ලංසු කැ`දවීම
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
1

කලාපය/
අංශය/
පළාත

2

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම
විස්තරය හා පරමායය

3

ලංසු
භාර ගන්නා
අවසාන දිනය
හා යේලාව

4

සපයාගැනීම්
කමිටුව

5

ලංසු ප ොත් මිළදී ගත
හැකි කාර්යාලය සහ
අදාළ අංකය

6

ලංසු
ප ොපතහි
මිල
(රුපි.)

7

ලංසු ඇපකරයේ
වටිනාකම
(රුපි.)

8

9

ඉදිරිපත් කරන ලංසු
භාරදිය යුතු කාර්යාලය

ලංසු විවෘත කරන
ස්ථානය

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය
සංකීර්යය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච්චයලයි 61342,
ශ්රී ලංකාව.

ප්රසම්පාදන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිල්ල,
ලක්විජය සංකීර්යය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච්චයලයි
61342.

10

පතොරතුරු
පිට තක
මිල
(රුපි.)

11

ලංසු
වර්ගය
ICB/
NCB

12
පතොරතුරු
පිට ත
භාගත
කිරීම්

අමු ද්රවය
ජනන අංශය
(ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරය)

යබදා හැරිම්
අංශය 01
(යකොළඹ
නගරය)

LV/T/2018/0429
ලක්විජය බලාගාරයේ ඒකක අංක
03 හි ක්යලෝරිනීකරය පයිප්පයේ
අලුත් වැඩියා කටයුතු සදහා කිමිදුම්
යසේවා සැපයීම

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2018/153
i) Under Ground Fiber Optic Cables
- 10,000 Mtrs.
ii) Line Interface Unit (LIU) – 25 Nos.

2019 ජනවාරි
මස 02 වන
දින 14.00
පැයට.

2019
ජනවාරී
02
යප.ව.10.00

ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරයකනිෂ්ඨ
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

පළාත්
මිලදී
ගැනුම්
කමිටුව

ප්රසම්පාදන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිල්ල,
ලක්විජය සංකීර්යය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච්චයලයි
61342.
TP : 032 226 8977
Fax: 032 226 8966

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(යකොළඹ නගරය)
කාර්යාලය,
සිේවන මහල,
ලක්ෂ්මන්
යගොඩනැගිල්ල 340,
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත,
යකොළඹ 03මගින්
2019- 01-01 දිනට
යපර
දුක.011-2575923
011-2575930

https://ww
w.ceb.lk/te
ndernotice/en
යෙතින්
ලබාගත
හැකිය.
නැතයහොත්

රු. 40,000.00

ලක්විජය
බලාගාරයය
න්
යනොමියේ
ලබා ගත
හැකිය.

1,000.00
(මුදලින්)

1

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
යවතින්
යනොමියල්
බාගත
කරගත හැක

NCB

Drawing
s

TP : 032 226 8972
Fax: 032 226 8975

40,000.00
(මුදලින් යහෝ
බැංකු
අයකරයක්
මඟින්)

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
(යකොළඹ නගරය)
කාර්යාලය,
සිේ වන මහල, ලක්ෂ්මන්
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර්
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ
03හි තබා ඇති ලංසු
යපට්ටිය

Click
Here for
Bid
Docume
nt

සමුළු කාමරය,
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(යකොළඹ නගරය)
කාර්යාලය

-

NCB

click here

යබදා හැරිම්
අංශය 01
(යකොළඹ
නගරය)

DGM
(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/155
Supply & Delivery of Quarry Dust &
ABC for cable laying work of
Construction Unit – DGM Office
Colombo City for the year 2019/20
Quarry Dust – 1000 cubes
ABC
– 2000 cubes

පළාත්
මිලදී
ගැනුම්
කමිටුව

එම

1,000.00
(මුදලින්)

10,000.00
(මුදලින්යහෝබැං
කුඅයකරයක්
මඟින්)

එම

එම

-

NCB

click here

2019ජනවාරි
02
යප.ව.10.00

යබදාහැරිම්
අංශය 02
(මධ්යම)

CP/CE(COM)/PPC/2018/164
ලං.වි.ම.මධ්යම පළාත සහහා
ආරක්ෂිත පාවහන් යුගල 1100ක්
සපයා භාරදීම.

2019-01-02
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

ප්ර.ඉ. (වාිජජ)
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක 04, අස්ගිරිය පාර,
මහනුවර.
දු.අ. 081-2234324
081-4472724

1000/=

60,000/=

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක 04,
අස්ගිරිය පාර,
මහනුවර.

ප්ර.ඉ. (වාිජජ)
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක 04,
අස්ගිරිය පාර,
මහනුවර.

අදාල නැත.

NCB

Click
Here

යබදාහැරිම්
අංශය 02
(මධ්යම)

CP/CE(COM)/PPC/2018/240
ලං.වි.ම.මාතයල් පළාත් ගබඩායේ
දැනට භාවිතා වන UD Nissan
යරේන් ර ය සහහා මුණතයතක්
(Reconditioned) සපයා සවි
කිරිම. (Supply & Assemble)

2019-01-02
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

500/=

30,000/=

එම

එම

අදාල නැත.

