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 යපොත් මිළදී ගත
හැකි කාර්යාලය සහ
අදාළ අංකය

6

ලංසු
යපොයතහි
මිල
(රුපි.)

7

ලංසු ඇපකරයේ
වටිනාකම
(රුපි.)

8

9

ඉදිරිපත් කරන ලංසු
භාරදිය යුතු කාර්යාලය

ලංසු විවෘත කරන
ස්ථානය

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරි
(මහවැලි සංකීර්යය),
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
තැ.යප. 42, අම්පිටිය පාර,
මහනුවර.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි
(මහවැලි සංකීර්යය),
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
තැ.යප. 42, අම්පිටිය
පාර, මහනුවර.

10

යතොරතුරු
පිටපතක
මිල
(රුපි.)

11

ලංසු
වර්ගය
ICB/
NCB

12
යතොරතුරු
පිටපත
භාගත
කිරීම්

අමු ද්රවය
ජනන අංශය
(මහවැලි
සංකීර්යය)

MC/RND/PT/2018/
20
රන්යදනිගල බලාගාරයට
වායු සම්පීඩක යන්ත්ර (Air
Compressors) 02ක් සහ
මධ්ය පාලන ප්ධධ්ියයක් (Central
control panel) සැපයීම

2019-04-17
දින
14:00 පැයට

මහවැලි
සංකීර්ය
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

1. නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි
(මහවැලි සංකීර්යය),
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
තැ.යප. 42, අම්පිටිය
පාර, මහනුවර.
දුරකථන: 0812224568

රු.3,500.00
මහජන
බැංකුව
යදමටයගොඩ
ශාඛායේ
ඇිය
ලං.වි.ම.
ජනන
මුලස්ථාන
ගිණුම් අංක:
071-1-0012-3320705
ගිණුමට
බැර කර
ලදුපත
ඉදිරිපත්
කළ යුතුය.

1

රු.150,000.00

දුරකථන: 081-2224568

දුරකථන: 0812224568

රු.500.00

ICB

Click
here

ජනන අංශය
(මහවැලි
සංකීර්යය)

MC/KOT/BIDS/2018/027
ක ොත්මකේ බලාගාරයට
ධාරිත්ර න්තර්ගගර 22 kV
ක ෝේටීයරා පරිණාම (Capacitor
Voltage Transformers) 3 ක්
සැලසුම් කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම,
්ගමා්තරශාලා පරීක්ෂණ හා
යගනවිත් භාර දීම

මහවැලි
සංකිර්ය
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
කාර්යාලය, (ම.සං),
අංක 40/20, අම්පිටිය
පාර, මහනුවර.
081-2224568
081-4950687
ෆැක්ස් 081-2232802

2019.04.24
දින ප.
02:00 ට

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20
18/041
යබදා හැරිම්
කලාප 01
යකොළඹ
නගරය

Rehabilitation of Battery Bank with
Charger at Primary Substations E
&F
ලංසු අවසන් වීමට යපර සාකච්ජාව
සදහා පැමීණිය යුතු දිනය මාර්තු මස
26 වන දින යප.ව.10.00 ට නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ නගරය)
කාර්යාලය, සිේ වන මහල, ලක්ෂ්මන්
යගොඩනැගිල්ල, 340,
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, යකොළඹ 03 දී

2019
අයප්රේල්
17
යප.ව.10.00

පළාත්
මිලදී
ගැනුම්
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි
(යකොළඹ නගරය)
කාර්යාලය,
සිේවන මහල,
ලක්ෂ්මන්
යගොඩනැගිල්ල 340,
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත,
යකොළඹ 03 මගින්
2019- 04-16 දිනට
යපර
දුක. 011-2575923
011-2575930

රු.1000/ක මුදලක්
ඕනැම
මහජන
බැංකු
ශාඛාවක්
මගින්
මහජන
බැංකුයේ
යදමටයගොඩ
ශඛායේ
ලංවිම
ජනන
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම්
අංක 071100123320-705
ට බැර වන
කසේ යගවා
බැංකු
ලදුපත
ඉදිරිපත්
කල යුතුය

3,500.00
(මුදලින්)

2

රු.60,000.00
නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී
කාර්යාලය, (ම.සං),
අංක 40/20, අම්පිටිය පාර,
මහනුවර.

2019.04.24 දින
ප. 2: ට
නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
කාර්යාලය, (ම.සං),
අංක 40/20, අම්පිටිය
පාර, මහනුවර.

