ලංසු කැ`දවීම
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
1

කලාපය/
අංශය/
පළාත

2

3

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය
හා පරමායය

ලංසු
භාර ගන්නා
අවසාන
දිනය හා
යේලාව

4

සපයාගැනීම්
කමිටුව

5

ලංසු යපාත් මිළදී ගත
හැකි කායයාලය සහ
අදාළ අංකය

6

ලංසු
යපායතහි
මිල
(රුපි.)

7

ලංසු ඇපකරයේ
වටිනාකම
(රුපි.)

8

9

ඉදිරිපත් කරන ලංසු
භාරදිය යුතු කායයාලය

ලංසු විවෘත කරන
ස්ථානය

ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
නගාඩනැගිල්ල, ලක්විජය
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලිය,
නනානරාචචනලයි 61342, ශ්රී
ලංකාව.

ප්රසම්පානන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
නගාඩනැගිල්ල,
ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලිය,
නනානරාචචනලයි
61342.

10

යතාරතුරු
පිටපතක
මිල
(රුපි.)

11

ලංසු
වගයය
ICB/
NCB

12
යතාරතුරු
පිටපත
භාගත
කිරීම්

අමු ද්රවය
ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය

LV/T/2021/0377
ලක්විජය ිදුලි බලාගාරයට අයත් නිවාස
සංකීර්ණ සඳහා ටයිල් සහ නාන කාමර
උපාංග සැපයීම

05/01/2022
දින
ප.ව. 14.00

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය කණිෂ්ඨ
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

ප්රසම්පානන
අංශය, 4වන මහල,
බලස්ථාන කළමණාකරු
(ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය) ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලිය,
නනානරාචනචෝනල්
TP : 032 226 8964/77
Fax: 032 226 8980
Mob 0715777171

රු 1,500.00
(නැවත
නනානගවන
නටන්ඩර්
තැන්පතුව)
සාමානයාධි
කාරී ලංකා
ිදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
මහජන
බැංකුනේ
ගිණුම් අංක:
204200140
085134
නවත බැර
කල හැක

1

25,000.00

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

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
නවතින්
නනාමිනල්
බාගත කරගත
හැක

NCB
Click
Here

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය

LV/T/2021/0378
ඉංජිනන්රුවන්, මධ්යම ම්ටනම් කාර්මික
කාර්ය මණ්ඩලය සහ තාක්වෂණික කාර්ය
මණ්ඩලය සඳහා ආරක්විත නරදි මිලදී
ගැනීම හා සැපයීම

12/01/2022
දින
ප.ව. 14.00

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය කණිෂ්ඨ
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

ප්රසම්පානන
අංශය, 4වන මහල,
බලස්ථාන කළමණාකරු
(ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය) ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලිය,
නනානරාචනචෝනල්
TP : 032 226 8964/77
Fax: 032 226 8980
Mob 0715777171

නබනා හැරිම්
කලාප 01
නකාළඹ
නගරය

නබනාහැරීම්
අංශය - 4
(බපන - 1)
නබනාහැරීම්
අංශය - 4
(බපන - 1)
නබනාහැරීම්
අංශය - 4
(බපන - 1)

රු7,000.00
(නැවත
නනානගවන
නටන්ඩර්
තැන්පතුව)
සාමානයාධි
කාරී ලංකා
ිදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
මහජන
බැංකුනේ
ගිණුම් අංක:
204200140
085134
නවත බැර
කල හැක

250,000.00

ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
නගාඩනැගිල්ල, ලක්විජය
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලිය,
නනානරාචචනලයි 61342, ශ්රී
ලංකාව.

ප්රසම්පානන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
නගාඩනැගිල්ල,
ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලිය,
නනානරාචචනලයි
61342.

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
නවතින්
නනාමිනල්
බාගත කරගත
හැක

NCB

Click
Here

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

2022
පළාත්
නිනයෝජය
නලා් අංක 01නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
සමුළු කාමරය,
1,000.00
නේශීය
DGM(CC)/CE(P&D)/PPC/2021/03
ජනවාරි
මිලදී
සාමානයාධිකාරි
1,000.00
(නකාළඹ නගරය)
නිනයෝජය
(මුනලින්)
6
05
ගැනුම්
(නකාළඹ නගරය)
නලා් අංක 02කාර්යාලය,
සාමානයාධිකාරි
නි.ස (නකා.න) අනියුක්වත ප්ර.ඉ (නකාළඔ
නප.ව.10.00
කමිටුව
කාර්යාලය,
800.00
සිේ වන මහල, ලක්වෂ්මන්
(නකාළඹ නගරය)
බටහිර)
යටනත්වු
අබලි
මනු
උපකරණ
සිේවන
මහල,
ලක්වෂ්මන්
නගාඩනැගිල්ල
340,
ආර්
ඒ
න
කාර්යාලය යන අංකයට නැනුම් නනන්න.
නබනාහැරීම් අංශය - 4 (බපන - 1) ලංසු නපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු නයාමු අංකය, ඔනේ ආයතනනේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය, සහ ලිපිනය නකි පනිිඩයක්ව මාර්ගනයන් 0702516069
ිකිණිම
නගාඩනැගිල්ල 340,
නමල් මාවත, නකාළඹ 03 හි
ආර්. ඒ. න නමල් මාවත,
තබා ඇති ලංසු නප්ිය
ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/111
2022.01.06
පළාත්
නිනයාජය
ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ),
ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු
NCB
නකාළඹ
03 මගින්
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි අබලි
නප.ව. 10.00
ප්රසම්පානන
සාමානයාධිකාරි
(
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(වාණිජ),
නිනයෝජය
2022.01.04 දිනට නපර
500.00
300,000.00
තාරාපැි ිකිණීම සඳහා වූ නටන්ඩරය.
කමිටුව
බස්නාහිර
පළාත නකුණ(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1)
සාමානයාධිකාරී
දුක. 011-2575930
නලා් 01යි ( තාරාපැි 90 යි)
1) කාර්යාලය,
කාර්යාලය, නබනාහැරීම්
(බස්නාහිර පළාත
ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/112
2022.01.06
පළාත්
නිනයාජය
ප්රධ්ාන
(වාණිජ),
ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු
NCB
නබනාහැරීම්
අංශ - 4
අංශ - 4ඉංජිනන්රු
මූලස්ථානය,
3වන
නකුණ-1)
කාර්යාලය,
මනුරු වානන් නප්ි - නතාග සැපයුම්
නප.ව. 10.00
ප්රසම්පානන
සාමානයාධිකාරි
(
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(වාණිජ),
නිනයෝජය
මූලස්ථානය,
3වන මහල,
මහල,
ලංකා
ිදුලිබල
නබනාහැරීම්
අංශ
4
1,500.00
11,000.00
(Meter Enclosure Steel - Bulk
කමිටුව
බස්නාහිර
නකුණ(බස්නාහිර
පළාත
නකුණ-1)
සාමානයාධිකාරී
ලංකාපළාත
ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක:
25,
මූලස්ථානය,
3වන
Supply - Type C) සපයා, නගනිත්
1)
කාර්යාලය,
කාර්යාලය,
නබනාහැරීම්
(බස්නාහිර
පළාත
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල.
මහල, ලංකා ිදුලිබල
ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/2021/113
2022.01.06
පළාත්
නිනයාජය
ප්රධ්ාන
(වාණිජ),
ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු
NCB
භාරදීම
නබනාහැරීම්
අංශ - 4
අංශ - 4ඉංජිනන්රු
මූලස්ථානය,
3වන
නකුණ-1)
කාර්යාලය,
නගරසභා
පටුමඟ,
මණ්ඩලය,
අංක: 25,
“Earth Mat for50
LBS”
නප.ව. 10.00
ප්රසම්පානන
සාමානයාධිකාරි
(
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(වාණිජ),
නිනයෝජය
එකුසපයා, නගනිත්
මූලස්ථානය,
3වන
මහල,
මහල,
ලංකා
ිදුලිබල
නබනාහැරීම්
අංශ
4
නනහිවල.
නගරසභා පටුමඟ,
1,500.00
9,000.00
භාරදීම
කමිටුව
බස්නාහිර
නකුණ(බස්නාහිර
පළාත
නකුණ-1)
සාමානයාධිකාරී
ලංකාපළාත
ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක:
25,
මූලස්ථානය,
011-2638852
නනහිවල.3වන
50 එකු
1) කාර්යාලය,
කාර්යාලය,
නබනාහැරීම්
(බස්නාහිර
පළාත
මණ්ඩලය,
අංක: 25,
නගරසභා
පටුමඟ,
නනහිවල.
මහල,
ලංකා ිදුලිබල
නබනාහැරීම්
අංශ - 4
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන
නකුණ-1)
නගරසභා පටුමඟ,
මණ්ඩලය,කාර්යාලය,
අංක: 25,
2
මූලස්ථානය,
3වන මහල,
මහල, ලංකා ිදුලිබල
නබනාහැරීම්
අංශ - 4
නනහිවල.
නගරසභා පටුමඟ,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
මූලස්ථානය,
011-2638852
නනහිවල.3වන
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල.
මහල, ලංකා ිදුලිබල
නගරසභා පටුමඟ,
මණ්ඩලය, අංක: 25,