NCB

Click
Here

යබදාහැරිම්
අංශය 02
(මධ්යම)

CP/CE(COM)/PPC/2018/273
ලං.වි.ම.මධ්යම පළාත සහහා Steel
Box for Housing Direct
Connected 3 phase meters 500ක් සපයා භාරදීම. (යලොට් අංක01)

2019-01-02
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

1000/=

50,000/=

එම

එම

අදාල නැත.

NCB

Click
Here

යබදාහැරිම්
අංශය 02
(මධ්යම)

CP/CE(COM)/PPC/2018/277
ලං.වි.ම.මධ්යම පළාත සහහා Steel
Box for Housing Direct
Connected 3 phase meters 500ක් සපයා භාරදීම. (යලොට් අංක02)

2019-01-02
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

1000/=

50,000/=

එම

එම

අදාල නැත.

NCB

Click
Here

2

යබදාහැරිම්
අංශය 02
(මධ්යම)

CP/CE(COM)/PPC/2018/293
ලං.වි.ම.මධ්යම පළාත සහහා
Temporary Protective Grounding
Equipment - 34ක් සපයා භාරදීම.

2019-01-02
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

3500/=

153,000/=

එම

එම

අදාල නැත.

NCB

Click
Here

යබදාහැරිම්
අංශය 02
(මධ්යම)

CP/CE(COM)/PPC/2018/297
ලං.වි.ම. මහනුවර ප්රායිය ය විදුලි
ඉංජියන්රු කාර්යාලයට අයත්
තරාපැවි කාමර 25ක ආරක්ෂාව
සහහා Roller Door සපයා
සවිකිරිම.

2019-01-02
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

1000/=

30,000/=

එම

එම

අදාල නැත.

NCB

Click
Here

යබදාහැරීයම්
අංශය 03
(සබර)

SAB/CE(COM)/ICB/2018/08
Bid for Supply & Delivery of, Brand
New Crane Mounted Lorries (Long
Wheel Base) 3MT Crane, Payload
6MT,
02 Nos.

2019-01-23

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු
(වාිජජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්නපුර

3,500.00

250,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු
(වාිජජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නව නගරය,
රත්නපුර.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු
(වාිජජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්නපුර.

ICB

Click
Here

යබදාහැරීම්
අංශය 03
(වයා. හා
අ.සැ.න)

DGM(P&HM)/DD3/T/GNSS/2018/06

2019 ජනවාරි
09
යප.ව. 10.00

යබදාහැරීම්
අංශ 03
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නි.සා. (වයා. හා
අ.සැ.න. -යබ.අ. 3)
ශාඛාව
3 වන මහළ, යබ.අ. 3
ප්රධ්ාන කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
644, ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර
මාවත,
ඇතුල් යකෝට්යට්.

රු.
1,500.00

රු. 60,000.00

නි.සා. (වයා. හා අ.සැ.න. යබ.අ. 3) ශාඛාව
3 වන මහළ, යබ.අ. 3
ප්රධ්ාන කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
644, ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර
මාවත,
ඇතුල් යකෝට්යට්.

නි.සා. (වයා. හා
අ.සැ.න. -යබ.අ. 3)
ශාඛාව
3 වන මහළ, යබ.අ. 3
ප්රධ්ාන කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
644, ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර
මාවත,
ඇතුල් යකෝට්යට්.

NCB

Click
Here

80,000.00

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
167, මාතරපාර, ගාල්ල

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු
යබදා:නඩත්තු (ද.ප.)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
167, මාතරපාර,
ගාල්ල

NCB

යතොරතුරු
පිටපත

වයා.හා අ.සැ.න. -යබ.අ.3 ශාඛාව
සහහා උපාංග සහිත GNSS Survey
Receivers සපයා යගනවිත් භාරදීම
සහහා වූ යටන්ඩරය.

ප.ව.2.00

දු.අ. 011 2880624

ඉදිකිරීම්
යබදාහැරීම්
අංශය 04
(දකුණු
පළාත)

SP/CE(DM)/T/2018/07නි.සා.(ද.ප)
කාර්යාලය සහහා වාහන
නැවතුම්පලක් ඉදිකිරීම

2019 ජනවාරි
03 දින ප.ව.
2.00

(අවශ්යතාවය ICTAD /C7පහෝ
ඉහල)

දකුණු පළාත්
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු යබදා:නඩත්තු (ද.ප.)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
167, මාතර පාර,
ගාල්ල
දුර හා ෆැක්ස් අංකය:
091-2232058

1,500.00

පූර්ව ලංසු
රැස්වීම 2019
ජනවාරි 10
යප.ව.10.00

යසේවා
3

-

ජනන අංශය
(තාපබල
සංකීර්යය)

KPS/ ME (FS)/ Civil/ LS/ 2018/
02
කැළිජතිස්ස බලාගාරය සහහා
අවුරැිදකකාලසීමාවකට
කසලබැහැරකිරීයම් පහසුකම්
සැපයීම.