-

Click
here

ICB

200,000.00
(මුදලින් යහෝ
බැංකු
අයකරයක්
මඟින්)

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

සමුළු කාමරය,
නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි
(යකොළඹ නගරය)
කාර්යාලය

-

අන්තර්ජා
ියක

Click
Here

යබදා හැරිම්
කලාප 01
යකොළඹ
නගරය

යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20
18/162
Supply & Delivery of Forklifts to
CEB DGM (Colombo City) Office

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/17
පහත සඳහන් ද්රවයය සපයා, යගනවිත්
භාරදීම
a) සපත්තු (Shoes) – 312 යජෝඩු
b) මේස් (Socks) – 624 යජෝඩු

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/20
පහත සඳහන් ද්රවයය සපයා, යගනවිත්
භාරදීම
c) රිටි මිහි තඹ ( Connector Coupling
for Rod Earth 1.2m x 17mm) –
150 එකු
d) තඹ මපරවි මිහිරිටි ( Rods - Earth
Steel Copper Clad 1.2m x
17mm) – 150 එකු

2019
මාර්තු
27
යප.ව.10.00

පළාත්
මිලදී
ගැනුම්
කමිටුව

2019.03.28
යප.ව. 10.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

2019.03.28
යප.ව. 10.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි
(යකොළඹ නගරය)
කාර්යාලය,
සිේවන මහල,
ලක්ෂ්මන්
යගොඩනැගිල්ල 340,
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත,
යකොළඹ 03 මගින්
2019- 03-26 දිනට
යපර
දුක. 011-2575923
011-2575930
නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.
011-2638852

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.
011-2638852

1,000.00
(මුදලින්)

1,500.00

1,500.00

ඉදිකිරීේ
යසේවා

3

250,000.00
(මුදලින් යහෝ
බැංකු
අයකරයක්
මඟින්)

12,000.00

6,000.00

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

සමුළු කාමරය,
නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි
(යකොළඹ නගරය)
කාර්යාලය

-

ය්ධශීය

Click
Here

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.

NCB

Click
here

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.

NCB

Click
here

ජනන
(තාපබල
සංකීර්යය)

යබදා හැරිම්
කලාප 01
යකොළඹ
නගරය

එස්පීඑස්/සීඊ/කිේයූඒ /01/2019/03
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය සඳහා
විවාහක නිල නිවාසයක් වසරක
කාලයක් සඳහා බ්ධදට ගැනීම

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20
19/033
Registration of Pont Rate Wiring
Contractor for Colombo City for
Year 2018-2019.

2019.03.21
වන දින
14:00 පැයට

2019
මාර්තු
27
යප.ව.10.00

නි. සා.
(තාපබල
සංකීර්යය)

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(සපුගස්කන්ද විදුලි
බලස්ථානය-ලං.වි.ම.,
යහයියන්තුඩුව)
2400422, 2400356
ෆැක්ස් 2400584

පළාත්
මිලදී
ගැනුම්
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි
(යකොළඹ නගරය)
කාර්යාලය,
සිේවන මහල,
ලක්ෂ්මන්
යගොඩනැගිල්ල 340,
ආර්. ඒ. ද යමල්
මාවත, යකොළඹ 03
මගින්
2019- 03-26 දිනට
යපර
දුක. 011-2575923
011-2575930

පළාත්
මිලදී
ගැනුම්
කමිටුව

ලංසු යපොත් නිකුත්
යනොයකයර්.
යගොඩනැගිල්යල් මුල්
අයිියකරුවන් සියලු
විස්තර සහිතව තමාම
ලංසු ලිඛිතව ඉදිරිපත්
කල යුතුය
දුක.011-2575923
011-2575930

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20
19/034
යබදා හැරිම්
කලාප 01
යකොළඹ
නගරය

විදුලි අධිකාකාරි (තැනීම් ඩියපෝ IV)
සදහා කුලියට යහෝ බ්ධදට වසර 02 ක
කාලයකට නිල නිවාසයක් යකොළඹ
යහෝ ඒ අවටින් සපයා ගැනිම
(විදුලිය දුරකථන හා ජල පහසුකම්
ියබිය යුතු යේ, යගොඩනැගිල්යල්/
නිවයසේ බිම් ප්රමායය වර්ග අඩි 1,500
ට වැඩ් විය යුතුය)

2019
මාර්තු
27
යප.ව.10.00

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2019
/07
නි.සා. (උ.මැ)
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) යටයත්
විදුලි අධිකාකාරී(තැනීම්) යේ රාජකාරී
කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම

2019.03.21
ප.ව.03.00

පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව

යනොමියල්

1,000.00
(මුදලින්)

-

අදාල නැත

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(සපුගස්කන්ද විදුලි
බලස්ථානය-ලං.වි.ම.,
යහයියන්තුඩුව)
2400422, 2400356
ෆැක්ස් 2400584