Click
Here

Click
here
Click
here
Click
here

ඉදිකිරීම්
නබ.අ. 2

PHM
DD2/DGM/CE(SCM)/DPC/2021/29

2022/01/0
5 ප.ව.
2.00

DPC – DD2

කටුනායක BOI වහරු අංගනය ඉදිකිරීම
(සිිල් කාර්යය) (ICTAD නේණිගත කිරීම
අනුව C-8 නහෝ ඊට වැඩි)

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි,
(වයාපිති හා අධිසැර
නඩත්තු) - නබ.අ.02
කාර්යාලය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
තැ.නප. 18, ළමාගාරය
පාර, මහනුවර.

2,000/-

28,000/-

දු.ක.
0812222287
ෆැක්වස්. 0812204298

දු.ක.
0812222287
ෆැක්ස්. 0812204298
නබ.අ. 2

PHM
DD2/DGM/CE(SCM)/DPC/2021/30

2022/01/0
5 ප.ව.
2.00

DPC – DD2

කටුනායක ගුවන් නතාටුපල වහරු
අංගනය ඉදිකිරීම (සිිල් කාර්යය) ICTAD
නේණිගත කිරීම අනුව C-8 නහෝ ඊට වැඩි.

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි,
(වයාපිති හා අධිසැර
නඩත්තු) - නබ.අ.02
කාර්යාලය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
තැ.නප. 18, ළමාගාරය
පාර, මහනුවර.

2,000/-

29,500.00

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/2021/115
නබනාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

බුත්තල නව පාරිනභෝගික මධ්යස්ථානය
සඳහා වායුසමීකරණ යන්ර මිලදී ගැනීම
සැපයීම ස්ථාපිත කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම
(වසර 5ක්ව සඳහා)

05/01/202
2
15.00 පැය

පළාත් මිලදී
ගැනිම් කමිටුව
(ඌව)

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී
(වයාපිති හා අධිසැර
නඩත්තු) - නබ.අ.02
කාර්යාලය
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
තැ.නප. 18, ළමාගාරය පාර,
මහනුවර.
දු.ක.
0812222287
ෆැක්වස්. 0812204298

දු.ක.
0812222287
ෆැක්ස්. 0812204298
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර,
හිඳනගාඩ, බදුල්ල.
දු.ක : 0552222474

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී
(වයාපිති හා අධිසැර
නඩත්තු) - නබ.අ.02
කාර්යාලය
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
තැ.නප. 18, ළමාගාරය පාර,
මහනුවර.

500.00

යස්වා
3

6,150.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර,
හිඳනගාඩ,
බදුල්ල.

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(වයාපිති හා අධිසැර
නඩත්තු) - නබ.අ.02
කාර්යාලය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
තැ.නප. 18, ළමාගාරය
පාර, මහනුවර.

අනාල නැත

NCB
click
here

දු.ක.
0812222287
ෆැක්වස්. 0812204298
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(වයාපිති හා අධිසැර
නඩත්තු) - නබ.අ.02
කාර්යාලය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
තැ.නප. 18, ළමාගාරය
පාර, මහනුවර.

අනාල නැත

NCB

click
here

දු.ක.
0812222287
ෆැක්වස්. 0812204298
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි
පාර,
හිඳනගාඩ, බදුල්ල

-

නමතැනින්
බාගත
කරන්න
නේශීය

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය

LV/T/2021/0395
පරිසර ඒකකය සඳහා නස්වය සැපයීමට
පුහුණු/අර්ධ් පුහුණු නස්වක මණ්ඩලනේ
අවුරුදු 02 කාලයක්ව සඳහා ලබා ගැනීම

12/01/2022
දින
ප.ව. 14.00
පූර්ව ලංසු
රැස්ීම
22/12/2021දි
න
10.00 පැයට

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය කණිෂ්ඨ
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

ප්රසම්පානන
අංශය, 4වන මහල,
බලස්ථාන කළමණාකරු
(ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය) ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලිය,
නනානරාචනචෝනල්
TP : 032 226 8964/77
Fax: 032 226 8980
Mob 0715777171

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය

LV/T/2021/0404
නළුව නිවාස සංකීර්ණනේ සමාජ ශාලාව
අවට භූමි අලංකරණ කටයුතු, තාර වැඩ
සහ ිදුලි වැඩ කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම

05/01/2022
දින
ප.ව. 14.00

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය කණිෂ්ඨ
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

ප්රසම්පානන
අංශය, 4වන මහල,
බලස්ථාන කළමණාකරු
(ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය) ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලිය,
නනානරාචනචෝනල්
TP : 032 226 8964/77
Fax: 032 226 8980
Mob 0715777171

ජනන අංශය
(මහවැලි
සංකීර්ණය)

රන්නනනිගල ිදුලි බලස්ථානයට අයත්
නිවාස නපනනනස් සාමානය නඩත්තු
කටයුතු, උනයාන අලංකරණ කටයුතු,
සනීපාරක්වෂක කටයුතුවලට අනාල
නස්වාවන් ලබා ගැනීම. – 2022
MC/RND/PT/2021/09

2022/01/05
14:00 පැය

මහවැලි
සංකීර්ණය
ප්රසම්පානන
කමිටුව

ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු,
රන්නනනිගල ිදුලි
බලස්ථානය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
තැ.නප. 05, රන්ටැනේ.
දුරකථන : 0554929011

රු 1,000.00
(නැවත
නනානගවන
නටන්ඩර්
තැන්පතුව)
සාමානයාධි
කාරී ලංකා
ිදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
මහජන
බැංකුනේ
ගිණුම් අංක:
2042001400
85134 නවත
බැර කල හැක

245,000.00

රු2,500.00
(නැවත
නනානගවන
නටන්ඩර්
තැන්පතුව)
සාමානයාධි
කාරී ලංකා
ිදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
මහජන
බැංකුනේ
ගිණුම් අංක:
2042001400
85134 නවත
බැර කල හැක

95,000.00

රු.2,000.00
මහජන
බැංකුව
මුලස්ථාන
ශාඛානේ
ලං.ි.ම.
මහවැලි
සංකීර්ණනේ
රැස්කිරීනම්

4

ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
නගාඩනැගිල්ල, ලක්විජය
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලිය,
නනානරාචචනලයි 61342, ශ්රී
ලංකාව.