2018.01.02
දින
14:00 පැයට

තාපබලසංකී
ර්යයසපයා
ගැනීම්කමිටු
ව

ජනන අංශය
(ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරය)

LV/T/2018/0284

2019.01.16
ප.ව. 02:00

ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරයකනිෂ්ඨ
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

ජනන අංශය
(ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරය)

ලක්විජය බලාගාරය සහහා යගන
යා හැකි ගිිජ නිවන උපකරය
(Portable Fire Extinguishers)
සර්විස් කර නඩත්තු කිරීම

LV/T/2018/0395
කරඹ නිවාස සංකිර්යයේ B,C සහ
D නිල නිවාස සහහා තිර යරදි
දැමීම.

ප.ව. 14.00
09/01/2019
දින
යපර ලංසු
හමුව : 201812-26 යප.ව.
10.00

ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරයකනිෂ්ඨ
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

නියයෝජයසාමානයාධි
කාරිකාර්යාලය
(තාපබලසංකීර්යය),
ලංවිම,
ජනක මූලස් ානය,
නවකැළිජපාලමපාර,
10600,
යකොයළොන්නාව.
දු.ක.:
011-2437426,
011-2423897
ප්රසම්පාදන අංශය,
4වන මහල, බලස් ාන
කළමයාකරු
(ලක්විජය සංකීර්යය)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච්යචෝයල්
032-2268964/977

ප්රසම්පාදන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිල්ල,
ලක්විජය සංකීර්යය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච්චයලයි
61342.
TP : 032 226 8977
Fax: 032 226 8966

රු.2,000.00

රු.75,000.00

නියයෝජයසාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(තාපබලසංකීර්යය),
ලංවිම,
ජනක මූලස් ානය,
නවකැළිජපාලමපාර,
10600, යකොයළොන්නාව.

ලංසු
භාරගන්නායේලාවඅව
සාන් වු වහාම
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරිකාර්
යාලය
(තාපබලසංකිර්යය)දී

යනොමියල්

NCB

Click
Here

1000/- මුදල
(නැවත
යනොයගවන
යටන්ඩර්
තැන්පතුව)
සාමානයාධි
කාරී ලංකා
විදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
මහජන
බැංකුයේ
ගිණුම් අංක:
071100123
320705
යවත බැර
කල හැක.
3500/- මුදල
(නැවත
යනොයගවන
යටන්ඩර්
තැන්පතුව)
සාමානයාධි
කාරී ලංකා
විදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
මහජන
බැංකුයේ
ගිණුම් අංක:
071100123
320705
යවත බැර
කල හැක

රු. 100,000.00

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය
සංකීර්යය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච්චයලයි 61342,
ශ්රී ලංකාව.

ප්රසම්පාදන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිල්ල,
ලක්විජය සංකීර්යය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච්චයලයි
61342.

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
යවතින්
යනොමියල්
බාගත
කරගත හැක

NCB

Click
Here

ප්රසම්පාදන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිල්ල,
ලක්විජය සංකීර්යය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච්චයලයි
61342.

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
යවතින්
යනොමියල්
බාගත
කරගත හැක

NCB

Click
Here

4

TP : 032 226 8972
Fax: 032 226 8975

රු. 82,000.00

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය
සංකීර්යය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච්චයලයි 61342,
ශ්රී ලංකාව.
TP : 032 226 8972
Fax: 032 226 8975

ජනන අංශය
(ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරය)

ජනන අංශය
(ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරය)

LV/T/2018/0419

2019.01.02
ප.ව. 02:00

ලක්විජය බලාගාරය සඳහා කාර්ය
මණ්ඩල ප්රොහන යසේෙය ලබා
ගැනීම

LV/T2018/0449
ලක්විජය බලාගාරය සහහා ගල්
අඟුරු චලනය කිරීයම්
යන්යරෝපකරය ලබාදීම

ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරයකනිෂ්ඨ
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

එම

https://ww
w.ceb.lk/ten
dernotice/en
යෙතින්
ලබාගත
හැකිය.
නැතයහොත්

රු. 300,000.00

එම

එම

එම

NCB

Click
Here

ලක්විජය
බලාගාරයය
න් යනොමියේ
ලබා ගත
හැකිය.
එම

රු. 400,000.00

එම

එම

එම

NCB

Click
Here

2019
ජනවාරි මස 16
වන බදාදා දින
14.00 පැයට.

ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරයකනිෂ්ඨ
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

එම

2018.12.27
වන දින 14:00
පැයට

නි.සා.
(තාපබල
සංකීර්යය)

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු
(සපුගස්කන්ද විදුලි
බලස් ානය-ලං.වි.ම.,
යහයියන්තුඩුව)
2400422, 2400356
ෆැක්ස් 2400584

යනොමියල්

අදාල නැත

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු
(සපුගස්කන්ද විදුලි
බලස් ානය-ලං.වි.ම.,
යහයියන්තුඩුව)
2400422, 2400356
ෆැක්ස් 2400584

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු
(සපුගස්කන්ද විදුලි
බලස් ානය-ලං.වි.ම.,
යහයියන්තුඩුව)
2400422, 2400356
ෆැක්ස් 2400584

අදාල නැත

NCB

Click
Here

යනොමියල්

NCB

Click
Here

NCB

Click
Here

ජනන අංශය
(තාපබල
සංකීර්යය)

එස්පීඑස්/සීඊ/කිේයූඒ /01/2019/01

ජනක අංශය
(තාපබල
සංකීර්යය)

KPS/ ME (F/S)/ Civil/ LS/ 2018/
03
කැළිජතිස්ස බලාගාරය සහහා
අවුරැිදකකාලසීමාවකට පිරිසිදු
කිරීයම් පහසුකම් සැපයීම.

