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

ප්රහේපානන අාංශය, 4 න
ම ල, පරිපාලන
යගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය
ිදුලි බලාගාරය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී
ලාංකා .

ප්රහේපානන අාංශය, 4
න ම ල, පරිපාලන
යගාඩනැගිල්ලල,
ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
යනායරාචචයලයි
61342.

10

යතාරතුරු
පිටපතක
මිල
(රුපි.)

11

ලංසු
වගයය
ICB/
NCB

12
යතාරතුරු
පිටපත
භාගත
කිරීම්

අමු ද්රවය
ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය

LV/T/2022/0103
නාරා ආයතනය මගින් සිදු කරන
පර්යේෂණ ක කුතු ස හා ා ්ණතකව ය
මැනීයේ ්පකරක (ලඝුරු) හ අමතර
්පකාරක ්පාාංග මිලදී ගැනීම

24/08/2022
දින
14.00 පැයු
පූර් ලාංසු
රැස්වීම
09/08/2022
දින
10.00 පැයු

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය කණිණතඨ
හපයා ගැනීේ
කමිටු

ප්රහේපානන
අාංශය, 4 න ම ල,
බලස්වථාන කළමකාකරු
(ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය) ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
යනායරාචයචෝයල්ල
TP : 032 226 8964/77
Fax: 032 226 8980
Mob 0715777171

රු 2,500.00
(නැ ත
යනායග න
යුන්ඩර්
තැන්ප ස )
හාමානයාධි
කාරී ලාංකා
ිදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
ම ජන
බැාංකුයේ
ගිණුේ අාංක:
204200140
085134
ය ත බැර
කල ැක

1

50,000.00

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

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
ය තින්
යනාමියල්ල
බාගත කරගත
ැක

NCB
Click
Here

යබ.අ. 01
( යඹ -02)

යබනා ැරිේ
අාංශය - 02
(මධ්යම)-1

යබනා ැරිේ
අාංශය 3
(ඌ )

CEB/NWP2/NCB/UI/22/0141
ලාංකා ිදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්රායීයය
ිදුලි ඉාංජියන්රු ම
කාර්යාලයු අයව
නික ැරටිය ා ගල්ලගමු ිදුලි
පාරිය ෝගික යස්ව ා මධ්යස්වථාන ල තති
අබලි ාණ්ඩ ිකිණීම.

CP1/CE(COM)/PPC/2022/158
ලාංිම මධ්යම පළාත 01 කකකය හා ා
මනුරු ායන් යපට්ටටි යතකලා (Steel
Box for housing Direct Connected
3 Phase Meters) 700 ක්ව හපයා ාර
දීමග

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/2K22/06
5
රිදීමාලියීන පාරිය ෝගික යස්ව ා
මධ්යස්වථානය හා ා ාතු හීකකරක යන්ර
හැපයීම, ස්වථාපිත කිරීම ා හර 05 කාල
සීමා ක්ව හා ා නඩව ස කිරීම.

2022-08-18
යප. .10.00
ු

2022-08-17
දින
ප. . 2.00ු

17/08/2022
15.00 පැය

පළාව
ප්රහේපානන
කමිටු

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

පළාව මිලදී
ගැනිේ කමිටු
(ඌ )

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
( යඹ -02)
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුකෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්වස්ව: 037- 2065497

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ-මප1)
කාර්යාලය,
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අාංක 04,
අස්වගිරිය පාර, ම නු ර.
දු.අ. 081-2234324
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි (ඌ )
ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අාංක . 04, ස්වරාං ැලි පාර,
හිායගාඩ, බදුල්ලල.
දු.ක : 0552222474

1,000.00

1000/=

500.00

2

200,000.00

77,000/=

9,000.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
( යඹ -02)
ලාංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුකෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්වස්ව: 037- 2065497

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
( යඹ -02)
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුකෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්වස්ව: 037- 2065497

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ-මප1)
කාර්යාලය,
ලාංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අාංක 04, අස්වගිරිය පාර,
ම නු ර.
.

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ-මප1)
කාර්යාලය,
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අාංක 04,
අස්වගිරිය පාර,
ම නු ර.

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
(ඌ ) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ) කකකය
ලාංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අාංක . 04, ස්වරාං ැලි පාර,
හිායගාඩ,බදුල්ලල.

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි (ඌ )
ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අාංක . 04,
ස්වරාං ැලි පාර,
හිායගාඩ, බදුල්ලල

-

යීයය

අනාල නැත.

යීයය

-

Downloa
d

Click
Here

යමතැනින්
බාගත
කරන්න
යීයය

යබනා ැරිේ
අාංශය 3
(ඌ )

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/
2K22/066
ඌ පළාත හා ා මි.මි. 7/3.18 තිේබල්ලස්ව
- ගැල්ල නයිස්ව 7500ක්ව ා මි.මි. 7/4.06
තිේබල්ලස්ව- ගැල්ල නයිස්ව 2000ක්ව මිල දී
ගැනීම ා හැපයීම.

17/08/2022
15.00 පැය

පළාව මිලදී
ගැනිේ කමිටු
(ඌ )

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි (ඌ )
ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අාංක . 04, ස්වරාං ැලි පාර,
හිායගාඩ, බදුල්ලල.
දු.ක : 0552222474

500.00

5,000.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
(ඌ ) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ) කකකය
ලාංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අාංක . 04, ස්වරාං ැලි පාර,
හිායගාඩ,බදුල්ලල.

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි (ඌ )
ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අාංක . 04,
ස්වරාං ැලි පාර,
හිායගාඩ, බදුල්ලල

යමතැනින්
බාගත
කරන්න

-

යීයය

ඉදිකිරීම්
යබනා ැරිේ
අාංශය - 02
(මධ්යම)-1

CP1/CE(COM)/PPC/2022/144
තැන්යන්කුඹුර න ්පයපාළ හා ා
යගාඩනැඟිල්ලලක්ව ඉදිකිරීම .
පෙර ලංසු රැස්වීම : 2022-08-12 දින ෙ.ව.

2022-0817 දින
ප. . 2.00ු

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

3.00 ට ප්ර... මනුවවර නරර ාර්යාරලයා
ළමරරරරයා ෙරර මනුවවර හිදී ෙැවැත්පේ.
පටන්ඩ් පෙෝරම නිකුත් කිරීපේ අවසන්
දිනයා : 2022-08-12ෙ.ව.3.00 ට.

Click
Here
ප්ර.ඉ. ( ාණිජ-මප1)
කාර්යාලය,
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අාංක 04,
අස්වගිරිය පාර, ම නු ර.
දු.අ. 081-2234324

1000/=

42,000/=

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ-මප1)
කාර්යාලය,
ලාංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අාංක 04, අස්වගිරිය පාර,
ම නු ර.
.

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ-මප1)
කාර්යාලය,
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අාංක 04,
අස්වගිරිය පාර, ම නු ර.

අනාල නැත.

යීයය

-

NCB

යස්වා
කාහල්ලරී යේල්ලල අ ු ස්වථාන ලු ැී
තති කැලය ඉ ව කිරීයේ යකාන්රාව ස .
DGM/LC/Civil/Ten 2022– 03

ජනන
(ලක්වෂණ පාන
හාංකීර්කය)

පටන්ඩ් ලියාරෙදිංචියා
ICTAD C-9 පනෝ ඊට වැඩි.
පනෝ
රජපේ ලියාරෙදිංචි පාරන්රරත් ාවනවන්
වියා යුතුයා.

2022/08/18
න දින
ප. .2.00

කණිණතඨ
ප්රහේපානන
කමිටු .
ලක්වෂණ පාන
හාංකීර්කය.

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරී
කාර්යාලය, ලක්වෂණ පාන
හාංකීර්කය,
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, ලක්වෂණ පාන.
දුරකථන- 051 2232085
051 3502387
ෆැක්වස්ව- 051 2232211
2022/08/ 17 දින
ප. . 4.00 නක්ව ා
පමකක්ව යුන්ඩර්පව
නිකුව කරණු තත.
( ැඩබිේ පරීක්වෂණ ා

ා

රු.1000 / =
(හෑම
යගීමක්වම
ඕනැම
ම ජන බැාංකු
ශාඛා කින්
මූලස්වථාන
ශාඛායේ
ලක්වෂණ පාන
හාංකීර්කයේ
ගිණුේ අාංක
204
2003200851
34 බැර න
යස්ව යග ා
(බැාංකු
ලදුපයව ලාංසු
අාංකය

3

රු. 18,500.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරී
කාර්යාලය, ලක්වෂණ පාන
හාංකීර්කය,ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, ලක්වෂණ පාන.

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරී
කාර්යාලය, ලක්වෂණ පාන
හාංකීර්කය,
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, ලක්වෂණ පාන.

Click
here.

යපර ලාංසු රැස්වීම 2022/ 08/ 09 යප. .
10.00 ු )

මාවුස්වහාකැයල්ල යේල්ලල අ ු ස්වථාන ලු
ැී තති කැලය ඉ ව කිරීයේ
යකාන්රාව ස .

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරී
කාර්යාලය, ලක්වෂණ පාන
හාංකීර්කය,
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, ලක්වෂණ පාන.
දුරකථන- 051 2232085
051 3502387
ෆැක්වස්ව- 051 2232211

DGM/LC/Civil/Ten 2022 – 04
පටන්ඩ් ලියාරෙදිංචියා
ICTAD C-9 පනෝ ඊට වැඩි.
පනෝ

ජනන
(ලක්වෂණ පාන
හාංකීර්කය)

රජපේ ලියාරෙදිංචි පාරන්රරත් ාවනවන්
වියා යුතුයා.