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(සපුගස්කන්ද විදුලි
බලස්ථානය-ලං.වි.ම.,
යහයියන්තුඩුව)
2400422, 2400356
ෆැක්ස් 2400584

අදාල නැත

ය්ධශීය

Click
Here

200,000.00
(මුදලින් යහෝ
බැංකු
අයකරයක්
මඟින්)

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

සමුළු කාමරය,
නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි
(යකොළඹ නගරය)
කාර්යාලය

-

ය්ධශීය

Click
Here

-

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ
නගරය) කාර්යාලය,
සිේ වන මහල, ලක්ෂ්මන්
යගොඩනැලිල්ල, 340, ආර්
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ
03 හි තබා ඇිය ලංසු
යපට්ටිය

-

ය්ධශීය

-

සමුළු කාමරය,
නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි
(යකොළඹ නගරය)
කාර්යාලය

නියයෝජය

නියයෝජය

නියයෝජය

සාමානයාධිකාකාරි

සාමානයාධිකාකාරි

සාමානයාධිකාකාරි

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,

ලංකා විදුලිබල

මණ්ඩලය,

අංක 525/26, පළමු

මණ්ඩලය,

අංක 525/26, පළමු

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක

ඩී.එස්.යසේනානායක

ලංකා විදුලිබල

500.00

4

5000.00

click
here

අදාළ නැත

ය්ධශීය
තරඟකාරී
ලංසු

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

මාවත, අනුරාධ්පුර.

යක මාවත,

දු:අ: 025-2222552

මාවත, අනුරාධ්පුර.

අනුරාධ්පුර.
දු:අ: 025-2222552
ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2019
/08
නි.සා. (උ.මැ)
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (අනුරාධ්පුර) යටයත්
විදුලි අධිකාකාරී(පදවිය) යේ රාජකාරී
කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම

2019.03.21
ප.ව.03.00

පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව

නියයෝජය

නියයෝජය

නියයෝජය

සාමානයාධිකාකාරි

සාමානයාධිකාකාරි

සාමානයාධිකාකාරි

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,

ලංකා විදුලිබල

මණ්ඩලය,

අංක 525/26, පළමු

මණ්ඩලය,

අංක 525/26, පළමු

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක

ඩී.එස්.යසේනානායක

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මාවත, අනුරාධ්පුර.

යක මාවත,

දු:අ: 025-2222552

ලංකා විදුලිබල

500.00

5000.00

click
here

අදාළ නැත
ය්ධශීය
තරඟකාරී
ලංසු

අනුරාධ්පුර.
දු:අ: 025-2222552
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නි.සා. (උ.මැ)

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (අනුරාධ්පුර) යටයත්
විදුලි අධිකාකාරී(යනොච්චියාගම) යේ
රාජකාරී කටයුතු සඳහා කුලී පදනම
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම

2019.03.21
ප.ව.03.00

පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව

නියයෝජය

නියයෝජය

නියයෝජය

සාමානයාධිකාකාරි

සාමානයාධිකාකාරි

සාමානයාධිකාකාරි

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,

ලංකා විදුලිබල

මණ්ඩලය,

අංක 525/26, පළමු

මණ්ඩලය,

අංක 525/26, පළමු

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක

ඩී.එස්.යසේනානායක

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මාවත, අනුරාධ්පුර.

යක මාවත,

දු:අ: 025-2222552

ලංකා විදුලිබල

500.00

5000.00

click
here0

අදාළ නැත
ය්ධශීය
තරඟකාරී
ලංසු

අනුරාධ්පුර.
දු:අ: 025-2222552
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නි.සා. (උ.මැ)
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (අනුරාධ්පුර) යටයත්
විදුලි අධිකාකාරී(වාණිජ) යේ රාජකාරී
කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත වෑන්

2019.03.21
ප.ව.03.00
පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව

නියයෝජය

නියයෝජය

නියයෝජය

සාමානයාධිකාකාරි

සාමානයාධිකාකාරි

සාමානයාධිකාකාරි

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,

ලංකා විදුලිබල

ලංකා විදුලිබල

500.00

5

5000.00

click
here

අදාළ නැත

ය්ධශීය
තරඟකාරී
ලංසු

රථයක් ලබා ගැනීම

මණ්ඩලය,

අංක 525/26, පළමු

මණ්ඩලය,

අංක 525/26, පළමු

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක

ඩී.එස්.යසේනානායක

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මාවත, අනුරාධ්පුර.