2019.01.02
දින
14:00 පැයට

තාපබලසංකී
ර්යයසපයා
ගැනීම්කමිටු
ව

නියයෝජයසාමානයාධි
කාරිකාර්යාලය
(තාපබලසංකීර්යය),
ලංවිම,
ජනක මූලස් ානය,
නවකැළිජපාලමපාර,
10600,
යකොයළොන්නාව.
දු.ක.:
011-2437426,
011-2423897

රු.1800.00

රු.75,000.00

නියයෝජයසාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(තාපබලසංකීර්යය),
ලංවිම,
ජනක මූලස් ානය,
නවකැළිජපාලමපාර,
10600, යකොයළොන්නාව.

ලංසු
භාරගන්නායේලාවඅව
සාන් වු වහාම
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරිකාර්
යාලය
(තාපබලසංකිර්යය)දී

යබදාහැරීම්
අංශය 01
(වයඹ)

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/484
විදුලි ඉංජියන්රු (නාරම්මල)
කාර්යාලය සහහා කුලී පදනම මත
යරේන් යලොරි ර යක් ලබා ගැනීම.

2019. ජනවාරි
02
ප.ව 02.00

පළාත් මිලදී
ගැනීම්
කමිටුව

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු
(වාිජජ) කාර්යාලය,
නාරම්මල පාර,
ඇස්සැිදුම,
කුලියාපිටිය.

1,000.00

50,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී (වයඹ)
කාර්යාලය,
නාරම්මල පාර,
ඇස්සැිදුම,
කුලියාපිටිය.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(වයඹ) කාර්යාලය,
නාරම්මල පාර,
ඇස්සැිදුම,
කුලියාපිටිය.

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස් ානය
සහහා විවාහක නිලධ්ාරී නිල
නිවාසයක් වසරක කාලයක් සහහා
බිදට ගැනීම

5

037 - 2281892

යබදාහැරීම්
අංශය 01
(වයඹ)

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/485
විදුලි ඉංජියන්රු (පුත්තලම)
කාර්යාලයේ ඇති අබලි මනු 2020
ක්, පුත්තලම පාරියභෝගික යසේවා
මධ්යස් ානයේ ඇති අබලි මනු
2021 ක් හා යනොරාච්යචෝයල්
පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස් ානයේ
ඇති අබලි මනු 881 ක් විකිණීම.

2019. ජනවාරි
02
ප.ව 02.00

පළාත් මිලදී
ගැනීම්
කමිටුව

එම

1,000.00

යලොට් වල
වටිනාකමින්
10% ක්

එම

එම

NCB

Click
Here

යබදාහැරීම්
අංශය 01
(වයඹ)

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2018
/488
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම්
නඩත්තු ) ඒකකයට අයත්
කුලියාපිටිය-II නඩත්තු උප ඒකකය
සදහා කුලියාපිටිය නගර සීමාව
තුලින් ජලය, විදුලිය, දුරක න,
මාර්ග පහසුකම් සහිත වර්ග අඩි
1000 යනොඅඩු නිවසක් සහිත පර්චස්
60කට යනොඅඩු ඉඩමක් කුලී යහෝ
බදු පදනම මත ලබා ගැනීම.

2019. ජනවාරි
02
ප.ව 02.00

පළාත් මිලදී
ගැනීම්
කමිටුව

එම

1,000.00

10,000.00

එම

එම

NCB

Click
Here

යබදා හැරිම්
අංශය 01
(යකොළඹ
නගරය)

DGM
(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/116

2019
ජනවාරී
02
යප.ව.10.00

පළාත්
මිලදී
ගැනුම්
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(යකොළඹ නගරය)
කාර්යාලය,
සිේවන මහල,
ලක්ෂ්මන්
යගොඩනැගිල්ල 340,
ආර්. ඒ. ද යමල්
මාවත, යකොළඹ
03මගින්
2019- 01-01 දිනට
යපර
දුක.011-2575923
011-2575930

1,000.00
(මුදලින්)

50,000.00
(මුදලින් යහෝ
බැංකු
අයකරයක්
මඟින්)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ
නගරය) කාර්යාලය,
සිේ වන මහල, ලක්ෂ්මන්
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර්
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ
03හි තබා ඇති ලංසු
යපට්ටිය

සමුළු කාමරය,
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(යකොළඹ නගරය)
කාර්යාලය

NCB

click here

Registration of Contractor for
Underground Cable Laying work of
Colombo City 2019/2020
ලංසු අවසන් වීමට ප ර සාකච්ජාව
සදහා ැමීණිය යුතු දිනය
පදසැම්බර්
20 දින ප .ව.10.00 ට නිපයෝජය
සාමානයාධිකාකා ( (පකොළන නගරය)
කාර්යාලය, සිව් වන මහල,
ලක්ෂ්මන් පගොඩනැගිල්ල, 340,
ආර්. ඒ. ද පමල් මාවත, පකොළන 03
දී.
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-