2022/08/18
න දින
ප. .2.00

කණිණතඨ
ප්රහේපානන
කමිටු .
ලක්වෂණ පාන
හාංකීර්කය.

2022 /08/ 18 දින
ප. . 4.00 නක්ව ා
පමකක්ව යුන්ඩර්පව
නිකුව කරණු තත.
( ැඩබිේ පරීක්වෂණ ා ා
යපර ලාංසු රැස්වීම 2022/ 08/09 යප. .
10.00 ු )

පැ ැදිලි
හන න් කළ
තු සය ) ය ෝ
ලක්වෂණ පාන
හාංකීර්ක
කාර්යාල
ලාංීම මුනල්ල
කවුන්ුරයක
ු යග ා
ලදුපත
ඉදිරිපව කළ
තු සය. )
රු.1000 / =
(හෑම
යගීමක්වම
ඕනැම
ම ජන බැාංකු
ශාඛා කින්
මූලස්වථාන
ශාඛායේ
ලක්වෂණ පාන
හාංකීර්කයේ
ගිණුේ අාංක
204
2003200851
34 බැර න
යස්ව යග ා
(බැාංකු
ලදුපයව ලාංසු
අාංකය
පැ ැදිලි
හන න් කළ
තු සය ) ය ෝ
ලක්වෂණ පාන
හාංකීර්ක
කාර්යාල
ලාංීම මුනල්ල
කවුන්ුරයක
ු යග ා
ලදුපත
ඉදිරිපව කළ
තු සය. )

4

රු. 22,000.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරී
කාර්යාලය, ලක්වෂණ පාන
හාංකීර්කය,ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, ලක්වෂණ පාන.

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරී
කාර්යාලය, ලක්වෂණ පාන
හාංකීර්කය,
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, ලක්වෂණ පාන.

Click
here.
-

NCB

ජනන
ලක්වෂණ පාන
හාංකීර්කය

LC/CEM/PROC/2022/07
ලක්ෂපාන හාංකීර්කය හා ා ඉන්ධ්න හ
රියදුරු හහිත යමෝුර් කාර් රථ 01 ක්ව
හැපයීම.

2022/08/10
දින
14.00 පැය
නක්ව ා

කනිණතඨ
ප්රහේපානන
කමිටු
(ලක්වෂණ පාන
හාංකීර්කය)

නිපයාෝජය
සරමරනයරධිකාාර
ාර්යාරලයා,
ලක්ෂෙරන සංීර්ණයා,
ලංාර විදුලි බල
මණ්ඩලයා,
ලක්ෂෙරන.
දු.ා. : 051-2232085
051-2232084
ෆැක්ස්ව : 051-2232211
2022/08/09 දින ප. .
0400 නක්ව ා යුන්ඩර්
පව මල දී ගත ැක

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය

LV/T/2022/0165
ලක්විජය ිදුලි බලාගාරයේ ගල්ල අඟුරු
බෑම හ පිරිසිදු කිරීම හ බවතල්ල
නැාංගුරේ නැීකම හා ා ආධ්ාරක යස්ව ය
ලබා ගැනීම

10/08/2022
දින
14.00 පැයු

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය කණිණතඨ
හපයා ගැනීේ
කමිටු

ප්රහේපානන
අාංශය, 4 න ම ල,
බලස්වථාන කළමකාකරු
(ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය) ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,

රු.2,000ක
මුනල
හාමානයාධි
කාරි ලාංකා
ිදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
හාමානයාධි
කාරී නමු
ම ජන
බැාංකු මූලස්වථාන
ශාඛායේ
ගිණුේ අාංක
204200320
085134 ු
බැර න යස්ව
යග ා (බැාංකු
ලදුපයව ලාංසු
අාංකය
පැ ැදිලි
හන න් කළ
තු සය ) ය ෝ
ලක්වෂණ පාන
හාංකීර්ක
කාර්යාල
ලාංීම මුනල්ල
කවුන්ුරයක
ු යග ා
ලදුපත
ඉදිරිපව කළ
තු සය..
රු 3,500.00
(නැ ත
යනායග න
යුන්ඩර්
තැන්ප ස )
හාමානයාධි
කාරී ලාංකා

5

රු.10,000/-

280,000.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලක්වෂණ පාන හාංකීර්කය,
ලාංකා ිදුලි බල මණ්ඩලය,
ලක්වෂණ පාන.

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලක්වෂණ පාන හාංකීර්කය,
ලාංකා ිදුලි බල
මණ්ඩලය,
ලක්වෂණ පාන.

ලාංිම ය බ්
අඩියයන්
ලබාගත ැක.

ප්රහේපානන අාංශය, 4 න
ම ල, පරිපාලන
යගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය
ිදුලි බලාගාරය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී

ප්රහේපානන අාංශය, 4
න ම ල, පරිපාලන
යගාඩනැගිල්ලල,
ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
ය තින්
යනාමියල්ල
බාගත කරගත
ැක

NCB

NCB

Click
Here

Click
Here

යනායරාචයචෝයල්ල
TP : 032 226 8964/77
Fax: 032 226 8980
Mob 0715777171

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය

LV/T/2022/0079
ලක්විජය ිදුලි බලාගාරයේ ැලි යපරන
අාංක 01 අලුව ැඩියා කිරිම

24/08/2022
දින
14.00 පැයු

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය කණිණතඨ
හපයා ගැනීේ
කමිටු

ප්රහේපානන
අාංශය, 4 න ම ල,
බලස්වථාන කළමකාකරු
(ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය) ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
යනායරාචයචෝයල්ල
TP : 032 226 8964/77
Fax: 032 226 8980
Mob 0715777171

ජනන
මන්නාරම
සුළාං ිදුලි
බලාගාරය

MC/DGM/TWPS/BIDS/2022/08
මන්නාරම සුළාං ිදුලි බලාගාරයේ ග්රිඩ් උ ්ප
යපාල කාර්යාලය, පරිපාලන
යගාඩනැගිල්ලල හ නි ාහ යපයනයහහි
යගාඩනැගිලි පිරිසිදු කිරීම හ ්නයාන
පිරිසිදු කිරීයේ යස්ව ා හැපයීම හා ා
ලාංසු කැාීම

2022 / 08 /
17
14.30 පැයු

ම ැලි
හාංකීර්කය
ප්රහේපානන
කමිටු

ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
කාර්යාලය, තේබප නී
සුලාං බලාගාරය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නඩුකුඩා, මන්නාරම,
41000.
දුරකථන: 023 2031020

ිදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
ම ජන
බැාංකුයේ
ගිණුේ අාංක:
2042001400
85134 ය ත
බැර කල ැක
රු 4,000.00
(නැ ත
යනායග න
යුන්ඩර්
තැන්ප ස )
හාමානයාධි
කාරී ලාංකා
ිදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
ම ජන
බැාංකුයේ
ගිණුේ අාංක:
2042001400
85134 ය ත
බැර කල ැක
රු. 1,000/=
හෑම
යගීමක්වම
ඕනෑම
ම ජන බැාංකු
ශාඛා ක්ව
මගින් ම ජන
බැාංකුයේ
මුලස්වථාන
ශාඛායේ
ලාං.ි.ම.
ම ැලි
හාංකීර්කයේ
ගිණුේ අාංක
204-200230085-134
බැරය න යස්ව
යග ා බැාංකු

6

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

150,000.00

ප්රහේපානන අාංශය, 4 න
ම ල, පරිපාලන
යගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය
ිදුලි බලාගාරය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
යනායරාචචයලයි 61342, ශ්රී
ලාංකා .

යනායරාචචයලයි
61342.

ප්රහේපානන අාංශය, 4
න ම ල, පරිපාලන
යගාඩනැගිල්ලල,
ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
යනායරාචචයලයි
61342.

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
ය තින්
යනාමියල්ල
බාගත කරගත
ැක

NCB

Click
Here

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

රු.90,000/=

ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
කාර්යාලය, තේබප නී සුලාං
බලාගාරය, ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
නඩුකුඩා, මන්නාරම,
41000.

ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
කාර්යාලය, තේබප නී
සුලාං බලාගාරය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නඩුකුඩා, මන්නාරම,
41000.
(2022 / 08 / 17
14.30 පැයු)

NCB

Click
here

ජනන
මන්නාරම
සුළාං ිදුලි
බලාගාරය

ජනන
(ම ැලි
හාංකීර්කය)

MC/DGM/TWPS/BIDS/2022/09
යතාඩ් උඩ් උයේලි හි න ාතැන් යගාඩනැගිලි
හාංකීර්කය හ නඩුකුඩා හි ‘තේබප නි’
සුළාං බලාගාරයේ පරිපාලන
යගාඩනැඟිල්ලල හ ජාල ්පයපාළ හා ා
ආරක්වෂණ ක යස්ව ා හැපයීම හා ා ලාංසු
කැාීම

ලාංසු අාංකය MC/DGM/PROC/2022/01
ලාං.ි.ම. නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
(ම ැලි හාංකීර්කය) කාර්යාල පරිශ්රය
හා ා යපෞීගලික ආරක්ෂක යස්ව ය
හැපයීම - 2022/2023

2022 / 08 /
17
14.30 පැයු

2022 / 08 /
17 14.00
පැයු

ම ැලි
හාංකීර්කය
ප්රහේපානන
කමිටු

ම ැලි
හාංකීර්කය
හපයාගැනීේ
කමිටු

ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
කාර්යාලය, තේබප නී
සුලාං බලාගාරය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නඩුකුඩා, මන්නාරම,
41000.
දුරකථන: 023 2031020

නියයෝජය
හාමානයධිකාරී (ම ැලි
හාංකීර්කය) කාර්යාලය,
ලාං.ී.ම. අාංක 40/20,
අේපිටිය පාර, ම නු ර

ලදුපත
ඉදිරිපව කල
තු සය.
රු. 1,000/=
හෑම
යගීමක්වම
ඕනෑම
ම ජන බැාංකු
ශාඛා ක්ව
මගින් ම ජන
බැාංකුයේ
මුලස්වථාන
ශාඛායේ
ලාං.ිම.
ම ැලි
හාංකීර්කය
ගිණුේ අාංක
204-200230085-134
බැරය න යස්ව
යග ා බැාංකු
ලදුපත
ඉදිරිපව කල
තු සය.
රු.2000/=
හෑම
යගීමක්වම
ඕනෑම
ම ජන බැාංකු
ශාඛා ක්ව
මගින් ම ජන
බැාංකුයේ
මුලස්වථාන
ශාඛායේ
ලාං.ී.ම.
ම ැලි
හාංකීර්කයේ
ගිණුේ
අාංක.204 –
2002 –
30085 - 134
ු බැර න
යස්ව යග ා
බැාංකු ලදුපත
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රු.80,000/=

රු.20,000/=

ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
කාර්යාලය, තේබප නී සුලාං
බලාගාරය, ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
නඩුකුඩා, මන්නාරම,
41000.

නියයෝජය හාමානයධිකාරී
(ම ැලි හාංකීර්කය)
කාර්යාලය, ලාං.ී.ම. අාංක
40/20, අේපිටිය පාර,
ම නු ර

ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
කාර්යාලය, තේබප නී
සුලාං බලාගාරය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නඩුකුඩා, මන්නාරම,
41000.
(2022 / 08 / 17
14.30 පැයු)

නියයෝජය
හාමානයධිකාරී(ම ැ
ලි හාංකීර්කය)
කාර්යාලය, ලාං.ී.ම.
අාංක 40/20, අේපිටිය
පාර, ම නු ර.
2022 / 08 / 17 14.00
පැයු

-

-

NCB

Click
here

යීශිය

Click
here

ඉදිරිපව කළ
තු සය.
ජනන
(තාපබල
හාංකීරකය)

යබනා ැරිේ
කලාප 01
යකාළඹ
නගරය

යබනා ැරීේ
අාංශය - 1
( යඹ-1)

එස්වීඑස්ව/සීඊ/කිේූක
/01/2022/02/4100
හපුගස්වකන්න ිදුලි බලස්වථානය හා ා
තනිකඩ නිල නි ාහ  සනක්ව හරක
කාලයක්ව හා ා බීනු ගැනීම

DGM(CC)/CE(CW)/PPC/2022/004
නි.හ (යකා.න) අනිතුක්වත ප්ර .ඉ (යකා.බ)
කකකයේ කාර්යාලය හන ා කුළි ෑන් රථ
01 ක්ව ලබා ගැනිම ( හර 02 ක්ව හන ා)

ඩීජීඑේ/එන්ඩබ්ී1/සීඊඊසීඑේ/ටී/2022/2
14
කීරියන්කල්ලලිය පාරිය ෝගික යස්ව ා
මධ්යස්වථානය හන ා කීරියන්කල්ලලිය නගර
සීමා  සළින්, ජලය, ිදුලිය, දුරකථන,
හහිත ර්ග අඩි 2,000 යනාඅඩු
යගාඩනැඟිල්ලලක්ව හහිත පර්චස්ව 80 කු
යනාඅඩු ඉඩමක්ව කුලී ය ෝ බදු පනනම මත
ලබා ගැනීම.

2022.08.10
න දින
14:00 පැයු

2022
අයගෝස්ව ස
මහ 17
ැනිනා
යප. .10.00

හපයා ගැනීේ
කමිටු තාපබල
හාංකීරකය

පළාව
මිලදී
ගැනුේ
කමිටු

2022
අයගෝස්ව ස 24
ප. 02.00

පළාව මිලදී
ගැනීේ කමිටු

යබ.අ. 01
( යඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0143
කුරුකෑගල ප්රායීයය ිදුලි ඉාංජියන්රු
කාර්යාලයු අයව ිදුලි අධිකාරි ( ාණිජ II) හා ා රාජකාරි කුතු ස ය නුය න්
ෑන් රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම.

2022-08-18
යප. .10.00
ු

පළාව
ප්රහේපානන
කමිටු

යබ.අ. 01
( යඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0144
කුරුකෑගල ප්රායීයය ිදුලි ඉාංජියන්රු
කාර්යාලයු අයව ිදුලි අධිකාරි ( ාණිජ 1) හා ා රාජකාරි කුතු ස ය නුය න්

2022-08-18
යප. .10.00
ු

පළාව
ප්රහේපානන
කමිටු

ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
(හපුගස්වකන්න ිදුලි
බලස්වථානය-ලාං.ි.ම.,
ය යියන් සඩු )
2400422, 2400356
ෆැක්වස්ව 2400584
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(යකාළඹ නගරය)
කාර්යාලය,
සිේ න ම ල, ලක්වණතමන්
යගාඩනැගිල්ලල 340,
ආර්. ක. න යමල්ල මා ත,
යකාළඹ 03 මගින්
2022-08-16 දිනු යපර
දුක. 011-2575930
ප්රධ්ාන ිදුලි ඉාංජියන්රු
( ාණිජ) කාර්යාලය,
නාරේමල පාර,
තස්වහැීදුම,
කුලියාපිටිය.
037 - 2281892
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
( යඹ -02)
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුකෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්වස්ව: 037- 2065497
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
( යඹ -02)

යනාමියල්ල

1,000.00
(මුනලින්)

අනාල නැත

එක්ව ෑන් රථයකු
15,000.00 බැගින්

ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
(හපුගස්වකන්න ිදුලි
බලස්වථානය-ලාං.ි.ම.,
ය යියන් සඩු )
2400422, 2400356
ෆැක්වස්ව 2400584

ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
(හපුගස්වකන්න ිදුලි
බලස්වථානය-ලාං.ි.ම.,
ය යියන් සඩු )
2400422, 2400356
ෆැක්වස්ව 2400584

අනාල නැත

යීයය

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
(යකාළඹ නගරය)
කාර්යාලය,
සිේ න ම ල, ලක්වණතමන්
යගාඩනැගිල්ලල 340, ආර් ක
න යමල්ල මා ත, යකාළඹ 03
හි තබා තති ලාංසු යපට්ටටිය

හමුළු කාමරය,
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(යකාළඹ නගරය)
කාර්යාලය

-

යීයය

නියයෝජය හාමානයාධිකාරී
( යඹ-1) කාර්යාලය
නාරේමල පාර,
තස්වහැීදුම,
කුලියාපිටිය.

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරී ( යඹ1) කාර්යාලය ,
නාරේමල පාර,
තස්වහැීදුම,
කුලියාපිටිය.

1,000.00

10,000.00

2,000.00

50,000.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
( යඹ -02)
ලාංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුකෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්වස්ව: 037- 2065497

2,000.00

50,000.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
( යඹ -02)
ලාංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
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නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
( යඹ -02)
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුකෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්වස්ව: 037- 2065497
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
( යඹ -02)

NCB

Click
Here

Click
Here

Click
Here

-

යීයය

Downloa
d

-

යීයය

Downloa
d

ෑන් රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම.

යබනා ැරීේ
අාංශය - 1
(්.මැ.ප.)

ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුකෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්වස්ව: 037- 2065497
නියයෝජය

ඩීජීඑේ/එන්සීී/සීඕඑේ/සී1/එචී/2022
/031
ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු (තැනීේ) ය රාජකාරී
කුතු ස හා ා කුලී පනනම මත කාර්
රථයක්ව ලබා ගැනීම. ර්ෂණ  02 කාල
සීමා ක්ව හා ා.

යනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුකෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්වස්ව: 037- 2065497

පළාව හපයා
ගැනීේ කමිටු
2022.08.12
1500 පැයු

ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුකෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්වස්ව: 037- 2065497
නියයෝජය

හාමානයාධිකාරි

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි

හාමානයාධිකාරි

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

ලාංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,

ලාංකා ිදුලිබල

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල යස්වනානායක

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල

මා ත, අනුරාධ්පුර.

මමත්රීපාල

යස්වනානායක මා ත,

දු:අ: 025-2222552

යස්වනානායක මා ත,

ලාංකා ිදුලිබල

click
here

500.00

10,000.00

අනුරාධ්පුර.

අනාළ නැත

යීයය
තරඟකාරී
ලාංසු

අනුරාධ්පුර.

දු:අ: 025-2222552

යබනා ැරීේ
අාංශය - 1
(්.මැ.ප.)