ප්රසම්පානන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
නගාඩනැගිල්ල,
ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලිය,
නනානරාචචනලයි
61342.

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
නවතින්
නනාමිනල්
බාගත කරගත
හැක

NCB

ප්රසම්පානන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
නගාඩනැගිල්ල,
ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලිය,
නනානරාචචනලයි
61342.

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
නවතින්
නනාමිනල්
බාගත කරගත
හැක

NCB

-

NCB

Click
Here

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

ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
නගාඩනැගිල්ල, ලක්විජය
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලිය,
නනානරාචචනලයි 61342, ශ්රී
ලංකාව.

Click
Here

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

රු.35,000.00

ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු,
රන්නනනිගල ිදුලි
බලස්ථානය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, තැ.නප. 05,
රන්ටැනේ.

ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු,
රන්නනනිගල ිදුලි
බලස්ථානය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
තැ.නප. 05, රන්ටැනේ.

Click
here

ෆැක්වස් : 055-2245755
ිනුත් :
cerdmc.gen@ceb.lk

ජනන
(තාපබල
සංකීරණය)

නබනාහැරීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ප.)

එස්ීඑස්/සීඊ/කිේූඒ
/01/2021/07/4100
සපුගස්කන්න ිදුලි බලස්ථානය සඳහා
තනිකඩ නිල නිවාස නනකක්ව වසරක
කාලයක්ව සඳහා බේනට ගැනීම

2021.12.30
වන දින
14:00 පැයට

සපයා ගැනීම්
කමිටුවතාපබල
සංකීරණය

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචී/2021
/052
ිදුලි ඉංජිනන්රු (සැි සැලසුම්) නේ
රාජකාරී කටයුතු සඳහා කුලී පනනම මත
කාර් රථයක්ව ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 ක
කාල සීමාවක්ව සඳහා.

2021.12.30
1500 පැයට

පළාත් සපයා
ගැනීම් කමිටුව

ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු
(සපුගස්කන්න ිදුලි
බලස්ථානය-ලං.ි.ම.,
නහයියන්තුඩුව)
2400422, 2400356
ෆැක්වස් 2400584

ගිණුම් අංක:
204-200230085-134
ගිණුමට බැර
කර ලදුපත
ඉදිරිපත් කළ
යුතුය.

නනාමිනල්

අනාල නැත

ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු
(සපුගස්කන්න ිදුලි
බලස්ථානය-ලං.ි.ම.,
නහයියන්තුඩුව)
2400422, 2400356
ෆැක්වස් 2400584

ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු
(සපුගස්කන්න ිදුලි
බලස්ථානය-ලං.ි.ම.,
නහයියන්තුඩුව)
2400422, 2400356
ෆැක්වස් 2400584

නිනයෝජය

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි

නිනයෝජය

සාමානයාධිකාරි

කාර්යාලය,

සාමානයාධිකාරි

කාර්යාලය,

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,

කාර්යාලය,

මමත්රීපාල නස්නානායක

ලංකා ිදුලිබල

මණ්ඩලය,

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල

දු:අ: 025-2222552

මමත්රීපාල

ලංකා ිදුලිබල

500.00

10,000.00

නස්නානායක මාවත,

නස්නානායක මාවත,

අනුරාධ්පුර.

අනුරාධ්පුර.

අනාල නැත

NCB

------

click
here

අනාළ නැත
නේශීය
තරඟකාරී
ලංසු

දු:අ: 025-2222552

නබනාහැරීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ප.)

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචී/2021
/053
ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු(වාණිජ) යටනත්
නතාරතුරු තාක්වෂණ නිලධ්ාරී නේ
රාජකාරී කටයුතු සඳහා කුලී පනනම මත
වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 ක
කාල සීමාවක්ව සඳහා.

2021.12.30
1500 පැයට

පළාත් සපයා
ගැනීම් කමිටුව

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
මමත්රීපාල
නස්නානායක මාවත,
අනුරාධ්පුර.
දු:අ: 025-2222552

click
here

නිනයෝජය

500.00

10,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි

සාමානයාධිකාරි

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,

ලංකා ිදුලිබල

මමත්රීපාල නස්නානායක

මණ්ඩලය,

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මමත්රීපාල

දු:අ: 025-2222552

නස්නානායක මාවත,
අනුරාධ්පුර.

5

අනාළ නැත

නේශීය
තරඟකාරී
ලංසු

නබනාහැරීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ප.)

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචී/2021
/054
ිදුලි ඉංජිනන්රු (වාණිජ) යටනත් ිදුලි
අධිකාරී (වාණිජ) නේ රාජකාරී කටයුතු
සඳහා කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා
ගැනීම. වර්ෂ 02 ක කාල සීමාවක්ව සඳහා.

පළාත් සපයා
ගැනීම් කමිටුව
2021.12.30
1500 පැයට

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
මමත්රීපාල
නස්නානායක මාවත,
අනුරාධ්පුර.
දු:අ: 025-2222552

500.00

10,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි

නිනයෝජය

කාර්යාලය,

සාමානයාධිකාරි

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,

කාර්යාලය,

මමත්රීපාල නස්නානායක

ලංකා ිදුලිබල

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මණ්ඩලය,

දු:අ: 025-2222552

මමත්රීපාල

click
here

අනාළ නැත
නේශීය
තරඟකාරී
ලංසු

නස්නානායක මාවත,
අනුරාධ්පුර.

නබනාහැරීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ප.)

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචී/2021
/055
ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු (සැලසුම් හා
සංවර්ධ්න) යටනත් ිදුලි අධිකාරී (සැි
සැලසුම්) නේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා
ගැනීම. වර්ෂ 02 ක කාල සීමාවක්ව සඳහා.

2021.12.30
1500 පැයට

පළාත් සපයා
ගැනීම් කමිටුව

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
මමත්රීපාල
නස්නානායක මාවත,
අනුරාධ්පුර.
දු:අ: 025-2222552

click
here

නිනයෝජය

500.00

10,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි

සාමානයාධිකාරි

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,

ලංකා ිදුලිබල

මමත්රීපාල නස්නානායක

මණ්ඩලය,

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මමත්රීපාල

දු:අ: 025-2222552

නස්නානායක මාවත,

අනාළ නැත
නේශීය
තරඟකාරී
ලංසු

අනුරාධ්පුර.

නබනාහැරීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ප.)

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචී/2021
/056
ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු (තැනීම්) යටනත් ිදුලි
අධිකාරී (තැනීම්) නේ රාජකාරී කටයුතු
සඳහා කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා
ගැනීම. වර්ෂ 02 ක කාල සීමාවක්ව සඳහා.

2021.12.30
1500 පැයට

පළාත් සපයා
ගැනීම් කමිටුව

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
මමත්රීපාල
නස්නානායක මාවත,
අනුරාධ්පුර.
දු:අ: 025-2222552

500.00

10,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි

නිනයෝජය

කාර්යාලය,

සාමානයාධිකාරි

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,

කාර්යාලය,

මමත්රීපාල නස්නානායක

ලංකා ිදුලිබල

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මණ්ඩලය,

දු:අ: 025-2222552

මමත්රීපාල
නස්නානායක මාවත,

6

click
here

අනාළ නැත

නේශීය
තරඟකාරී
ලංසු

අනුරාධ්පුර.

නබනාහැරීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ප.)

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචී/2021
/057
ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු (තැනීම්) යටනත් ිදුලි
අධිකාරී (තැනීම්) නේ රාජකාරී කටයුතු
සඳහා කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා
ගැනීම. වර්ෂ 02 ක කාල සීමාවක්ව සඳහා.

2021.12.30
1500 පැයට

පළාත් සපයා
ගැනීම් කමිටුව

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
මමත්රීපාල
නස්නානායක මාවත,
අනුරාධ්පුර.
දු:අ: 025-2222552

click
here

නිනයෝජය

500.00

10,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි

සාමානයාධිකාරි

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,

ලංකා ිදුලිබල

මමත්රීපාල නස්නානායක

මණ්ඩලය,

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මමත්රීපාල

දු:අ: 025-2222552

නස්නානායක මාවත,

අනාළ නැත
නේශීය
තරඟකාරී
ලංසු

අනුරාධ්පුර.

නබනාහැරීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ප.)

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචී/2021
/058
ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු (මින්නන්රිය) යටනත්
මාණ්ඩලික සම්බන්ීකාරක නේ රාජකාරී
කටයුතු සඳහා කුලී පනනම මත වෑන්
රථයක්ව ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 ක කාල
සීමාවක්ව සඳහා.

2021.12.30
1500 පැයට

පළාත් සපයා
ගැනීම් කමිටුව

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
මමත්රීපාල
නස්නානායක මාවත,
අනුරාධ්පුර.
දු:අ: 025-2222552

500.00

10,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි

නිනයෝජය

කාර්යාලය,

සාමානයාධිකාරි

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,

කාර්යාලය,

මමත්රීපාල නස්නානායක

ලංකා ිදුලිබල

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මණ්ඩලය,

දු:අ: 025-2222552

මමත්රීපාල

click
here

අනාළ නැත
නේශීය
තරඟකාරී
ලංසු

නස්නානායක මාවත,
අනුරාධ්පුර.

නබනාහැරීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ප.)

නිනයෝජය

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචී/2021
/059
ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු (මින්නන්රිය) යටනත්
ිදුලි අධිsකාරී (නඩත්තු) නේ රාජකාරී
කටයුතු සඳහා කුලී පනනම මත වෑන්
රථයක්ව ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 ක කාල
සීමාවක්ව සඳහා.

2021.12.30
1500 පැයට

පළාත් සපයා
ගැනීම් කමිටුව

නිනයෝජය

සාමානයාධිකාරි

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි

සාමානයාධිකාරි

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,

ලංකා ිදුලිබල

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල නස්නානායක

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මමත්රීපාල

ලංකා ිදුලිබල

click
here

500.00

7

10,000.00

අනාළ නැත

නේශීය
තරඟකාරී
ලංසු

නස්නානායක මාවත,

දු:අ: 025-2222552

අනුරාධ්පුර.

නස්නානායක මාවත,
අනුරාධ්පුර.

දු:අ: 025-2222552

නබනාහැරීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ප.)

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචී/2021
/060
ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු (මින්නන්රිය) යටනත්
ිදුලි අධිකාරී (වාණිජ) නේ රාජකාරී
කටයුතු සඳහා කුලී පනනම මත වෑන්
රථයක්ව ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 ක කාල
සීමාවක්ව සඳහා.

පළාත් සපයා
ගැනීම් කමිටුව
2021.12.30
1500 පැයට

නිනයෝජය

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි

නිනයෝජය

සාමානයාධිකාරි

කාර්යාලය,

සාමානයාධිකාරි

කාර්යාලය,

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,

කාර්යාලය,

මමත්රීපාල නස්නානායක

ලංකා ිදුලිබල

මණ්ඩලය,

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල

දු:අ: 025-2222552

මමත්රීපාල

ලංකා ිදුලිබල

500.00

10,000.00

නස්නානායක මාවත,

නස්නානායක මාවත,

අනුරාධ්පුර.

අනුරාධ්පුර.

click
here

අනාළ නැත
නේශීය
තරඟකාරී
ලංසු

දු:අ: 025-2222552

නබනාහැරීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ප.)

නිනයෝජය

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචී/2021
/061
ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු (මින්නන්රිය) යටනත්
ිදුලි අධිකාරී (මූලස්ථාන) නේ රාජකාරී
කටයුතු සඳහා කුලී පනනම මත වෑන්
රථයක්ව ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 ක කාල
සීමාවක්ව සඳහා.

පළාත් සපයා
ගැනීම් කමිටුව
2021.12.30
1500 පැයට

නිනයෝජය

සාමානයාධිකාරි

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි

සාමානයාධිකාරි

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,

ලංකා ිදුලිබල

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල නස්නානායක

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මමත්රීපාල

නස්නානායක මාවත,

දු:අ: 025-2222552

නස්නානායක මාවත,

ලංකා ිදුලිබල

click
here

500.00

අනුරාධ්පුර.

10,000.00

අනුරාධ්පුර.

දු:අ: 025-2222552

8

අනාළ නැත
නේශීය
තරඟකාරී
ලංසු

නබනාහැරීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ප.)

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචී/2021
/062
ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු (මින්නන්රිය) යටනත්
ිදුලි අධිකාරී (මනම්පිිය) නේ රාජකාරී
කටයුතු සඳහා කුලී පනනම මත වෑන්
රථයක්ව ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 ක කාල
සීමාවක්ව සඳහා.

2021.12.30
1500 පැයට

පළාත් සපයා
ගැනීම් කමිටුව

නිනයෝජය

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි

නිනයෝජය

සාමානයාධිකාරි

කාර්යාලය,

සාමානයාධිකාරි

කාර්යාලය,

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,

කාර්යාලය,

මමත්රීපාල නස්නානායක

ලංකා ිදුලිබල

මණ්ඩලය,

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල

දු:අ: 025-2222552

මමත්රීපාල

ලංකා ිදුලිබල

500.00

10,000.00

නස්නානායක මාවත,

නස්නානායක මාවත,

අනුරාධ්පුර.

අනුරාධ්පුර.

click
here

අනාළ නැත
නේශීය
තරඟකාරී
ලංසු

දු:අ: 025-2222552

නබනාහැරීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ප.)

නිනයෝජය

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචී/2021
/063
ිදුලි ඉංජිනන්රු (අනුරාධ්පුර) යටනත්
ිදුලි අධිකාරී (ප්රානේශීය නඩත්තු) නේ
රාජකාරී කටයුතු සඳහා කුලී පනනම මත
වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 ක
කාල සීමාවක්ව සඳහා.

2021.12.30
1500 පැයට

පළාත් සපයා
ගැනීම් කමිටුව

නිනයෝජය

සාමානයාධිකාරි

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි

සාමානයාධිකාරි

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,

ලංකා ිදුලිබල

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල නස්නානායක

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මමත්රීපාල

නස්නානායක මාවත,

දු:අ: 025-2222552

නස්නානායක මාවත,

ලංකා ිදුලිබල

click
here

500.00

10,000.00

අනුරාධ්පුර.

අනාළ නැත

නේශීය
තරඟකාරී
ලංසු

අනුරාධ්පුර.

දු:අ: 025-2222552

නබනාහැරීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ප.)

නිනයෝජය

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචී/2021
/064
ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු (තැනීම්) නේ රාජකාරී
කටයුතු සඳහා කුලී පනනම මත කාර්
රථයක්ව ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 ක කාල
සීමාවක්ව සඳහා.