යබදා හැරිම්
අංශය 01
(යකොළඹ
නගරය)

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/2018/15
4

යබදා හැරිම්
අංශය 01
(උ.මැ)

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
18/69

යබදා හැරිම්
අංශය 01
(උ.මැ)

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
18/70

යබදා හැරිම්
අංශය 01
(උ.මැ)

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
18/71

යබදා හැරිම්
අංශය 01
(උ.මැ)

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
18/72

2019ජනවාරි
02
යප.ව.10.00

පළාත්
මිලදී
ගැනුම්
කමිටුව

එම

1,000.00
(මුදලින්)

එක් වැන් ර යක්
සදහා
10,000.00
(මුදලින් යහෝ
බැංකු
අයකරයක්
මඟින්)

එම

එම

-

NCB

click
here

2018.12.27
ප.ව.15.00

පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව

500.00

5000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක 525/26, පළමු
මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක
මාවත, අනුරාධ්පුර.
දු:අ: 025-2222552

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ඩී.එස්.යසේනානායක
මාවත, අනුරාධ්පුර.

අදාළ නැත

NCB

click here

2018.12.27
ප.ව.15.00

පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක 525/26, පළමු
මහල,ඩී.එස්.යසේනානා
යක මාවත,
අනුරාධ්පුර.
දු:අ: 025-2222552
එම

500.00

5000.00

එම

එම

අදාළ නැත

NCB

click here

2018.12.20
ප.ව.15.00

පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව

එම

500.00

5000.00

එම

එම

අදාළ නැත

NCB

click here

2018.12.27
ප.ව.15.00

පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව

එම

500.00

5000.00

එම

එම

අදාළ නැත

NCB

click here

නිපයෝජය සාමානයාධිකාකා (
(පකොළන නගරය) ට අනුයුක්ත
ප්රධාාන ඉංිනපන්රු (සැ .හා.සං)
ඒකකය සඳහා කූලි වැන් රථයක්
ලබා ගැනීම
(වසර 02ක කාලයක් සඳහා)
(වාහන අංක I/III)

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (වාිජජ) යටයත්
යතොරතුරු තාක්ෂිජක නිලධ්ාරී යේ
රාජකාරී කටයුතු සහහා කුලී පදනම
මත වෑන් ර යක් ලබා ගැනීම

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (සැලසුම් හා
සංවර්ධ්න) යේ රාජකාරී කටයුතු
සහහා කුලී පදනම මත කාර් ර යක්
ලබා ගැනීම

විදුලි ඉංජියන්රු (වාිජජ) යේ
රාජකාරී කටයුතු සහහා කුලී පදනම
මත කාර් ර යක් ලබා ගැනීම

විදුලි ඉංජියන්රු (බලශක්ති
කළමනාකරය) යටයත් විදුලි
අධිකාරී(බලශක්ති කළමනාකරය)
යේ රාජකාරී කටයුතු සහහා කුලී
පදනම මත වෑන් ර යක් ලබා
ගැනීම
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යබදා හැරිම්
අංශය 01
(උ.මැ)

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
18/73

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
18/74

යබදාහැරිම්
අංශය 02
(මධ්යම)

CP/CE(COM)/PPC/2018/300

යබදාහැරිම්
අංශය 02
(මධ්යම)

පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව

එම

500.00

5000.00

එම

එම

අදාළ නැත

NCB

click here

2018.12.27
ප.ව.15.00

පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව

එම

500.00

5000.00

එම

එම

අදාළ නැත

NCB

click here

2019-01-02
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

ප්ර.ඉ. (වාිජජ)
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක 04, අස්ගිරිය පාර,
මහනුවර.
දු.අ. 081-2234324
081-4472724

1000/=

16,000/=

ප්ර.ඉ. (වාිජජ) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක 04,
අස්ගිරිය පාර,
මහනුවර.

ප්ර.ඉ. (වාිජජ)
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක 04,
අස්ගිරිය පාර,
මහනුවර.

අදාල නැත.

NCB

Click
Here

2019-01-02
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

1000/=

20,000/=

එම

එම

අදාල නැත.

NCB

Click
Here

2019-01-02
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

1000/=

20,000/=

එම

එම

අදාල නැත.

NCB

Click
Here

විදුලි ඉංජියන්රු (සැටි සැලසුම්)
යටයත් විදුලි අධිකාරී(සැටි සැලසුම්)
යේ රාජකාරී කටයුතු සහහා කුලී
පදනම මත වෑන් ර යක් ලබා
ගැනීම

යබදා හැරිම්
අංශය 01
(උ.මැ)

යබදාහැරිම්
අංශය 02
(මධ්යම)

2018.12.27
ප.ව.15.00

විදුලි ඉංජියන්රු (වාිජජ) යටයත්
විදුලි අධිකාරී(වාිජජ) යේ රාජකාරී
කටයුතු සහහා කුලී පදනම මත
වෑන් ර යක් ලබා ගැනීම

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරිම්
නඩත්තු) ඒකකය සහහා කුලී
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට
වෑන් ර යක් ලබා ගැනීම.
CP/CE(COM)/PPC/2018/301
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරිම්
නඩත්තු) ඒකකය සහහා කුලී
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට
4WD ඩබල් කැබ් ර යක් ලබා
ගැනීම.
CP/CE(COM)/PPC/2018/302
මාතයල් ප්රායිය ය විදුලි ඉංජියන්රු
සහහා කුලී පදනම මත වසර 02ක
කාලයකට යමෝටර් ර යක් ලබා
ගැනීම.