නියයෝජය

ඩීජීඑේ/එන්සීී/සීඕඑේ/සී1/එචී/2022
/032
ිදුලි ඉාංජියන්රු (යබනා ැරීේ පාලන
මධ්යස්වථාන) ය රාජකාරී කුතු ස හා ා
කුලී පනනම මත කාර් රථයක්ව ලබා ගැනීම.
ර්ෂණ  02 කාල සීමා ක්ව හා ා.

click
here

පළාව හපයා
ගැනීේ කමිටු
2022.08.12
1500 පැයු

හාමානයාධිකාරි

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි

නියයෝජය

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

හාමානයාධිකාරි

ලාංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,

කාර්යාලය,

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල යස්වනානායක

ලාංකා ිදුලිබල

මමත්රීපාල

මා ත, අනුරාධ්පුර.

මණ්ඩලය,

යස්වනානායක මා ත,

දු:අ: 025-2222552

මමත්රීපාල

ලාංකා ිදුලිබල

500.00

10,000.00

අනුරාධ්පුර.

යස්වනානායක මා ත,

දු:අ: 025-2222552

අනුරාධ්පුර.
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අනාළ නැත
යීයය
තරඟකාරී
ලාංසු

යබනා ැරිේ
අාංශය - 02
(මධ්යම)-1

යබනා ැරිේ
අාංශය - 02
(මධ්යම)-1

යබනා ැරිේ
අාංශය - 02
(මධ්යම)-1

යබනා ැරිේ
අාංශය - 02
(මධ්යම)-1

යබනා ැරිේ
අාංශය - 02
(මධ්යම)-1

CP1/CE(COM)/PPC/2022/151
ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු ( යබනා ැරීේ නඩව ස )
මප 1 කකකයු අයව මාතයල්ල 02 ැඩ
ැඩ කණ්ඩායම යයනීම හා ා කුලී
පනනම මත හර 02ක
කාලයකුහැ ැල්ලලු යලාරි රථයක්ව ලබා
ගැනීම.

CP1/CE(COM)/PPC/2022/154
නියයෝජය හාමානයාධිකාරී මධ්යම පළාත
1 කකකය හා ාකුලී පනනම මත හර
02ක කාලයකු 4WD ඩබල්ල කැබ්
රථයක්ව ලබා ගැනීම.
CP1/CE(COM)/PPC/2022/156
ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු ( හැලසුේ හාං ර්ධ්න )
මධ්යම පළාත 1 කකකය හා ාකුලී
පනනම මත හර 02ක කාලයකු ෑන්
රථයක්ව ලබා ගැනීම.
CP1/CE(COM)/PPC/2022/157
ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු ( බලශක්වති
කළමකාකරක ) මධ්යම පළාත 1 කකකය
හා ාකුලී පනනම මත හර 02ක
කාලයකු ෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම.
CP1/CE(COM)/PPC/2022/153
ගලයගනර ප්රායීශිය ිදුලි ඉාංජියන්රු
කකකයු අයව තරලියීන පා.යස්ව.ම.හි
ිදුලි කණු ගබඩා කර තබා ගැනීම හා ා

2022-08-17
දින
ප. . 2.00ු

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

2022-08-17
දින
ප. . 2.00ු

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

2022-08-17
දින
ප. . 2.00ු

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

2022-08-17
දින
ප. . 2.00ු

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

2022-08-17
දින
ප. . 2.00ු

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ-මප1)
කාර්යාලය,
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අාංක 04,
අස්වගිරිය පාර, ම නු ර.
දු.අ. 081-2234324

-එම-

1000/=

1000/=

-එම-

16,000/=

20,000/=

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ-මප1)
කාර්යාලය,
ලාංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අාංක 04, අස්වගිරිය පාර,
ම නු ර.
.

-එම-

16,000/=
1000/=

-එම-

අනාල නැත.

යීයය

Click
Here

අනාල නැත.

යීයය

Click
Here

අනාල නැත.

යීයය

Click
Here

අනාල නැත.

යීයය

Click
Here

අනාල නැත.

යීයය

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ-මප1)
කාර්යාලය,
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අාංක 04,
අස්වගිරිය පාර, ම නු ර.

-එම-

-එම-එම-

16,000/=

-එම-

-එම-

-

-එම-

-එම-

1000/=

තමා ිසින් හකස්ව
කරගව අයදුේපතක
බලායපායරාව ස න
මාසික කුළිය හ ඉඩයේ
සියලු ිස්වතර හා න්

-
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කුළී/බදු පනනම මත ප ත හා න්
ප සුකේ හහිත හර 02ක කාලයකු
ඉඩමක්ව ලබා ගැනීම.

කර එ න්න.
දු.අ : 081 – 4950330

සපුරරලියා යුතු අවශ්යතර 1. තරලියීන
පා.යස්ව.ම. ආහන්න ස්වථානයක්ව ිය
තු සය.2 ඉඩම ුා ආරක්විත ැුක්ව හ
අඟුළු නැමිය ැකි ය ට්ටටු ක්ව හිකර
තිබිය තු සය.3. යනාඹකර රථයක්ව ඉඩම
 සලු ගත ැකිිය තු සය.4. පර්චස්ව 10ක්ව
ය ෝ ඊු ැඩි තැනිතලා භූමියක්ව ිය
තු සය.

යබනා ැරිේ
අාංශය - 02
(මධ්යම)-1

CP1/CE(COM)/PPC/2022/152
කටුගස්වයතාු ප්රායීයය ිදුලි ඉාංජියන්රු
බල ප්රයීශයු අයව වයවගම
ි.පා.යස්ව. මධ්යස්වථානයේ කණු ගබඩා
කිරීම හා ා ඉඩමක්ව හර 02ක කාලයක්ව
හා ා බදු /කුලීපනනම මත ලබා ගැනීම.

2022-08-17
දින
ප. . 2.00ු

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

තමා ිසින් හකස්ව
කරගව අයදුේපතක
බලායපායරාව ස න
කුලිය හ ඉඩයේ සියලු
ිස්වතර හා න් කර
එ න්න.
දු.අ. 081-2499679

-

-

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ-මප1)
කාර්යාලය,
ලාංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අාංක 04, අස්වගිරිය පාර,
ම නු ර.
.

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ-මප1)
කාර්යාලය,
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අාංක 04,
අස්වගිරිය පාර, ම නු ර.

-

-එම-

-එම-

අනාල නැත.

යීයය

අනාල නැත.

යීයය

සපුරරලියා යුතු අවශ්යතර 1.භූමි ප්රමාකය
අ ම ශයයන් පර්චස්ව 20ක්ව පමක ිය
තු සය.2.ඉඩම  සළු යරේන් රථයක්ව
ගත ැකි ිය තු සය.3.ආරක්ෂිත ැුක්ව ා
පිිසුේ යනාරටු ක්ව තිබිය
තු සය.4.තැනිතලා ඉඩේ යකාුහක්ව ිය
තු සය.

යබනා ැරිේ
අාංශය - 02
(මධ්යම)-1

CP1/CE(COM)/PPC/2022/180
ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු (යබනා ැරීේ නඩව ස )
මධ්යම පළාත 01 නිළ නි හ හා ා හර
02ක කාලයක්ව හා ා බදු /කුලීපනනම මත
යලාඩනැගිල්ලලක්ව ලබා ගැනීම.
සපුරරලියා යුතු අවශ්යතර :1. ම නු ර
නගරය ආහන්නයේ පිහිුා තිබීම 2. අ ම
ශයයන් නිනන කාමර 02ක්ව (එක්ව
කාමරයක්ව .අ.150ු යනාඅඩු ිය තු සය.)

2022-08-17
දින
ප. . 2.00ු

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

තමා ිසින් හකස්ව
කරගව අයදුේපතක
බලායපායරාව ස න
මාසික කුළිය හ
යගාඩනැගිල්ලයල්ල සියලු
ිස්වතර හා න් කර
එ න්න.
දු.අ : 081-2077722

-
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ා මුළු තැන් යගය එකම ම ළක පිහිුා
තිබිය තු සය. 3. අ යන්තර නානකාමර
හහිත තිබිය තු සය. 4. යගාඩනැගිල්ලල
.අ.1200ු යනාඅඩු ිය තු සය. 5. අ ම
ශයයන් ගාල්ල කිරීයේ ප සුකේ තිබිය
තු සය.6. ඉඩම ුා ආරක්විත තාප්පයක්ව
තිබයි තු සය. 7. නල ජලය, ිදුලිය ා
දුරකථන ප සුකේ තිබිය තු සය.
යබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2022/172

24/08/2022
14.00 පැය

ප්රායීයය ිදුලි ඉාංජියන්රු (නා ලපිටිය)
කකකයු අයව පාරයනක ්ප ිදුලි
පාරිය ෝගික මධ්යස්වථානය හා ා ප ත
හා න් අ ශයතා න් හහිත නි හක්ව
කුලී/බදු පනනම මත හර 02ක කාලයකු
ලබා ගැනීම.

පළාව
ප්රහේපානන
කමිටු -මප2

හපුරාලිය තු ස අ ශයතා:
1. පාරයනක ා පුස්වහැල්ලලා නගර අතර
ප්රධ්ාන මාර්ගයු ආහන්නයේ පිහිටිම.
2. අ ම ශයයන් .අ.1500කු යනාඅඩු
ා කාමර යනකක්ව හහිත නි හක්ව ිය
තු සය.
3. හැ ැල්ලලු ා නයක්ව ා යලාරි රථයක්ව
න තා තැබිය ැකි ගරාජයක්ව තිබිය
තු සය.
4. නල ජලය, ිදුලිය හ හනීපාරක්ෂක
ප සුකේ තිබිය තු සය.
5. ඉඩම පිහිටි භූමිය පර්චස්ව 15ක පමක
හමතලා බිමක්ව හහිත ිය තු සය.
යබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2022/204

-

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, යනා.431,
යකාළඹ පාර, පිළිමතලා .