යක මාවත,

දු:අ: 025-2222552

අනුරාධ්පුර.
දු:අ: 025-2222552

නි.සා. (උ.මැ)
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විදුලි ඉංිනයන්රු (කැකිරාව) යටයත්
විදුලි අධිකාකාරී(කාර්යාල) යේ රාජකාරී
කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම

2019.03.21
ප.ව.03.00

පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව

නියයෝජය

නියයෝජය

නියයෝජය

සාමානයාධිකාකාරි

සාමානයාධිකාකාරි

සාමානයාධිකාකාරි

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,

ලංකා විදුලිබල

මණ්ඩලය,

අංක 525/26, පළමු

මණ්ඩලය,

අංක 525/26, පළමු

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක

ඩී.එස්.යසේනානායක

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මාවත, අනුරාධ්පුර.

යක මාවත,

දු:අ: 025-2222552

ලංකා විදුලිබල

500.00

5000.00

click
here

අදාළ නැත
ය්ධශීය
තරඟකාරී
ලංසු

අනුරාධ්පුර.
දු:අ: 025-2222552
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නි.සා. (උ.මැ)
විදුලි ඉංිනයන්රු (කැකිරාව) යටයත්
විදුලි අධිකාකාරී(කාර්යාල) යේ රාජකාරී
කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම

2019.03.21
ප.ව.03.00

පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව

නියයෝජය

නියයෝජය

නියයෝජය

සාමානයාධිකාකාරි

සාමානයාධිකාකාරි

සාමානයාධිකාකාරි

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,

ලංකා විදුලිබල

මණ්ඩලය,

අංක 525/26, පළමු

මණ්ඩලය,

අංක 525/26, පළමු

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක

ඩී.එස්.යසේනානායක

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මාවත, අනුරාධ්පුර.

යක මාවත,

දු:අ: 025-2222552

ලංකා විදුලිබල

500.00

අනුරාධ්පුර.
දු:අ: 025-2222552

6

5000.00

click
here

අදාළ නැත
ය්ධශීය
තරඟකාරී
ලංසු
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නි.සා. (උ.මැ)

විදුලි ඉංිනයන්රු (කැකිරාව) යටයත්
විදුලි අධිකාකාරී(තඹුත්යත්ගම) යේ
රාජකාරී කටයුතු සඳහා කුලී පදනම
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම

2019.03.21
ප.ව.03.00

පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව

නියයෝජය

නියයෝජය

නියයෝජය

සාමානයාධිකාකාරි

සාමානයාධිකාකාරි

සාමානයාධිකාකාරි

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,

ලංකා විදුලිබල

මණ්ඩලය,

අංක 525/26, පළමු

මණ්ඩලය,

අංක 525/26, පළමු

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක

ඩී.එස්.යසේනානායක

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මාවත, අනුරාධ්පුර.

යක මාවත,

දු:අ: 025-2222552

ලංකා විදුලිබල

500.00

5000.00

click
here

අදාළ නැත
ය්ධශීය
තරඟකාරී
ලංසු

අනුරාධ්පුර.
දු:අ: 025-2222552
ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/2019
/14
නි.සා. (උ.මැ)
විදුලි ඉංිනයන්රු (වාණිජ) යේ රාජකාරී
කටයුතු සඳහා කුලී පදනම මත කාර්
රථයක් ලබා ගැනීම

2019.03.21
ප.ව.03.00

පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව

නියයෝජය

නියයෝජය

නියයෝජය

සාමානයාධිකාකාරි

සාමානයාධිකාකාරි

සාමානයාධිකාකාරි

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,

ලංකා විදුලිබල

මණ්ඩලය,

අංක 525/26, පළමු

මණ්ඩලය,

අංක 525/26, පළමු

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක

ඩී.එස්.යසේනානායක

මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

මාවත, අනුරාධ්පුර.

මාවත, අනුරාධ්පුර.

යක මාවත,

දු:අ: 025-2222552

ලංකා විදුලිබල

500.00

5000.00

click
here

අදාළ නැත
ය්ධශීය
තරඟකාරී
ලංසු

අනුරාධ්පුර.
දු:අ: 025-2222552

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/KEL/CE/TC01/2019/05
කිරිල්ලවල විදුලි අධිකාරී නිල නිවස
සඳහා වසර 02 කාලයකට බදු කුලී
පදනම මත ම ොඩනැගිල්ලක් ලබා
ැනීම.
(කිරිල්ලවල, කඩවත, මහර,
කිරිබත්යගොඩ නගරය අවටින් පිහිටි
යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය)

2019.03.21
ප.ව. 2.00 ට

පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව
(බපඋ)

ප්රාය්ධය ය විදුලි
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය,
191/13 බී,
මලයදොලවත්ත පාර,
කඩවත.
දු.ක.
0112 925880
ෆැක්ස්:
0112925885

