් : 047-2241806 

1000.00 10,000.00 

නිනයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

නිනයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

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

තංගල්ලල 

-- නේශීය Click 
Here 

නබනාහැරී ම් 
අංශය -04 

(න.ප-2) 

SP2/CE(C&CS)/vehicle/V69/2023/
15 

ප්රධ්ාන ඉංිනනන්රු (මාතර) ඒකකනේ 
රාජකාරි කටයුතු  සඳහා ේිත්ව කාර්යය 

වෑන් රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනිම 

22-03-2023 
 

ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් කමිටුව 

(න.ප-2) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා. 

1000.00 20,000.00 

නිනයෝජය  සාමානයාධිකාරි 
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

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

61/1A, මුහුදු මාවත, 

නිනයෝජය  
සාමානයාධිකාරි 

(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංිනනන්රු (වාණිජ) 

ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා. 

-- නේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/s2plxh7guubmusi/WPS1_PPC_T_V_2023_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2plxh7guubmusi/WPS1_PPC_T_V_2023_02.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xonfi0coz4yvw88/WPS1_PPC_T_V_2023_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xonfi0coz4yvw88/WPS1_PPC_T_V_2023_03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u04ve89o40iwo71/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V75%2C76-2023-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u04ve89o40iwo71/SP2-CE%28C%26CS%29-Vehicle-V75%2C76-2023-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h5dsxmv4ctdkwf0/SP2-CE9C%26CS%29-Vehicle-V69-2023-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h5dsxmv4ctdkwf0/SP2-CE9C%26CS%29-Vehicle-V69-2023-15.pdf?dl=0
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61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල. 

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

තංගල්ලල. 61/1A, මුහුදු මාවත, 
තංගල්ලල 

අතිනර්ක 
සාමානයාධිකා
රී (වයාපෘති) 

නිනයෝජය 
සාමානයාධිකා
රි (සම්නේෂණ 

වයෘපෘති) 

CEB/PR/TRPR/CEATP-
1/OF/50/2023 

රජනේ නිළධ්ාරීන්නේ යහසාධ්ක සංගම් 
නගාඩනැගිල්ලනල්ල පිහිි ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලනේ කාර්යාල ශුේධ් පිත්රතා නස්වා  
සඳහා මිල ගණන් කැඳීම. 

2023මාර්තු 
මස23 දින 

නප.ව.10.00 

වයාපෘති 
ප්රසම්පානන  

කමිටුව - 
සම්නේෂණඅර

මුණු 

වයාපෘති 
කළමණාකරු( වයා. 

ක. ඒ -1) 
පිිතුරු බලශක්වති 

ලබා ගැනීම සඳහා වු 
සම්නේෂණ 
වයාපෘතිය 

 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නතවන මහල, ර.නි.ය.ස. 

නගාඩනැගිල්ලල, 
නනා. 65/1, ශ්රීමත් 

 අන්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් 
මාවත, 

නකාළඹ 02. 
 

0112 337636/ 0112 
337634 

1000.00 - 
වයාපෘති කළමණාකරු 

( වයා. ක. ඒ -1) 
පිිතුරු බලශක්වති ලබා 

ගැනීම සඳහා වු 
සම්නේෂණ වයාපෘතිය 

 
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය 
නතවන මහල, ර.නි.ය.ස. 

නගාඩනැගිල්ලල, 
නනා. 65/1, ශ්රීමත් 

 අන්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් 
මාවත, 

නකාළඹ 02. 
 
 
 

වයාපෘති 
කළමණාකරු 

( වයා. ක. ඒ -1) 
පිිතුරු බලශක්වති 
ලබා ගැනීම සඳහා 

වු සම්නේෂණ 
වයාපෘතිය 

 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය 
නතවන මහල, 

ර.නි.ය.ස. 
නගාඩනැගිල්ලල, 

නනා. 65/1, ශ්රීමත් 
 අන්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් 

මාවත, 
නකාළඹ 02. 

 
 
 
 

අනාල නනානේ NCB Click 
Here 

 
වත්කම් 

කළමනාකර
ණ 

(වැඩපල හා 
උපකාරක 

නස්වා) 

 
WAS/CWG/BID/S/2022/304 

 
පිත්රතා හා සනීපාරක්වෂක නස්වාව සඳහා 
මිළ ගණන් කැඳීම, මධ්යම  වැඩපල හා 

ගරාජය ඒකකය  2023  වර්ෂය 

 
2023-03-16 

දින 
පැය. 10:00 

පැයට අවසන් 
කරනු  ලැනබ්ප. 

 
 
 

 
ප්රසම්පානන 

කමිටුව 
(වැඩපල හා 
උපකාරක 

නස්වා) 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වැඩපල හා උපකාරක 

නස්වා) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීනතාටමුල්ලල පාර, 
නකානළාන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 
 

 
1,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි 

(වැඩපල හා උපකාරක 
නස්වා) කාර්යාලය, 

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය, 
මීනතාටමුල්ලල පාර, 
නකානළාන්නාව. 

 
දු.අ. 011 242 1050 

 

 
නිනයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වැඩපල හා උපකාරක 

නස්වා) කාර්යාලය, 
ලංකා ිදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
මීනතාටමුල්ලල පාර, 
නකානළාන්නාව. 

 
 

දු.අ. 011 242 1050 
 

 
අනාල නනානේ. 

 
NCB 

 
 

 
Click 
Here 

 

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

 
 

https://www.dropbox.com/s/8suqap0nj70yieu/Bid%20Doc%202023%20for%20web.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8suqap0nj70yieu/Bid%20Doc%202023%20for%20web.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vob7dszhsvaomt8/Sin-AM-WAS-WAS-CWG-BID-S-2022-304.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vob7dszhsvaomt8/Sin-AM-WAS-WAS-CWG-BID-S-2022-304.pdf?dl=0
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අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුන්න්යබ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් නිකුත් 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉ්ලීමමක් මගින්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුද් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

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

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුන්න්යබ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් 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 නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තජයාතික තරඟකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තරඟකාරී ලංසු 

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