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා .

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, යනා.431,
යකාළඹ පාර, පිළිමතලා .

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා .

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා ිදුලිබල

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා

යීයය

Click
Here

අනාල නැත.

යීයය

Click
Here

අනාල නැත.

යීයය

Click
Here

අනාල නැත.

-

ඉඩම හේබන්ධ්
යතාර සරු හා ා - දු.අ.
054-2222363
ලාංසු ාරදීම පිළිබා
ැඩි ිස්වතර හා ා - දු.අ.
081-2270070
24/08/2022
14.00 පැය

ප්රායීයය ිදුලි ඉාංජියන්රු ( ඟුරන්යකත)
කාර්යාලයේ ාණිජ ්ප කකකය හා ා
හර යනකක කාලයකු ෑන් රථයක්ව ලබා
ගැනීම.
යබ. අ. 02
(මප2)

තමා බලායපායරාව ස
න මාසික කුළිය හ
ඉඩයේ සියලු ිස්වතර
https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින්
ලබා ගන්නා ආනර්ශ
ආකෘති පරයේ හා න්
කර ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප
02 කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා ය ත
යගනිව ය ෝ
ලියාපදිාංචි තැපෑයලන්
එිය තු සය.

24/08/2022
14.00 පැය

පළාව
ප්රහේපානන
කමිටු -මප2

පළාව
ප්රහේපානන

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා .
දු.අ. 081-2270070

1000.00

තමා බලායපායරාව ස
න මාසික කුළිය හ

-

16,000.00
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CP2/CE(COM)/PPC/2022/205

කමිටු -මප2

ප්රායීයය ිදුලි ඉාංජියන්රු (නා ලපිටිය)
හා ා ප ත හා න් අ ශයතා න් හහිත
නි හක්ව කුලී/බදු පනනම මත හර 02ක
කාලයකු ලබා ගැනීම.
හපුරාලිය තු ස අ ශයතා:
1. නා ලපිටිය ප්රායීයය ිදුලි ඉාංජියන්රු
බල ප්රයීශයු අයව ගේපළ නගරයු
ප සුය න් ළඟාිය ැකි මාර්ග හහිත
ස්වථානයක්ව ීම.
2. අ ම ශයයන් .අ.1750කු යනාඅඩු
ා කාමර  සනක්ව හහිත නි හක්ව ිය තු සය.
3. හැ ැල්ලලු ා නයක්ව න තා තැබිය
ැකි ගරාජයක්ව තිබිය තු සය.
4. නල ජලය, ිදුලිය හ හනීපාරක්ෂක
ප සුකේ තිබිය තු සය.
යබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2022/206
ප්රායීයය ිදුලි ඉාංජියන්රු (නු රඑළිය)
කකකයු අයව ිදුලි අධිකාරි
(ත ලන්තැන්න) හා ා ප ත හා න්
අ ශයතා න් හහිත නි හක්ව කුලී/බදු
පනනම මත හර 02ක කාලයකු ලබා
ගැනීම.
හපුරාලිය තු ස අ ශයතා:
1. නි යස්ව පිහිටීම ත ලන්තැන්න
නගරය  සළ ය ෝ නගරයු කි.ීක. 02ක
දුරක්ව ත සළත ිය තු සය.
2. අ ම ශයයන් .අ.1200කු යනාඅඩු
ා කාමර  සනක්ව හහිත නි හක්ව ිය තු සය.
3. හැ ැල්ලලු ා නයක්ව න තා තැබිය
ැකි ගරාජයක්ව තිබිය තු සය.
4. නල ජලය, ිදුලිය හ හනීපාරක්ෂක
ප සුකේ තිබිය තු සය.

24/08/2022
14.00 පැය

පළාව
ප්රහේපානන
කමිටු -මප2

යගාඩනැගිල්ලයල්ල සියලු
ිස්වතර
https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින්
ලබා ගන්නා ආනර්ශ
ආකෘති පරයේ හා න්
කර ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප
02 කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා ය ත
යගනිව ය ෝ
ලියාපදිාංචි තැපෑයලන්
එිය තු සය.
යගාඩනැගිල්ලල
හේබන්ධ් යතාර සරු
හා ා - දු.අ. 0814949164
ලාංසු ාරදීම පිළිබා
ැඩි ිස්වතර හා ා - දු.අ.
081-2270070
තමා බලායපායරාව ස
න මාසික කුළිය හ
ඉඩයේ සියලු ිස්වතර
https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින්
ලබා ගන්නා ආනර්ශ
ආකෘති පරයේ හා න්
කර ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප
02 කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා ය ත
යගනිව ය ෝ
ලියාපදිාංචි තැපෑයලන්
එිය තු සය.

මණ්ඩලය, යනා.431,
යකාළඹ පාර, පිළිමතලා .

ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා .

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, යනා.431,
යකාළඹ පාර, පිළිමතලා .

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා .

-

-

ඉඩම හේබන්ධ්
යතාර සරු හා ා - දු.අ.
052-2222918
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අනාල නැත.

යීයය

Click
Here

යබ. අ. 02
(මප2)

යබ. අ. 02
(මප2)

යබ. අ. 02
(මප2)

යබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2022/207
ප්රායීයය ිදුලි ඉාංජියන්රු (ගිනිගවය)න)
කකකය හා ා හර යනකක කාලයකු
ෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම.
CP2/CE(COM)/PPC/2022/208
ප්රායීයය ිදුලි ඉාංජියන්රු (නා ලපිටිය)
කකකයු අයව ප්රායීයය නඩව ස ්ප
කකකය හා ා හර යනකක කාලයකු
හැ ැල්ලලු යලාරි රථයක්ව ලබා ගැනීම
CP2/CE(COM)/PPC/2022/209
ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු (යබනා ැරීේ නඩව ස)
කකකය - ම.ප. 02 හා ා හර යනකක
කාලයකු (4WD) ඩබල්ල කැබ් රථයක්ව
ලබා ගැනීම
CP2/CE(COM)/PPC/2022/210
ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු (යබනා ැරීේ නඩව ස)
කකකය - ම.ප. 02 හා ා හර යනකක
කාලයකු (4WD) ඩබල්ල කැබ් රථයක්ව
ලබා ගැනීම

යබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2022/211
ප්රායීයය ිදුලි ඉාංජියන්රු (කෑගල්ලල) බල
ප්රයීශයු අයව රඹුක්වකන ිදුලි
පාරිය ෝගික මධ්යස්වථානය හා ා ප ත
හා න් අ ශයතා න් හහිත ඉඩමක්ව
කුලී/බදු පනනම මත හර 02ක කාලයකු
ලබා ගැනීම.
හපුරාලිය තු ස අ ශයතා:
1. රඹුක්වකන නගරය  සල ප්රධ්ාන පාරකු
යාබන පිහිටිය තු සය.
2. පර්චස්ව 30 ය ෝ ඊු ැඩි නායයෑේ

24/08/2022
14.00 පැය

24/08/2022
14.00 පැය

24/08/2022
14.00 පැය

24/08/2022
14.00 පැය

24/08/2022
14.00 පැය

පළාව
ප්රහේපානන
කමිටු -මප2

පළාව
ප්රහේපානන
කමිටු -මප2

පළාව
ප්රහේපානන
කමිටු -මප2

පළාව
ප්රහේපානන
කමිටු -මප2

පළාව
ප්රහේපානන
කමිටු -මප2

ලාංසු ාරදීම පිළිබා
ැඩි ිස්වතර හා ා - දු.අ.
081-2270070
ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා .
දු.අ. 081-2270070
ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා .
දු.අ. 081-2270070
ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා .
දු.අ. 081-2270070
ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා .
දු.අ. 081-2270070
තමා බලායපායරාව ස
න මාසික කුළිය හ
ඉඩයේ සියලු ිස්වතර
https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින්
ලබා ගන්නා ආනර්ශ
ආකෘති පරයේ හා න්
කර ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප
02 කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා ය ත
යගනිව ය ෝ

1000.00

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, යනා.431,
යකාළඹ පාර, පිළිමතලා .

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා .

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, යනා.431,
යකාළඹ පාර, පිළිමතලා .

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා .

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, යනා.431,
යකාළඹ පාර, පිළිමතලා .

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා .

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, යනා.431,
යකාළඹ පාර, පිළිමතලා .

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා .

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, යනා.431,
යකාළඹ පාර, පිළිමතලා .

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා .

16,000.00

1000.00
16,000.00

1000.00
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1000.00
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යීයය

Click
Here

අනාල නැත.

යීයය

Click
Here

අනාල නැත.

යීයය

Click
Here

අනාල නැත.

යීයය

Click
Here

අනාල නැත.

යීයය

Click
Here

අනාල නැත.