8

යබදාහැරිම්
අංශය 02
(මධ්යම)

CP/CE(COM)/PPC/2018/303
කෑගල්ල ප්රායිය ය විදුලි ඉංජියන්රු
ඒකකයට අයත් ප්රායිය ය නඩත්තු II උප ඒකකය සදහා කුලී පදනම
මත වසර 02ක කාලයකට කෲ
කැබ් ර යක් ලබා ගැනීම.

2019-01-02
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

1000/=

16,000/=

එම

එම

අදාල නැත.

NCB

Click
Here

20,000/=

එම

එම

අදාල නැත.

NCB

Click
Here

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු,
අංක:57, යම්රිබියසෝ
මාවත, ගම්පහ
කාර්යාලය.

ප්රධ්ාන විදුලි
ඉංජියන්රු, අංක:57,
යම්රිබියසෝ මාවත,
ගම්පහ කාර්යාලය.

NCB

Click
Here

යබදාහැරිම්
අංශය 02
(මධ්යම)

CP/CE(COM)/PPC/2018/304
ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (බලශක්ති
කළමනාකරය) ඒකකය සහහා
කුලී පදනම මත වසර 02ක
කාලයකට 4WD ඩබල් කැබ්
ර යක් ලබා ගැනීම.

2019-01-02
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

1000/=

යබදාහැරිම්
අංශය 02
(බපඋ)

WPN/CE/GAM/2018/14

2019-01-03
ප.ව.02.30
දක්වා

පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව

ප්රධ්ාන විදුලි
ඉංජියන්රු,
අංක:57,යම්රිබියසෝ
මාවත, ගම්පහ
කාර්යාලය.

100.00

ගම්පහ ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු
කාර්යාලය පිරිසිදු කිරීයම් සහ
නඩත්තු කිරීම සහහා වසරක
කාලයකට ලබා ගැනීම

033-2227944
033-2222170

යබදාහැරිම්
අංශය 02
(වාහාආ)

DGM(C&C)/DD2/HV/2018/T64/01
ලංවිම ප්රධ්ාන කාර්යාලයේ ඇමතුම්
මධ්යස් ානය - 1987 සහහා යතත
බදු කුලී පදනම මත කාර් ර යක්
ලබා ගැනීම

2019.01.02
යප.ව.10.00

යබදාහැරීම්
අංශ 2

නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ
2, 1 වන මහල, ලංවිම
ප්රධ්ාන කාර්යාලය,
යකොළඹ 2
0112399679

500.00

17,000.00

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම,
ප්රධ්ාන කාර්යාලයේ 2 වන
මහයල් අ.සා.(යබ.අංශ
02) කාර්යාලයේ තබා
ඇති යටන්ඩර් යපට්ටියට
බහාලිය යුතුයි

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම,
ප්රධ්ාන කාර්යාලයේ 2
වන මහයල්
අ.සා.(යබ.අංශ 02)
කාර්යාලය

-

NCB

Click Here

යබදාහැරිම්
අංශය 02
(වාහාආ)

DGM(C&C)
DD2/HV/ML/2018/T68/01
කිරිබත්යගොඩ පිහිටි ලංවිම යබ.අංශ
02 මනු පරීක්ෂයාගාර ය සහහා
යතත බදු කුළී පදනම මත වෑන්
ර යක් සපයා ගැනීම

2019.01.02
යප.ව.10.00

යබදාහැරීම්
අංශ 2

එම

500.00

18,000.00

එම

එම

-

NCB

Click Here

යබදාහැරිම්
අංශය 02
(වයා.හා
අ.සැ.න.)

Pro&HM/DGM/DD2/DPC/
2018/049

2018.12.26
14.00 පැය

නියයෝජය
සාමානයාධි
කාරි (වයා.හා
අ.සැ.න.)
යබදාහැරීම්
අංශය 2

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(වයා.හා අ.සැ.න.)
යබදාහැරීම් අංශය 2
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
තැ.යප.18,
ළමාගාරය පාර,

150.00

-

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(වයා.හා අ.සැ..න.)
යබදාහැරීම් අංශය 2,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
තැ.යප.18,
ළමාගාරය පාර,
මහනුවර

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(වයා.හා අ.සැ..න.)
යබදාහැරීම් අංශය 2,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, තැ.යප.18,
ළමාගාරය පාර,
මහනුවර

-

NCB

Click
Here

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු ( රැහැන් මාර්ග
තැනීම් හා නඩත්තු) වයාපිති හා
අධිසැර නඩත්තු ( යබ.අ.02 ) සහහා
නිවසක් කුලියට ගැනීම.

9

මහනුවර

081-2222286
081-2204298

0812222286

යබදාහැරිම්
අංශය 02
(වයා.හා
අ.සැ.න.)