2021.12.30
1500 පැයට

පළාත් සපයා
ගැනීම් කමිටුව

නිනයෝජය

සාමානයාධිකාරි

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි

සාමානයාධිකාරි

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,

ලංකා ිදුලිබල

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල නස්නානායක

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මමත්රීපාල

නස්නානායක මාවත,

දු:අ: 025-2222552

නස්නානායක මාවත,

ලංකා ිදුලිබල

click
here

500.00

අනුරාධ්පුර.

10,000.00

අනුරාධ්පුර.

9

අනාළ නැත

නේශීය
තරඟකාරී
ලංසු

දු:අ: 025-2222552

නබනාහැරීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ප.)

නිනයෝජය

ඩීජීඑම්/එන්සීී/සීඕඑම්/සී1/එචී/2021
/065
ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු (මින්නන්රිය) යටනත්
ිදුලි අධිකාරී (හබරණ) නේ රාජකාරී
කටයුතු සඳහා කුලී පනනම මත වෑන්
රථයක්ව ලබා ගැනීම. වර්ෂ 02 ක කාල
සීමාවක්ව සඳහා.

පළාත් සපයා
ගැනීම් කමිටුව
2021.12.30
1500 පැයට

නිනයෝජය

සාමානයාධිකාරි

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි

සාමානයාධිකාරි

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,

ලංකා ිදුලිබල

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල නස්නානායක

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මමත්රීපාල

නස්නානායක මාවත,

දු:අ: 025-2222552

නස්නානායක මාවත,

ලංකා ිදුලිබල

click
here

500.00

10,000.00

අනුරාධ්පුර.

අනාළ නැත

නේශීය
තරඟකාරී
ලංසු

අනුරාධ්පුර.

දු:අ: 025-2222552

නබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0115
නකානබයිගනන් ිදුලි පාරිනභෝගික නස්වා
මධ්යස්ථානය සඳහා වෑන් රථයක්ව කුලී
පනනම මත ලබා ගැනීම

2021-01-06
නප.ව.10.00
ට

පළාත්
ප්රසම්පානන
කමිටුව

නබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0116
නකානබයිගනන් ිදුලි පාරිනභෝගික නස්වා
මධ්යස්ථානය සඳහා කි කැේ රථයක්ව කුලී
පනනම මත ලබා ගැනීම.

2021-01-06
නප.ව.10.00
ට

පළාත්
ප්රසම්පානන
කමිටුව

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
නනා.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්වස්: 037- 2065497
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,

1,000.00

40,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නනා.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්වස්: 037- 2065497

1,000.00

40,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නනා.25,
රජපිහිල්ල පාර,
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නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
නනා.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්වස්: 037- 2065497
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,

-

නේශීය

Downloa
d

-

නේශීය

Downloa
d

නබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0117
කකොකෙයිගකේ විදුලි පොරික ෝගික කේවො
මධ්යේාොය ඳහාො ්රී කයෝ යා  ක ලී
ප යම මත ලෙො ගැනීම

2021-01-06
නප.ව.10.00
ට

පළාත්
ප්රසම්පානන
කමිටුව

නබ.අ. 01
(වයඹ -02)

DGM/NWP2/CEE (COM)/ RCEng.
/2022
වයලත් විදුලි ඉංජිකේරුවරුේ ලි ොපදංචි
කිරීම - 2022
(ව ඹ පළොත - 02)

2021-01-13
නප.ව.10.00
ට

පළාත්
ප්රසම්පානන
කමිටුව

PHM DD2/DGM/DPC/2021/35

නබ.අ. 02

මහනුවර ළමාගාර පානර් තැ.නප. 18 හි
පිහිටා ඇති ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලනේ
නිනයෝජයසාමානයාධිකාරි ( වයාපිති හා
අධිසැර නඩත්තු ) නබ.අ. 02 හා ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (රැ.මා.තැ. හා න.) වයා. හා
අ.සැ.න. -නබ.අ.02 කාර්යාලයට
සනීපාරක්ෂක නස්වය ලබාගැනීම.

29/12/2021

නිනයෝජය
සාමානයාධිකා
රි (වයා.හා
අ.සැ.න.)නබ
නාහැරීම්
අංශය 2

ප.ව.2.00

නනා.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්වස්: 037- 2065497
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
නනා.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්වස්: 037- 2065497
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
නනා.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්වස්: 037- 2065497
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි (වයා.හා
අ.සැ.න.) නබනාහැරීම්
අංශය 2
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
තැ.නප. 18,
ළමාගාරය පාර,
මහනුවර

කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්වස්: 037- 2065497
1,000.00

25,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නනා.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්වස්: 037- 2065497

1,000.00

-

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නනා.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්වස්: 037- 2065497

500.00

15,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(වයා.හා අ.සැ.න.)
නබනාහැරීම් අංශය 2,
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
තැ.නප.18,
ළමාගාරය පාර,
මහනුවර
081-2222286
081-2204298

නනා.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්වස්: 037- 2065497
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
නනා.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්වස්: 037- 2065497
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
නනා.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්වස්: 037- 2065497
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(වයා.හා අ.සැ.න.)
නබනාහැරීම් අංශය 2,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, තැ.නප.18,
ළමාගාරය පාර,
මහනුවර

-

නේශීය

Downloa
d

-

නේශීය

Downloa
d

-

NCB

Click
here

අනාල නැත.

නේශීය

081-2222286
081-2204298
CP1/CE(COM)/PPC/2021/242

පළාත් සපයා
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නබනාහැරිම්
අංශය - 02
(මධ්යම)-1

නබනාහැරිම්
අංශය - 02
(මධ්යම)-1

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු (කටුගස්නතාට)
බල ප්රනේශයට අයත් ිදුලි පාරිනභෝගික
නස්වා මධ්යස්ථානය (මඩුල්කැනල්)
සඳහා බදු/කුලී පනනම මත
නගාඩනැගිල්ලක්ව ලබා ගැනීම.
1. මඩුල්කැනල් පාරිනභෝගික
නස්වා මධ්යස්ථාන බල
ප්රනේශය තුළ ප්රධ්ාන මාර්ගයට
ආසන්නව පිහිටා තිබිය යුතුය.
2. නගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි
2500-3000 අතර ප්රමාණයක
තිබිය යුතුය.
3. නල ජලය, ිදුලිය, දුරකථන
පහසුකම් තිබිය යුතුය.
4. සනීපාරක්වෂක පහසුකම් තිබිය
යුතුය.
5. අවම වශනයන් වාහන 03ක්ව
නැවතීනම් පහසුකම් තිබිය
යුතුය.
6. ඉඩම වටා ආරක්වෂක තාප්පයක්ව
නහෝ ආරක්වෂක වැටක්ව ඉදිකර
තිබිය යුතුය.

2022-01-05
දින
ප.ව. 2.00ට

ගැනීනම්
කමිටුව

CP1/CE(COM)/PPC/2021/243
ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු (කුණ්ඩසානල්)
බල ප්රනේශයට අයත් ිදුලි අධිකාරි
(හසලක) නිළ නිවස සඳහා බදු/කුලී
පනනම මත නිවසක්ව ලබා ගැනීම.
1. හසලක නගරය ආශ්රිත ප්රනේශය
තුළ ිය යුතුය.
2. නගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 2000
ක්ව පමණ ිය යුතුය.
3. නගාඩනැගිල්ල සඳහා ජලය,
ිදුලිය, දුරකථන පහසුකම්
තිබිය යුතුය.
4. එක්ව වාහනයක්ව ආරක්විතව
නවතා තැබීනම් පහසුකම්
සහිත ිය යුතුය.
5. නේ්ටුවක්ව සහිත ආරක්විත
වැටක්ව නහෝ තාප්පයක්ව තිබිය
යුතුය.