ලින් යතාර හමතලා බිමක්ව ිය තු සය.
3. යරේන් රථයක්ව ප සුය න් පිිසීමු
ප්රමාක ව පිිසුේ මාර්ගයක්ව තිබිය තු සය.
4. නල ජලය, ිදුලිය හ හනීපාරක්ෂක
ප සුකේ තිබිය තු සය.
5. ඉඩම ුා ආරක්විත ැුක්ව යයානා
ය න් කර තිබිය තු සය.
යබ. අ. 02
(මප2)

යබ. අ. 02
(මප2)

යබනා ැරීේ
කලාප 02 නැයගනහිර
පලාත

යබනා ැරීේ
කලාප 02 නැයගනහිර
පලාත

යබනා ැරීේ
කලාප 02 නැයගනහිර
පලාත

CP2/CE(COM)/PPC/2022/212
ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු (බලශක්වති
කළමනාකරක) කකකය- මප 02 හා ා
හර යනකක කාලයකු ෑන් රථයක්ව ලබා
ගැනීම
CP2/CE(COM)/PPC/2022/213
ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු ( ාණිජ) (මධ්යම
පළාත 2) හා ා හර යනකක කාලයකු
කුලී පනනම යුයව යමෝුර් කාර් රථයක්ව
ලබා ගැනීම
DGM(E)/QPPC/22/091
ිදුලි ඉාංජිය න්රු (ද්ර ය
කළමනාකරක)ය රාජකාරී කුතු ස
හා ා කාර් රථයක්ව හර 02ක්ව හා ා
කුලියු ලබා ගැනීම.
DGM(E)/QPPC/22/092
සිිල්ල ඉාංජිය න්රුය රාජකාරී කුතු ස
හා ා කාර් රථයක්ව හර 02ක්ව හා ා
කුලියු ලබා ගැනීම.
DGM(E)/QPPC/22/093
ිදුලි අධිකාරී (ය බනා ැරීේ නඩව ස)
ත්රීකුකාමලය ය රාජකාරී කුතු ස හා ා
4WD ඩබල්ල කැබ් රථයක්ව හර 02ක්ව
හා ා කුලියු ලබා ගැනීම.

24/08/2022
14.00 පැය

24/08/2022
14.00 පැය

පළාව
ප්රහේපානන
කමිටු -මප2

පළාව
ප්රහේපානන
කමිටු -මප2

2022-08-10
න නා
පස්ව රු
2.00

පළාව
ප්රහේපානන
කමිටු
(නැයගනහිර)

2022-08-10
න නා
පස්ව රු
2.00

පළාව
ප්රහේපානන
කමිටු
(නැයගනහිර)

2022-08-10
න නා
පස්ව රු
2.00

පළාව
ප්රහේපානන
කමිටු
(නැයගනහිර)

ලියාපදිාංචි තැපෑයලන්
එිය තු සය.
ඉඩම හේබන්ධ්
යතාර සරු හා ා - දු.අ.
035-2222466
ලාංසු ාරදීම පිළිබා
ැඩි ිස්වතර හා ා - දු.අ.
081-2270070
ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා .
දු.අ. 081-2270070
ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා .
දු.අ. 081-2270070
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
ත්රිකුකාමලය
026-2222666 /
026-2221030
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
ත්රිකුකාමලය
026-2222666 /
026-2221030
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
ත්රිකුකාමලය
026-2222666 /
026-2221030

1000.00

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, යනා.431,
යකාළඹ පාර, පිළිමතලා .

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා .

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, යනා.431,
යකාළඹ පාර, පිළිමතලා .

ප්ර.ඉ. ( ාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලා .
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අනාල නැත.

යීයය

Click
Here

අනාල නැත.

යීයය

Click
Here

20,000.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර කාර්යාලය)
නිලාය ලි පාර
ත්රිකුකාමලය

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
නිලාය ලි පාර
ත්රිකුකාමලය

-

NCB

Click
Here

20,000.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර කාර්යාලය)
නිලාය ලි පාර
ත්රිකුකාමලය

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
නිලාය ලි පාර
ත්රිකුකාමලය

-

NCB

Click
Here

20,000.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර කාර්යාලය)
නිලාය ලි පාර
ත්රිකුකාමලය

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
නිලාය ලි පාර
ත්රිකුකාමලය

-

NCB

Click
Here

යබනා ැරිේ
අාංශ 02
(බප්)

WPN/NCB/KR-V59/2022/03
කුලී පනනම මත ෑන් රථයක්ව ලබා
ගැනීම. පාරිය ෝගික යස්ව ා මධ්යස්වථානය
- පූයගාඩ.

2022-08-10
ප. 2.00
නක්ව ා

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

යබනා ැරිේ
අාංශ 02
(බප්)

WPN/NCB/G-V120/2022/17
කුලී පනනම මත ෑන් රථයක්ව ලබා
ගැනීම.
ප්රධ්ාන ිදුලි ඉාංජියන්රු කාර්යාලය –
ගේප

2022-08-10
ප. 2.00
නක්ව ා

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

යබනා ැරිේ
අාංශ 02
(බප්)

WPN/NCB/K-V34/2022/23
කුලී පනනම මත ෑන් රථයක්ව ලබා
ගැනීම. පාරිය ෝගික යස්ව ා මධ්යස්වථානය
- මා රමණ්ඩිය

2022-08-10
ප. 2.00
නක්ව ා

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

යබනා ැරිේ
අාංශ 02
(බප්)

WPN/NCB/K-V99/2022/52
කුලී පනනම මත කෲ කැබ් රථයක්ව ලබා
ගැනීම. පාරිය ෝගික යස්ව ා මධ්යස්වථානය
- යනල්ලයගාඩ

2022-08-10
ප. 2.00
නක්ව ා

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

යබනා ැරිේ
අාංශ 02
(බප්)

WPN/NCB/D-V90/2022/66
කුලී පනනම මත ෑන් රථයක්ව ලබා
ගැනීම. ප්රායීයය නඩව ස කකකය දිවුලපිටිය

2022-08-10
ප. 2.00
නක්ව ා

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

යබනා ැරිේ
අාංශ 02
(බප්)

WPN/NCB/G-V60/2022/76
කුලී පනනම මත ෑන් රථයක්ව ලබා
ගැනීම.
ප්රධ්ාන ිදුලි ඉාංජියන්රු කාර්යාලය –
ගේප

2022-08-10
ප. 2.00
නක්ව ා

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

යබනා ැරිේ
අාංශ 02
(බප්)

WPN/NCB/DGM-V121/2022/98
කුලී පනනම මත යමෝුර් කාර් රථයක්ව ලබා
ගැනීම. ිදුලි ඉාංජියන්රු ( ාණ්ඩ
කළමකාකරන)

2022-08-10
ප. 2.00
නක්ව ා

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

යබනා ැරිේ
අාංශ 02
(බප්)

WPN/NCB/DGM –V163/2022/123
කුලී පනනම මත යමෝුර් කාර් රථයක්ව ලබා
ගැනීම. ගකකාධිකාරී (ියාේ) කකකය බප්

2022-08-10
ප. 2.00
නක්ව ා

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

යබනා ැරිේ
අාංශ 02
(බප්)

WPN/NCB/V-V62/2022/128
කුලී පනනම මත ෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම,
පාරිය ෝගික යස්ව ා මධ්යස්වථානය –
යේයන්යගාඩ

2022-08-10
ප. 2.00
නක්ව ා

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
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නි.හා. (බප්) කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., යනා. 280, නු ර
පාර, කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්) කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., යනා. 280, නු ර
පාර, කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්) කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., යනා. 280, නු ර
පාර, කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්) කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., යනා. 280, නු ර
පාර, කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්) කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., යනා. 280, නු ර
පාර, කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්) කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., යනා. 280, නු ර
පාර, කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්) කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., යනා. 280, නු ර
පාර, කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්) කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., යනා. 280, නු ර
පාර, කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්) කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., යනා. 280, නු ර
පාර, කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
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යබනා ැරිේ
අාංශ 02
(බප්)

WPN/NCB/V-V88/2022/129
කුලී පනනම මත ෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම,
ප්රධ්ාන ිදුලි ඉාංජියන්රු කාර්යාලය යේයන්යගාඩ

2022-08-10
ප. 2.00
නක්ව ා

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

යබනා ැරිේ
අාංශ 02
(බප්)

WPN/NCB/J-V98/2022/133
කුලී පනනම මත ෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම.
ප්රධ්ාන ිදුලි ඉාංජියන්රු කාර්යාලය - ජා
තල

2022-08-10
ප. 2.00
නක්ව ා

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

යබනා ැරිේ
අාංශ 02
(බප්)

WPN/NCB/CON-V17/2022/135
කුලී පනනම මත ෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම,
ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු (තැනීේ) කාර්යාලය.