යබදාහැරීම්
අංශය 03
(වයා. හා
අ.සැ.න.)

PRO.&HM/DD2/DPC/DGM/20
18/33
මහනුවර ළමාගාර පායර් තැ.යප. 18
හි පිහිටා ඇති ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයේ
නියයෝජයසාමානයාධිකාරි (
වයාපිති හා අධිසැර නඩත්තු )
යබ.අ. 02 හා ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු
(රැ.මා.තැ. හා න.) වයා. හා අ.සැ.න.
-යබ.අ.02 කාර්යාලයට
සනීපාරක්ෂක යසේවය ලබාගැනීම
.
DGM(P&HM)DD3/T/House/2018/10
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
(වයාපිති හා අධිසැර නඩත්තු)
යබ.අ.3 ශාඛාවට අයත් අජීව මාර්ග
නඩත්තු කණ්ඩායම යවනුයවන්
අවුරුදු 01ක කාල සීමාවක් සහහා
නිවසක් බිබිල හා යමොනරාගල
ප්රයිශ අවටින් කුලී පදනම මත
ලබා ගැනීමට මිළ ගයන් කැහවීම.

02/01/2019
ප.ව. 2.00

2019 ජනවාරි
09 යප.ව.
10.00

නියයෝජය
සාමානයාධි
කාරි(වයා.හා
අ.සැ.න.)යබ
දාහැරීම්
අංශය 2

යබදාහැරීම්
අංශ 03
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

එම

500.00

15,000.00

එම

එම

-

NCB

Click
Here

රු.1,000.00

රු.7,500.00

නි.සා. (වයා. හා අ.සැ.න. යබ.අ. 3) ශාඛාව
3 වන මහළ, යබ.අ. 3
ප්රධ්ාන කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
644, ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර
මාවත,
ඇතුල් යකෝට්යට්.

නි.සා. (වයා. හා
අ.සැ.න. -යබ.අ. 3)
ශාඛාව
3 වන මහළ, යබ.අ. 3
ප්රධ්ාන කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
644, ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර
මාවත,
ඇතුල් යකෝට්යට්.

-

NCB

Click
Here

500.00

10,000.00

වි.ඉ. රත්නපුර කාර්යාලය,
ලං.වි.ම.,
3වන මහළ, යනො.269,
යකළින් වීදිය,
රත්නපුර.
යටලි 045-2222701

වි.ඉ. රත්නපුර
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
3වන මහළ,
යනො.269,
යකළින් වීදිය,
රත්නපුර.
යටලි 045-2222701

--

NCB

Click
Here

081-2204298

නි.සා. (වයා. හා
අ.සැ.න. -යබ.අ. 3)
ශාඛාව
3 වන මහළ, යබ.අ. 3
ප්රධ්ාන කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
644, ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර
මාවත,
ඇතුල් යකෝට්යට්.
දු.අ. 011 2880624

යබදාහැරීයම්
අංශය 03
(සබර)

සබර/රපු/ලි14/පවිරතා
යසේවය/2019
පවිරතා යසේවය ලබා ගැනීම
රත්නපුර වි.ඉං. කාර්යාලය
රත්නපුර (නගර) පා.යසේ.ම.
නිවිතිගල පා.යසේ.ම.
මල්වල පා.යසේ.ම.
ඇලපාත පා.යසේ.ම.
කලවාන පා.යසේ.ම.

2018-12-26
ප.ව.2.00

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

වි.ඉ. රත්නපුර
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
3 වන මහළ,
යනො.269,
යකළින් වීදිය,
රත්නපුර.
යටලි 045-2222701

2018-12-24
දින ප.ව.
2.00 දක්වා
ලංසු පත්
නිකුත් කරනු
ලැයබ්.

ෆැක්ස් 045-2222564
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ෆැක්ස් 045-2222564

ෆැක්ස් 045-2222564

යබදාහැරීයම්
අංශය 03
(සබර)

SAB/EH/EE
QUORTERS/2018/3
ඇහැලියයගොඩ විදුලි ඉංජියන්රු නිල
නිවස සහහා වසර යදකක (02)
කාලයකට ඇහැලියයගොඩ ප්රායිය ය
විදුලි ඉංජියන්රු බල ප්රයිශය තුල
යගොඩනැගිල්ලක් කුලී පදනම මත
ලබා ගැනීම.

යබදාහැරීම්
අංශය 04
(දකුණු
පළාත)

දප/මා/ලි10/යටන්ඩර්/2018/05
මාතර ප්රායිය ය ප්රධ්ාන විදුලි
ඉංජියන්රු කාර්යාල බලප්රයිශයේ
විදුලිය විසන්ධි කිරීම හා යලි
ඇමිණීයම් කටයුතු.