2022-01-05
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත් සපයා
ගැනීනම්
කමිටුව

තමා ිසින් සකස්
කරගත් අයදුම්පතක
බලානපානරාත්තු වන
මාසික කුළිය සහ
නගාඩනැගිල්නල් සියලු
ිස්තර සඳහන් කර
එවන්න.
දු.අ. 081-2499679
081-2234324

-

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක 04,
අස්ගිරිය පාර,
මහනුවර.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ)
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක 04,
අස්ගිරිය පාර,
මහනුවර.

අනාල නැත.
තමා ිසින් සකස්
කරගත් අයදුම්පතක
බලානපානරාත්තු වන
මාසික කුළිය සහ ඉඩනම්
සියලු ිස්තර සඳහන්
කර එවන්න.
දු.අ. 081-2374283
081-2234324

-
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-එම-

-එම-

නේශීය

CP1/CE(COM)/PPC/2021/245
නබනාහැරිම්
අංශය - 02
(මධ්යම)-1

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු (මාතනල්) බල
ප්රනේශයට අයත් ිදුලි පාරිනභෝගික නස්වා
මධ්යස්ථානය (නේරගම) සඳහා බදු/කුලී
පනනම මත නගාඩනැගිල්ලක්ව ලබා ගැනීම.
1. නගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි
2000ට නනාඅඩු
නගාඩනැගිල්ලක්ව ිය යුතුය.
2. ජලය, ිදුලිය, ස්ථාවර දුරකථන
පහසුකම් තිබිය යුතුය.
3. වාහන 03ට වැඩි ප්රමාණයක්ව
ඇතුල් කිරීනම් සහ නවතා
තැබීනම් පහසුකම් තිබිය යුතුය.
4.
නගාඩනැගිේනල් ඉඩමට වාහන
ඇතුළු ීම සඳහා අඩි 10ක
මාර්ගයක්ව තිබිය යුතුය.
5.

පළාත් සපයා
ගැනීනම්
කමිටුව

තමා ිසින් සකස්
කරගත් අයදුම්පතක්ව
බලානපානරාත්තු වන
මාසික කුළිය සහ
නගාඩනැගිල්නල් සියලු
ිස්තර සඳහන් කර
එවන්න.
දු.අ. 066-2222745
081-2234324

-

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක 04,
අස්ගිරිය පාර,
මහනුවර.

අනාල නැත.

නේශීය

අනාල නැත.

නේශීය

ප්ර.ඉ. (වාණිජ)
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක 04,
අස්ගිරිය පාර,
මහනුවර.

නගා

නගාඩනැගිල්ල රත්නතාට
නගරය තුළ ප්රධ්ාන මාර්ගය
අසල නහෝ ප්රධ්ාන මාර්ගයට
මීටර 100 ඇතුලත ිය යුතුය..

CP1/CE(COM)/PPC/2021/254
නබනාහැරිම්
අංශය - 02
(මධ්යම)-1

2022-01-05
දින
ප.ව. 2.00ට

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු (මාතනල්) බල
ප්රනේශනේ ිදුලි අධිකාරි (පල්නල්නපාළ)
නිළ නිවස සඳහා බදු/කුලී පනනම මත
නිවසක්ව ලබා ගැනීම.
1. නගාඩනැගිල්ල අවම වශනයන්
වර්ග අඩි 1500 පමණ ිය
යුතුය.
2. පල්නල්නපාළ උප ඒකකයට
ආසන්නනේ පිහිටා තිබිය
යුතුය.
3. ජලය. ිදුලිය, මාර්ග පහසුකම්
තිබිය යුතුය.
4. වාහන 02ක්ව නවතා තැබිය
හැකි පහසුකම් තිබිය යුතුය.

2022-01-05
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත් සපයා
ගැනීනම්
කමිටුව

තමා ිසින් සකස්
කරගත් අයදුම්පතක්ව
බලානපානරාත්තු වන
මාසික කුළිය සහ
නගාඩනැගිල්නල් සියලු
ිස්තර සඳහන් කර
එවන්න.
දු.අ. 066-2222745
081-2234324

-
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-එම-

-එම-

නබනාහැරිම්
අංශය - 02
(මධ්යම)-1

CP1/CE(COM)/PPC/2021/255
නඹුල්ල ප්රානේය ය ිදුලි ඉංජිනන්රු නිළ
නිවස සඳහා කුළී/බඳු පනනම මත පහත
සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 02ක
කාලයකට නිවසක්ව ලබා ගැනිම.
1) නගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 2000
සහිතව අවම කාමර 03ක්ව සහිත
නඹුල්ල ප්රානේය ය ිදුලි
ඉංජිනන්රු කාර්යාලයට
ආසන්නනේ පිහිටා තිබිය
යුතුය.
2) නේ්ටුවක්ව සහිතව
වැටක්ව/තාප්පයක්ව භුමිය වටා
තිබිය යුතුය.
3) ජලය, ිදුලිය, දුරකථන හා
මාර්ග පහසුකම් තිබිය යුතුය.
4) වාහන 02ක්වනවතා තැබිය හැකි
පහසුකම් තිබිය යුතුය.

2022-01-05
දින
ප.ව. 2.00ට

CP1/CE(COM)/PPC/2021/256
2022-01-05
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත් සපයා
ගැනීනම්
කමිටුව

පළාත් සපයා
ගැනීනම්
කමිටුව

නබනාහැරිම්
අංශය - 02
(මධ්යම)-1

ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු කුණ්ඩසානල්
බල ප්රනේශයට අයත් උඩුදුම්බර ිනලි
පාරිනභෝගික නස්වා මධ්යස්ථානය සඳහා
කුලී පනනම මත වසර 02ක කාලයකට
4WD ඩබල් කැේ රථයක්ව ලබා ගැනීම .

නබනාහැරිම්
අංශය - 02
(මධ්යම)-1

CP1/CE(COM)/PPC/2021/257
ප්රානේශීය ිදුලි ඉංජිනන්රු ගලනගනර
ඒකකය සඳහා වසර 02ක කාලයකට කුලී
පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම .

2022-01-05
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත් සපයා
ගැනීනම්
කමිටුව

නබනාහැරීම්
කළාප 02නැනගනහිර
පළාත

DGM [E]/QPPC/21/379

2021-12-29
වන නා
පස්වරු
2.00

පළාත්
ප්රසම්පානන
කමිටුව
(නැනගනහිර)

ඉංජිනන්රු සහකාර (කල්මුනණ්) නේ
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක්ව
වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම.

තමා ිසින් සකස්
කරගත් අයදුම්පතක්ව
බලානපානරාත්තු වන
මාසික කුළිය සහ
නගාඩනැගිල්නල් සියලු
ිස්තර සඳහන් කර
එවන්න.
දු.අ. 066-2283442
081-2234324

ප්ර.ඉ. (වාණිජ)
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක 04,
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර.
දු.අ. 081-2234324

ප්ර.ඉ. (වාණිජ)
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක 04,
අස්ගිරිය පාර, මහනුවර.
දු.අ. 081-2234324
ප්රානේශීය ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු(කල්මුනණ්)
කාර්යාලය
067-2229276
නහෝ
සාමානයාධිකාරී(නැනග

20,000/=
1000/=

20,000/=

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක 04,
අස්ගිරිය පාර,
මහනුවර.