2022-08-10
ප. 2.00
නක්ව ා

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

යබනා ැරිේ
අාංශ 02
(බප්)

WPN/NCB/CON-V154/2022/136
කුලී පනනම මත යමෝුර් කාර් රථයක්ව ලබා
ගැනීම. ැඩබිේ ඉාංජියන්රු I - තැනීේ

2022-08-10
ප. 2.00
නක්ව ා

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

යබනා ැරිේ
අාංශ 02
(බප්)

WPN/NCB/COM-V02/2022/138
කුලී පනනම මත යමෝුර් කාර් රථයක්ව ලබා
ගැනීම. ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)

2022-08-10
ප. 2.00
නක්ව ා

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

යබනා ැරිේ
අාංශ 02
(බප්)

WPN/NCB/CON-V14/2022/139
කුලී පනනම මත යමෝුර් කාර් රථයක්ව ලබා
ගැනීම. ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු (තැනීේ)

2022-08-10
ප. 2.00
නක්ව ා

පළාව හපයා
ගැනීයේ
කමිටු

යබනා ැරිේ
අාංශය 3
(ඌ )

යබනා ැරීයේ
අාංශය -03
නි.හා (හබර)

නිහා(ඌ )/ප්රඉ( ාණිජ)/නිළ
නි ාහ/ඩීඊඕ1/2යක්ව22/08
ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු (බදුල්ලල) කකකයේ
ප්රායීයය නඩව ස කකකය හා ා බදුල්ලල
නගරය අ ටින් හර යනකක්ව හා ා බදු
පනනම මත යගාඩනැගිල්ලලක්ව ලබා ගැනිම

17/08/2022
15.00 පැය

17/08/2022
14.00 පැය

දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

පළාව මිලදී
ගැනිේ කමිටු
(ඌ )

බදුල්ලල ප්රායීයය ිදුලි
ඉාංජියන්රු කාර්යාලය,
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අාංක 23,
ප ළ රජ ීදිය, බදුල්ලල.
Tel : 055-2222315

500.00

8,000.00

පළාව
මිළදී ගැනීේ
කමිටු (හබර)

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(හබරගමු ) ශාඛා ,

1,000.00

-

17

නි.හා. (බප්) කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., යනා. 280, නු ර
පාර, කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්) කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., යනා. 280, නු ර
පාර, කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්) කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., යනා. 280, නු ර
පාර, කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්) කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., යනා. 280, නු ර
පාර, කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්) කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., යනා. 280, නු ර
පාර, කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්) කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., යනා. 280, නු ර
පාර, කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
(ඌ ) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ) කකකය
ලාංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අාංක . 04, ස්වරාං ැලි පාර,
හිායගාඩ,
බදුල්ලල.

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
(හබරගමු ) ශාඛා ,
ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු (තැනීේ)

දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.හා. (බප්)
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම.,
යනා. 280, නු ර පාර,
කිරිබවයගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි (ඌ )
ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය
ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අාංක . 04,
ස්වරාං ැලි පාර,
හිායගාඩ, බදුල්ලල
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(හබරගමු ) ශාඛා ,

-

NCB
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-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here
යමතැනින්
බාගත
කරන්න

-

යීයය

--

යීයය

Click
Here

SAB/CE(CON)/C1/Building/2022/T/01
ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු තැනීේ කකකයු අයව
නිිතිගල අාංක VII ැඩ කණ්ඩායයේ
ාණ්ඩ ගබඩා කිරීම හා ා
යගාඩනැගිල්ලලක්ව හහිත ඉඩමක්ව හර 02
ක කාලයකු කුලී පනනම මත ලබා
ගැනීම.

යබ.අ. 03
(හබර)

යුන්ඩර් අාංකය:
SAB/DGM/CE(COM)/EMB/SS/
2022/08
ිදුලි ඉාංජියන්රු (තඹිලිපිටිය) කකකය
හා ා හර 01ක කාලයකු යපෞීගලික
ආරක්වෂණ ක යස්ව ා ලබා ගැනීම.

17-08-2022
14.00 පැය

ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
(තැනීේ) කකකය,
ලාං.ි.ම. යනා. 09,
න නගරය, රවනපුර
දු.ක. 045-222 5891

පළාව මිළදී
ගැනීේ කමිටු
(හබර)

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(හබරගමු ) ශාඛා ,
ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
( ාණිජ) කකකය,
ලාං.ි.ම., න නගරය,
රවනපුර

කකකය, ලාං.ි.ම.යනා. 09,
න නගරය, රවනපුර
දු.ක. 045-222 5891

1,000.00

60,000.00

ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
(තැනීේ) කකකය,
ලාං.ි.ම. යනා. 09,
න නගරය, රවනපුර
දු.ක. 045-222 5891

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
(හබරගමු ) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., න
නගරය, රවනපුර.

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(හබරගමු ) ශාඛා ,
ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
( ාණිජ) කකකය,
ලාං.ි.ම., න නගරය,
රවනපුර.

ිදුලි ඉාංජියන්රු
කාර්යාලය (රු න් ැල්ලල)
යනා. ඊ 184/1,
අටුලුගම,
යනහිඕිු.
036-3367271

ිදුලි ඉාංජියන්රු
කාර්යාලය (රු න් ැ
ල්ලල) යනා. ඊ 184/1,
අටුලුගම,
යනහිඕිු.
036 - 3367271

-

NCB
Click
Here

SAB/RUW/EE/CLEANING
SERVICE/2022
යබනා ැරීයේ
අාංශය -03

යබ.අ.04
(නකුණු පළාත
1)

රු න් ැල්ලල ිදුලි ඉාංජියන්රු කාර්යාලය
ා කර නැල්ලල, යකාටියාකුඹුර,
නැරණියගල,
බුලවයකාහුපිටිය, යගෝනගල්ලයනණිය
පාරිය ෝගික යස්ව ා මධ්යස්වථාන හ
ගලපිුමඩ ා කි සල්ලගල ්ප පාරිය ෝගික
යස්ව ා මධ්යස්වථාන හරක කාලයක්ව
හා ා හනීපාරක්වෂණ ක යස්ව ා
ප ව ායගන යාම හා ා.
DGM(SP1)/CE/C4/POLEYARD/202
2/32
හර 02 ක කාලයක්ව හා ා ිදුලි කණු රැස්ව
කර තැබීම පිණිහ ඉඩමක්ව බීනු ගැනීම.
ගාල්ලල සිු කි.ීක. 15 කු නුදුරින් අක්වකර
01ක පමක තැනිතලා ා තන
යපායලා කින් තු ස ආරක්විත ැුකින්
හමන්ිත ඉඩමක්ව ිය තු සය. ප්රධ්ාන
මාර්ගයේ සිු ඉඩම නක්ව ා බර ා න
ගමන් කිරීමු ැකියා න තිබිය තු සය. එම
ඉඩයමහි ඔප්පු ු අනාල පවතිරු හමඟ
පිඹුරුපත න ඉදිරිපව කළ තු ස අතර, ලිපි
ක රයේ යයාමු අාංකය හා න් කරන්න.

2022-08-12
ප. .2.00

පළාව මිළදී
ගැනීේ කමිටු
(හබර)

17/08/2022
14.00 පැය

පළාව හපයා
ගැනීේ

ිදුලි ඉාංජියන්රු
කාර්යාලය (රු න් ැල්ලල
) යනා. ඊ 184/1,
අටුලුගම,
යනහිඕිු.

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරී (නකුණු
පළාත 1), ලාංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අාංක. 167,
මාතර පාර, ගාල්ලල.
091-2232095, 0912232058

1,000.00

10,000.00

-

-

18

නියයෝජය හාමානයාධිකාරී
(නකුණු පළාත 1), ලාංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය, අාංක.
167, මාතර පාර, ගාල්ලල.

Click
Here
-

යීයය

අනාලයනායේ.

NCB

යතාර සරු
පිුපර

යබ.අ.04
(නකුණු පළාත
1)

නප/ගා/ලි1/ආරක්විතපා න්/2022/12
ප්රායීයයිදුලිඉාංජියන්රුගාල්ලලශාඛා ුඅ
යවයක්වණතරයස්ව කමණ්ඩලයය තආරක්වි
තපා න්125ක්වලබාගැනීම

18/08/2022
14.00 පැය

පළාව හපයා
ගැනීේ

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V43/202
2/33
යබනා ැරීේ
අාංශය -04
(න.ප-2)

නියයෝජය හාමානයාධිකාරී (න.ප.02)
කාර්යාලයු අයව ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
(තාංගල්ලල) කකකයේ ිදුලි අධිකාරි
( ාණිජ-1) හන ා ීිව කාර්යය ෑන්
රථ 01ක්ව කුලී පනනම මත හපයා ගැනීම

17-08-2022
14.00 පැය

පළාව මිළදී
ගැනීේ කමිටු
(න.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V45/202
2/34
යබනා ැරීේ
අාංශය -04
(න.ප-2)

නියයෝජය හාමානයාධිකාරී (න.ප.02)
කාර්යාලයු අයව ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු(තාංගල්ලල) කකකයේ ිදුලි
අධිකාරී (යබලිඅවත) රාජකාරි කුතු ස
හා ා ීිව කාර්යය ෑන් රථයක්ව බදු
පනනම මත ලබා ගැනිම

17-08-2022
14.00 පැය

පළාව මිළදී
ගැනීේ කමිටු
(න.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V15/202
2/35
යබනා ැරීේ
අාංශය -04
(න.ප-2)

නියයෝජය හාමානයාධිකාරී (න.ප.02)
කාර්යාලයු අයව ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
(තාංගල්ලල) කකකයේ ිදුලි අධිකාරී
(තාංගල්ලල) රාජකාරි කුතු ස හා ා ෑන්
රථ 01ක්ව කුලී පනනම මත හපයා ගැනීම

17-08-2022
14.00 පැය

පළාව මිළදී
ගැනීේ කමිටු
(න.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V129/20
22/36
යබනා ැරීේ
අාංශය -04
(න.ප-2)

යබනා ැරීේ
අාංශය -04

නියයෝජය හාමානයාධිකාරී (න.ප.02)
කාර්යාලයු අයව ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
( ේබන්යතාු) කකකයේ, ිදුලි අධිකාරී
(කතරගම) රාජකාරි හන ා ීිව කාර්යය
ෑන් රථ 01ක්ව කුලී පනනම මත හපයා
ගැනීම
SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V130/20
22/37

17-08-2022
14.00 පැය

17-08-2022

පළාව මිළදී
ගැනීේ කමිටු
(න.ප-2)

පළාව මිළදී
ගැනීේ කමිටු

ප්රායීයයප්රධ්ානිදුලිඉාංජි
යන්රුකාර්යාලය,
ලාං.ි.ම.,187/3,බණ්ඩාර
නායකයපයනහ,
ගාල්ලල.දු.ක-0912234344
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම.යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස්ව : 047-2241806
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම.යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස්ව : 047-2241806
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම.යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස්ව : 047-2241806
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම.යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස්ව : 047-2241806
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි

1,000.00

10,000.00

ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු (ගාල්ලල)
කාර්යාලය

-

NCB

යතාර සරු
පිුපර

20,000.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල.