යබදාහැරීම්
අංශය 04
(දකුණු
පළාත)

DGM(SP)/C2/2018/92
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු
පළාත් ගබඩායේ ඇති භාවිතයයන්
ඉවත් කරන ලද අබලි තාරාපැවි 07
ක් විකිණීම

වත්කම්
කළමනාකර
ය අංශය
(සිවිල්වැඩ
හා
යගොඩනැගිලි)

CW&B/DGM/HVH/37/2018
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (සිවිල්
වැඩ හා යගොඩනැගිලි) ශාඛාව යවත
කුලී පදනම මත යමෝටර් ර
යදකක් වසරක කාලයක් සදහා ලබා
ගැනීම. (ඉන්ධ්න හා රියදුරු සමඟ)

2019.01.09
ප.ව.2.00

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

විදුලි ඉංජියන්රු
කාර්යාලය
(ඇහැලියයගොඩ ),
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, තැ.යප.03,
තලාවිටිය,
ඇහැලියයගොඩ.

500.00

-

විදුලි ඉංජියන්රු
කාර්යාලය
(ඇහැලියයගොඩ ), ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
තැ.යප.03, තලාවිටිය,
ඇහැලියයගොඩ.

විදුලි ඉංජියන්රු
කාර්යාලය
(ඇහැලියයගොඩ ),
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, තැ.යප.03,
තලාවිටිය,
ඇහැලියයගොඩ.

-

NCB

Click
Here

පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව

ප්රායිය ය ප්රධ්ාන විදුලි
ඉංජියන්රු කාර්යාලය,
අංක 120, රාණතල පාර,
මාතර.

1000.00

5,000.00

ප්රායිය ය ප්රධ්ාන විදුලි
ඉංජියන්රු කාර්යාලය,
අංක 120, රාණතල පාර,
මාතර.

ප්රායිය ය ප්රධ්ාන විදුලි
ඉංජියන්රු
කාර්යාලය,
අංක 120, රාණතල
පාර, මාතර.

අදාළ
යනොයේ.

NCB

Click
Here

2019-01-02
ප.ව. 2.00

පළාත් සපයා
ගැනීම්

නි.සා.(ද.ප.)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
අංක.167,
මාතර පාර,ගාල්ල.

1,000.00

ලංසුයවන් 10%
ක මුදල

නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය,
ලං.වි.ම., අංක.167,
මාතර පාර,ගාල්ල.

නි.සා.(ද.ප.)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
අංක.167,
මාතර පාර,ගාල්ල.

අදාළ
යනොයේ.

NCB

Click
Here

2018-12-27
දින
පැය. 14:00
පැයට අවසන්
කරනු ලැයබ්.

ප්රායිය ය
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(වත්කම්
කළමනාකර
ය)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සිවිල්වැඩ හා
යගොඩනැගිලි)
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
4 වන මහල,
රජයේ ලිපිකරු යසේවා
සංගම් යගොඩනැගිල්ල,
අංක:90,
සර් චිත්තම්පලම් ඒ
ගාඩ්නර් මාවත,
යකොළඹ 02.

500.00

5,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සිවිල්වැඩ හා
යගොඩනැගිලි) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
4 වන මහල,
රජයේ ලිපිකරු යසේවා
සංගම් යගොඩනැගිල්ල,
අංක:90,
සර් චිත්තම්පලම් ඒ
ගාඩ්නර් මාවත, යකොළඹ
02.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සිවිල්වැඩ හා
යගොඩනැගිලි)
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
4 වන මහල,
රජයේ ලිපිකරු යසේවා
සංගම්
යගොඩනැගිල්ල,
අංක:90,
සර් චිත්තම්පලම් ඒ
ගාඩ්නර් මාවත,
යකොළඹ 02.

අදාල
යනොයේ.

NCB

Click
Here

අදාල
යනොයේ.

NCB

Click
Here

2019.01.03
ප.ව. 02.00

2018-12-26
දින 15.00 පැය
දක්වා
ප්රසම්පාදන පත්
නිකුත් කරනු
ලැයබ්

දු.අ. 011 244 7567
011 244 7568

දු.අ. 011 244 7567
011 244 7568

වත්කම්
කළමනාකර
ය අංශය
(සිවිල්වැඩ
හා

CW&B/DGM/HO/35/2018
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්රධ්ාන
කාර්යාල භූමිය/ යගොඩනැගිලි
පරිශ්රය තුළ ුදිධ් පවිරතා හා

2018-12-27
දින
පැය. 14:00
පැයට අවසන්
කරනු ලැයබ්.

ප්රායිය ය
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(වත්කම්
කළමනාකර

එම

දු.අ. 011 244 7567
011 244 7568
1,000.00
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100,000.00

එම

එම

යගොඩනැගිලි)

සනීපාරක්ෂක යසේවා කටයුතු සහහා.
සුදුසුකම් :
පටන්ඩර් පතහි පකොන්පේසිවල
සඳහන් කර ඇති  (දි

ය)
2018-12-26
දින 12.00 පැය
දක්වා
ප්රසම්පාදන පත්
නිකුත් කරනු
ලැයබ්.
.

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 යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය.
අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්තරාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය.
ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/පරධ්ාන ඉංජියන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින් 0900 පැය සිට
1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක.
වියිය ය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/පධ්
ර ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත්
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/පරධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක.
ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස් ානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවිත කරනු ලබන අතර පම
ර ාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු
පරතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්.
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ පධ්
ර ාන ඉංජියන්රු යවතිනි.
 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “ NCB ) යිය ය තර`ගකාරී ලංසු
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