20,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී
(නැනගනහිර කාර්යාලය),
නිලානවලි පාර,
ත්රිකුණාමලය

1000/=

1000.00
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ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක 04,
අස්ගිරිය පාර,
මහනුවර.

අනාල නැත.

නේශීය

Click
Here

අනාල නැත.

නේශීය

Click
Here

-

NCB

ප්ර.ඉ. (වාණිජ)
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක 04,
අස්ගිරිය පාර,
මහනුවර.
ප්ර.ඉ. (වාණිජ)
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක 04,
අස්ගිරිය පාර,
මහනුවර.
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැනගනහිර
කාර්යාලය)
නිලානවලි පාර
ත්රිකුණාමලය

Click
Here

නබනාහැරීම්
කළාප 02නැනගනහිර
පළාත

නබනාහැරීම්
කළාප 02නැනගනහිර
පළාත

නබනාහැරීම්
කළාප 02නැනගනහිර
පළාත

නබනාහැරිම්
අංශ 02

DGM [E]/QPPC/21/380
ිදුලි අධිකාරි වාලචනචන පාරිනභෝගික
මධ්යස්ථානය - වාලචනචන නේ රාජකාරී
කටයුතු සනහා වෑන් රථයක්ව වසර 02 ක්ව
සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම.

DGM [E]/QPPC/21/381
සියඔලාණ්ඩුව උප පාරිනභෝගික
මධ්යස්ථානය සඳහා නගාඩනැගිල්ලක්ව
වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම.

DGM [E]/QPPC/21/382
ිදුලි අධිකාරී (මහඔය පාරිනභෝගික නස්වා
මධ්යස්ථානය) - අම්පාර නේ නිළ නිවස
සඳහා නිවසක්ව වසරක කාලයක්ව සඳහා
කුලියට ලබා ගැනීම.

WPN/NCB/J-V71/2021/155
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම.

2021-12-29
වන නා
පස්වරු
2.00

පළාත්
ප්රසම්පානන
කමිටුව
(නැනගනහිර)

2021-12-29
වන නා
පස්වරු
2.00

පළාත්
ප්රසම්පානන
කමිටුව
(නැනගනහිර)

2021-12-29
වන නා
පස්වරු
2.00

පළාත්
ප්රසම්පානන
කමිටුව
(නැනගනහිර)

2021-12-29
ප.ව 2.00

පළාත් සපයා
ගැනීනම්

නහිර කාර්යාලය)
ත්රිකුණාමලය
026-2222666
/ 026-2221030
ප්රානේශීය ිදුලි
ඉංජිනන්රු කාර්යාලය
(වාලචනචන)
065-2225882
නහෝ
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැනගනහිර
කාර්යාලය)
ත්රිකුණාමලය
026-2222666
/ 026-2221030
ප්රානේශීය ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (අම්පාර)
කාර්යාලය
063-2222387
063-2222078
නහෝ
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැනගනහිර
කාර්යාලය)
ත්රිකුණාමලය
026-2222666
026-2221030
ප්රානේශීය ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (අම්පාර )
කාර්යාලය
063-2222387
063-2222078
නහෝ
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැනගනහිර
කාර්යාලය)
ත්රිකුණාමලය
026-2222666
026-2221030
නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.ි.ම.,

1000.00

20,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී
(නැනගනහිර කාර්යාලය),
නිලානවලි පාර,
ත්රිකුණාමලය

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැනගනහිර
කාර්යාලය)
නිලානවලි පාර
ත්රිකුණාමලය

-

NCB

Click
Here

500.00

-

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී
(නැනගනහිර කාර්යාලය),
නිලානවලි පාර,
ත්රිකුණාමලය

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැනගනහිර
කාර්යාලය)
නිලානවලි පාර
ත්රිකුණාමලය

-

NCB

Click
Here

500.00

-

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී
(නැනගනහිර කාර්යාලය),
නිලානවලි පාර,
ත්රිකුණාමලය

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැනගනහිර
කාර්යාලය)
නිලානවලි පාර
ත්රිකුණාමලය

-

NCB

Click
Here

1,000.00

20,000.00

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

නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.ි.ම.,

-

NCB

15

Click
Here

(බපඋ)

ප්රධ්ාන ිදුලි ඉංජිනන්රු කාර්යාලය - ජාඇල

නක්වවා

කමිටුව

නබනාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/KR-V59/2021/206
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම.
පාරිනභෝගික නස්වා මධ්යස්ථානය පූනගාඩ

2021-12-29
ප.ව 2.00
නක්වවා

පළාත් සපයා
ගැනීනම්
කමිටුව

නබනාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/DM-V25/2021/270
කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව ලබා
ගැනීම.- නේයන්නගාඩ වැඩබිම. ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (නබනාහැරීම් නඩත්තු) ඒකකය

2021-12-29
ප.ව 2.00
නක්වවා

පළාත් සපයා
ගැනීනම්
කමිටුව

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV43/BD-08/2K21/88
නබනාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු (බදුල්ල) ඒකකනේ
ිදුලි අධිකාරි - ප්රානේශීය නඩත්තු ඒකකය
නවත කුලී පනනම මත වසර නනකක්ව සඳහා
වෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම

05/01/2022
15.00 පැය

පළාත් මිලදී
ගැනිම් කමිටුව
(ඌව)

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
නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.ි.ම.,
නනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්නගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර,
හිඳනගාඩ, බදුල්ල.
දු.ක : 0552222474

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

1,000.00

1,000.00

1000.00

20,000.00

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය,
ලං.ි.ම., නනා. 280, නුවර
පාර, කිරිබත්නගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

20,000.00

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය,
ලං.ි.ම., නනා. 280, නුවර
පාර, කිරිබත්නගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

50,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර,
හිඳනගාඩ,
බදුල්ල.

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
නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.ි.ම.,
නනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්නගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි
පාර,
හිඳනගාඩ, බදුල්ල

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

නමතැනින්
බාගත
කරන්න
නේශීය

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

නබනාහැරීම්
අංශය - 4
(බපන - 1)

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/ී/2021/21
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි බලශක්වති
කළමනාකරණ ඒකකනේ කාර්යාලය
සඳහා කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව
ලබාගැනීම සඳහා වූ නටන්ඩරය.

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/ී/2021/23
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි බලශක්වති
කළමනාකරණ ඒකකනේ කාර්යාලය
සඳහා කුලී පනනම මත වෑන් රථයක්ව
ලබාගැනීම සඳහා වූ නටන්ඩරය.

2022.01.06
නප.ව. 10.00
පළාත්
ප්රසම්පානන
කමිටුව

2022.01.06
නප.ව. 10.00

පළාත්
ප්රසම්පානන
කමිටුව

නිනයාජය
සාමානයාධිකාරි (
බස්නාහිර පළාත නකුණ1) කාර්යාලය,
නබනාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
නනහිවල.
011-2638852
නිනයාජය
සාමානයාධිකාරි (
බස්නාහිර පළාත නකුණ1) කාර්යාලය,
නබනාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන

500.00

500.00

16

15,000.00

15,000.00

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

ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු (වාණිජ),
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත නකුණ-1)
කාර්යාලය, නබනාහැරීම්
අංශ - 4 මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල

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

Click
here

NCB

Click
here
NCB

නබනාහැරීම්
අංශය - 4
(බපන - 1)

ඩේීඑස්-1/ීීසී/ටී/ී/2021/33
බස්නාහිර පළාත නකුණ-1 හි ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු ( බලශක්වති කළමනාකරණ )
සඳහා කුලී පනනම මත නසඩාන් වර්ගනේ
කාර් රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා වූ
නටන්ඩරය.