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල

--

යීයය

Click
Here

20,000.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල.

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල

--

යීයය

Click
Here

20,000.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල.

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල

--

යීයය

Click
Here

1000.00

20,000.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල.

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල

--

යීයය

Click
Here

1000.00

10,000.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි

--

යීයය

Click
Here

1000.00

1000.00

1000.00
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(න.ප-2)

යබනා ැරීේ
අාංශය -04
(න.ප-2)

නියයෝජය හාමානයාධිකාරී (න.ප.02)
කාර්යාලයු අයව ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
( ේබන්යතාු) කකකයේ පාරිය ෝගික
යස්ව ා මධ්යස්වථානය (තිස්වහම ාරාම)
රාජකාරී කුතු ස හන ා ත්රීයරෝන රථ 01ක්ව
කුලී පනනම මත හපයා ගැනීම
SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V60/202
2/38
නියයෝජය හාමානයාධිකාරී (න.ප.02)
කාර්යාලයු අයව ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
( ේබන්යතාු) කකකයේ පාරිය ෝගික
යස්ව ා මධ්යස්වථානය ( ේබන්යතාු)
රාජකාරී කුතු ස හන ා ත්රීයරෝන රථ 01ක්ව
කුලී පනනම මත හපයා ගැනීම.

14.00 පැය

17-08-2022
14.00 පැය

(න.ප-2)

පළාව මිළදී
ගැනීේ කමිටු
(න.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V29/202
2/39
යබනා ැරීේ
අාංශය -04
(න.ප-2)

නියයෝජය හාමානයාධිකාරී (න.ප.02)
කාර්යාලයු අයව ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
( ේබන්යතාු) කකකයේ ිදුලි අධිකාරි
(සූරිය ැ ) හන ා ීිව කාර්යය ෑන්
රථ 01ක්ව කුලී පනනම මත හපයා ගැනීම

17-08-2022
14.00 පැය

පළාව මිළදී
ගැනීේ කමිටු
(න.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V32/202
2/40
යබනා ැරීේ
අාංශය -04
(න.ප-2)

යබනා ැරීේ
අාංශය -04
(න.ප-2)

නියයෝජය හාමානයාධිකාරී (න.ප.02)
කාර්යාලයු අයව ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
(ශක්වති කළමකාකරන) කකකයේ ිදුලි
අධිකාරී (කණ්ඩායේ -D) රාජකාරි
කුතු ස හා ා ෑන් රථ 01ක්ව කුලී පනනම
මත හපයා ගැනීම.
SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V33/202
2/41
නියයෝජය හාමානයාධිකාරී (න.ප.02)
කාර්යාලයු අයව ප්රධ්ාන ඉාංජියන්රු
(යබනා ැරීේ නඩව ස) කකකයේ
ිදුලි අධිකාරී ( මාතර ැඩ කණ්ඩායම)
රාජකාරි
කුතු ස හා ා ෑන් රථ 01ක්ව කුලී පනනම
මත හපයා ගැනීම.

17-08-2022
14.00 පැය

17-08-2022
14.00 පැය

පළාව මිළදී
ගැනීේ කමිටු
(න.ප-2)

පළාව මිළදී
ගැනීේ කමිටු
(න.ප-2)

(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම.යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස්ව : 047-2241806
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම.යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස්ව : 047-2241806
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම.යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස්ව : 047-2241806
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම.යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස්ව : 047-2241806
නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම.යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස්ව : 047-2241806

ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල.

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00
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(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල

10,000.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල.

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල

--

යීයය

Click
Here

20,000.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල.

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල

--

යීයය

Click
Here

20,000.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල.

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල

--

යීයය

Click
Here

20,000.00

නියයෝජය හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල.

නියයෝජය
හාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛා , ප්රධ්ාන
ඉාංජියන්රු ( ාණිජ)
කකකය, ලාං.ි.ම., යනා.
61/1A, මුහුදු මා ත,
තාංගල්ලල

--

යීයය

Click
Here

යබනා ැරීේ
අාංශය -04
(න.ප-2)

යබනා ැරීේ
අාංශය -04
(න.ප-2)

යාපෘති

නප/මා/ලි03/යුන්ඩර්. /2022/06
මාතර ප්රායීශිය ිදුලි ඉාංජියන්රු
කාර්යාලයු අයව මාතර පාරිය ෝගික
යස්ව ා
මධ්යස්වථානයේ ිදුලි අධිකාරි හන ා නිල
නි හක්ව බදු පනනම මත ලබා ගැනීම.
නප2/මා/ලි10/යුන්ඩර්/2022/03
මාතර ප්රායීයය ිදුලි ඉාංජියන්රු
කාර්යාලයේ යේර යස්ව කයින් හා ා
ආරක්ෂිත නිල තම්ේ (Overall) මහා නිම
කර හැපයීම

CEB/MFS/Ph.III/2022/05
මන්නාරම සුලාං බලාගාර යාපෘතිය
අදියර - III, හන ා ඉඩම් සහ මාර්ග මැනුම්
කටයුතු සිදුකිරීම.

17-08-2022
at

PPC (SP2)

ප්රායීයය ිදුලි
ඉාංජියන්රු කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., අාංක 120,
රාහුල පාර, මාතර.
T.P. 041-2222322

PPC (SP2)

ප්රායීයය ිදුලි
ඉාංජියන්රු කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., අාංක 120,
රාහුල පාර, මාතර.
T.P. 041-2222322

14.00 hrs
17-08-2022
at
14.00 hrs

18/08/2022
පෙ.ව.10.00

ප්රපශියයා
ප්රසේෙරනන
ාමිටුව
(වයරෙි)

වයරෙි) අයක්ෂ
ාර්යාරලයා,
මන්නරරම සුළංබල
වයරෙි)යා අදියර III සහ
අදියර -I දිගුව,
ලංාර විදුලිබල
මණ්ඩලයා,
අංා. 754,
නව පාර්ිමම්න්තතු පාර
,පැලවත්ත ,බත්තරමුල්ල
දු.ා-0112889640

500.00

1,000.00

1,500.00

5,000.00

ප්රායීයය ිදුලි ඉාංජියන්රු
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම., අාංක
120, රාහුල පාර, මාතර.
T.P. 041-2222322

ප්රායීයය ිදුලි
ඉාංජියන්රු කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., අාංක 120,
රාහුල පාර, මාතර.
T.P. 041-2222322

20,000.00

ප්රායීයය ිදුලි ඉාංජියන්රු
කාර්යාලය, ලාං.ි.ම., අාංක
120, රාහුල පාර, මාතර.
T.P. 041-2222322

ප්රායීයය ිදුලි
ඉාංජියන්රු කාර්යාලය,
ලාං.ි.ම., අාංක 120,
රාහුල පාර, මාතර.
T.P. 041-2222322

100,000.00

වයරෙි) අයක්ෂ
ාර්යාරලයා,
මන්නරරම සුළංබල
වයරෙි)යා අදියර III සහ
අදියර -I දිගුව,
ලංාර විදුලිබල මණ්ඩලයා,
අංා. 754,
නව පාර්ිමම්න්තතු පාර
,පැලවත්ත ,බත්තරමුල්ල

වයරෙි) අයක්ෂ
ාර්යාරලයා,
මන්නරරම සුළංබල
වයරෙි)යා අදියර III
සහ අදියර -I දිගුව,
ලංාර විදුලිබල
මණ්ඩලයා,
අංා. 754,
නව පාර්ිමම්න්තතු පාර
,පැලවත්ත
,බත්තරමුල්ල

--

Click
Here

NCB

N/A

NCB

අනරල නැත

NCB

Click
here

බරරත
ාරන්න

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපාත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය.
අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුන්න්යබ බලයලත් යෝයයෝතයතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් යෝුත් කරනු ලැයේ. අවශය න් විටක ුන්න් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්තරාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය.
ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපාතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/පරධාාන ඉංතයයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉ්ලීමමක් මිනන් 0900 පැය
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස `දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංු අයකරයක් ම`ිනන් යහෝ මුද් ම`ිනන් යහෝ යගවිය හැක.
වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/පරධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත්
කරන්නන් හා ුන්න්යබ යෝයයෝතයතයින්ට අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/පරධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් පරී්ා කල හැක.
ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුන්න්යබ අනුමැතිය ලත් යෝයයෝතයතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර පර මාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු
පරතිය්්ප කරනු ලැයේ.
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් යෝක `ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ පරධාාන ඉංතයයන්රු යවතියෝ.
 ICB ) අන්තජයාතික තර`ගකාරී ලංසු “ NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු
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