නබනාහැරීම්
අංශය -04
(න.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V122/202
1/122
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී (න.ප.02)
කාර්යාලයට අයත් ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු
(ශක්වති කළමණාකරන) ඒකකනේ, ිදුලි
අධිකාරී ii (කණ්ඩායම් 2) සනහා ේිත්ව
කාර්යය වෑන් රථ 01ක්ව කුලී පනනම මත
සපයා ගැනීම.

නබනාහැරීම්
අංශය -04
(න.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V123/20
21/123
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී (න.ප.02)
කාර්යාලයට අයත් ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු
(තැනීම්) ඒකකනේ, ිදුලි අධිකාරී
(කාර්යාල) සනහා ේිත්ව කාර්යය වෑන් රථ
01ක්ව කුලී පනනම මත සපයා ගැනීම

නබනාහැරීම්
අංශය -04
(න.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V124/20
21/124
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී (න.ප.02)
කාර්යාලයට අයත් ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු
(නබනාහැරීම් නඩත්තු) රාජකාරි කටයුතු
සඳහා නමෝටර් කාර් රථ 01ක්ව කුලී පනනම
මත සපයා ගැනීම.

2022.01.06
නප.ව. 10.00
පළාත්
ප්රසම්පානන
කමිටුව

05-01-2022
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(න.ප-2)

05-01-2022
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(න.ප-2)

05-01-2022
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(න.ප-2)

මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
නනහිවල.
011-2638852
නිනයාජය
සාමානයාධිකාරි (
බස්නාහිර පළාත නකුණ1) කාර්යාලය,
නබනාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
නනහිවල.
011-2638852
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස් : 047-2241806
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස් : 047-2241806
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස් : 047-2241806

මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල.

500.00

1000.00

1000.00

1000.00
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15,000.00

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

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

Click
here

NCB

20,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල

--

නේශීය

Click
Here

20,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල

--

නේශීය

Click
Here

20,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල

--

නේශීය

Click
Here

නබනාහැරීම්
අංශය -04
(න.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V35/202
1/125
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී (න.ප.02)
කාර්යාලයට අයත් ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු
(තැනීම්) ඒකකනේ ිදුලි අධිකාරී
(තිහනගාඩ) රාජකාරි කටයුතු සඳහා කෲ
කැේ රථ 01ක්ව කුලී පනනම මත සපයා
ගැනීම.

නබනාහැරීම්
අංශය -04
(න.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V54/202
1/126
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී (න.ප.02)
කාර්යාලයට අයත් ප්රධ්ාන ඉංජිනන්රු
(තංගල්ල) ඒකකනේ ිදුලිය සිඳලීම
රාජකාරී කටයුතු සනහා ත්රීනරෝන රථ 01ක්ව
කුලී පනනම මත සපයා ගැනීම.

නබනාහැරීම්
අංශය -04
(න.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/T/2021/56
සුවහ එකළා මණු පරීක්ෂණ උපකරණ 09
ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම

05-01-2022
14.00 පැය

05-01-2022

පළාත් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(න.ප-2)

පළාත් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(න.ප-2)

14.00 පැය

05-01-2022

පළාත් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(න.ප-2)

14.00 පැය

නබනාහැරීම්
අංශය -04
(න.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/T/2021/57
නකාන්ී් නපරැදි මීටර් 13/ක්රි.ෑ.850
කණු 100 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම.

05-01-2022
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(න.ප-2)

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස් : 047-2241806
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස් : 047-2241806
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස් : 047-2241806
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස් : 047-2241806

1000.00

1000.00

2000.00

2000.00

18

20,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල

--

නේශීය

Click
Here

10,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල

--

නේශීය

Click
Here

70,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල

--

නේශීය

Click
Here

75,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල

--

නේශීය

Click
Here

ව්යාපෘති
අංශය
(හබරණ
නේයන්නගාඩ
සම්නේෂණ
ව්යාපෘති ය)

PD/TCO/FST/8/Office
HVTP/PM/Office
හබරණ නේයන්නගාඩ වයාපිති
කාර්යාලය සඳහා කල්බදු ක්රමයට
නගාඩනැගිල්ලක්ව ලබාගැනීම

2021
නනසැම්බර්
29 වන දින
ප.ව.02.00ට

වයාපිති
අධ්යක්වෂක
ත්රිකුණාමල
ගල්අඟුරුබල
වයාපිතිය

වයාපිති අධ්යක්වෂක,
ත්රිකුණාමල ගල්අඟුරුබල
වයාපිති කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, 83/4,
ධ්ර්මපාල මාවත,
නකාළඹ 07

රු.250.00

-

දු.ක. :- 011 244 0531
ෆැක්වස් :- 011 244 0532

දු.ක. :- 011 244 0531
ෆැක්වස් :- 011 244 0532
වත්කම්
කළමනාකර
ණ
(විත්තීය
නසෞඛයය හා
සුරක්ෂිතතාව)

AM/DGM(OH&S)/Security/2022/0
01
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී (විත්තීය
නසෞඛයය හා සුරක්විතතාව) කාර්යාලයය
සඳහා ආරක්වෂක නස්වා මාස 12 ක
කාලයකට ලබා ගැනීම.
නනා. 297C, නව නුවර පාර
නකාතලාවල, කඩුනවල

2022-01-05
දින
පැය. 14:00
පැයට අවසන්
කරනු ලැනේ.

ප්රසම්පානන
කමිටුව
(වත්කම්
කළමනාකර
ණ)

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(විත්තීය නසෞඛයය හා
සුරක්විතතාව)
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
නනා. 297 C,
නව නුවර පාර,
නකාතලාවල,
කඩුනවල.

වයාපිති අධ්යක්වෂක,
ත්රිකුණාමල ගල්අඟුරුබල
වයාපිති කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය, 83/4,
ධ්ර්මපාල මාවත, නකාළඹ
07

100.00

10,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී
(විත්තීය නසෞඛයය හා
සුරක්විතතාව)
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නනා. 297 C,
නව නුවර පාර,
නකාතලාවල,
කඩුනවල.
දු.අ. 011 267 6307

දු.අ. 011 267 6307

වයාපිති අධ්යක්වෂක,
ත්රිකුණාමල
ගල්අඟුරුබල වයාපිති
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
83/4, ධ්ර්මපාල මාවත,
නකාළඹ 07

-

NCB

අනාල නනානේ.

NCB

Click
Here

දු.ක. :- 011 244 0531
ෆැක්වස් :-011 244 0532
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(විත්තීය නසෞඛයය හා
සුරක්විතතාව)
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
නනා. 297 C,
නව නුවර පාර,
නකාතලාවල,
කඩුනවල.

Click
here

දු.අ. 011 267 6307

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 ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්තරාත් 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/පරධාාන ඉංජියන්රු 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 බැංකු අයකරයක් ම`ිනන් යහෝ මුද් ම`ිනන් යහෝ යගවිය හැක.
වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/පරධාාන ඉංජියන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත්
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/පරධාාන ඉංජියන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් පරී්ා කල හැක.
ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර පර මාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු
පරතිය්්ප කරනු ලැයේ.
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ පරධාාන ඉංජියන්රු යවතිනි.
 ICB ) අන්තජයාතික තර`ගකාරී ලංසු “ NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු
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