500.00

7

-

ප්රාය්ධය ය විදුලි ඉංිනයන්රු
කාර්යාලය, 191/13 බී,
මලයදොලවත්ත පාර,
කඩවත.
දු.ක.
0112 925880
ෆැක්ස්:
0112925885

ප්රාය්ධය ය විදුලි
ඉංිනයන්රු
කාර්යාලය, 191/13
බී, මලයදොලවත්ත
පාර, කඩවත.
දු.ක.
0112 925880
ෆැක්ස්:
0112925885

-

ය්ධශීය

Click
Here

යබදාහැරීම්
කළාප 02

DGM [E]/QPPC/19/031
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංිනයන්රු (අම්පාර ) යේ
රාජකාරී කටයුතු සදහා වෑන්
රථයක්/ඩබල් කැබ් රථයක් කුලියට
ලබා ගැනීම

යබදාහැරීම්
කළාප 02

DGM [E]/QPPC/19/032
විදුලි අධිකාකාරී ( යපොතුවිල් පාරියභෝගික
මධ්යස්ථානය) අම්පාර යේ රාජකාරී
කටයුතු සදහා වෑන් රථයක්/ඩබල්
කැබ් රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම

යබදාහැරීම්
කළාප 02

DGM [E]/QPPC/19/033
විදුලි අධිකාකාරී (යදහිඅත්තකණ්ඩිය
පාරියභෝගික මධ්යස්ථානය) අම්පාර
යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන්
රථයක්/ඩබල් කැබ් රථයක් කුලියට
ලබා ගැනීම

යබදාහැරීම්
කළාප 02

DGM [E]/QPPC/19/034
විදුලි අධිකාකාරී (යබදාහැරීම් නඩත්තු)
අම්පාර යේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා
වෑන් රථයක්/ඩබල් කැබ් රථයක්
කුලියට ලබා ගැනීම

2019.03.21
වන දා
පස්වරු
2.00

2019.03.21
වන දා
පස්වරු
2.00

2019.03.21
වන දා
පස්වරු
2.00

2019.03.21
වන දා
පස්වරු
2.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(නැයගනහිර
)

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(නැයගනහිර
)

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(නැයගනහිර
)

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(නැයගනහිර
)

ප්රාය්ධශීය ප්රධ්ාන විදුලි
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය
(අම්පාර)
063-2222387
063-2222078
යහෝ
නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය)
ත්රිකුයාමලය
026-2222666
026-2221030
ප්රාය්ධශීය ප්රධ්ාන විදුලි
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය
( අම්පාර)
063-2222387
063-2222078
යහෝ
නියයෝජය
සමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
ත්රිකුයාමලය
026-2222666
026-2221030
ප්රාය්ධශීය ප්රධ්ාන විදුලි
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය
( අම්පාර)
063-2222387
යහෝ
නියයෝජය
සමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
ත්රිකුයාමලය
026-2222666
026-2221030
යබදාහැරීම් නඩත්තු
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය
(අම්පාර)
063-2222440
යහෝ
නියයෝජය
සමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)

500.00

500.00

500.00

500.00

8

5,000.00

5,000.00-

5,000.00-

5,000.00-

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර කාර්යාලය),
නිලායවලි පාර,
ත්රිකුයාමලය

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර කාර්යාලය),
උප්පුයේලි,
ත්රිකුයාමලය

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර කාර්යාලය),
නිලායවලි පාර,
ත්රිකුයාමලය

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර කාර්යාලය),
නිලායවලි පාර,
ත්රිකුයාමලය

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
නිලායවලි පාර
ත්රිකුයාමලය

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
උප්පුයේලි,
ත්රිකුයාමලය

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
නිලායවලි පාර
ත්රිකුයාමලය

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
නිලායවලි පාර
ත්රිකුයාමලය

NCB

click
here

NCB

click
here

NCB

click
here

NCB

click
here

-

-

-

-

ත්රිකුයාමලය
026-2222666
026-2221030

යබදාහැරීම්
කළාප 02

DGM [E]/QPPC/19/035
විදුලි අධිකාකාරී (කාර්යාලය)
ත්රීකුයාමලය යේ රාජකාරී කටයුතු
සඳහා වෑන් රථයක්/ඩබල් කැබ්
රථයක් කුලියට ලබා ගැනීම

යබදාහැරීම්
කළාප 02

DGM [E]/QPPC/19/036
විදුලි අධිකාකාරී (මහඔය පාරියභෝගික
මධ්යස්ථානය ) අම්පාර යේ නිල
නිවාසය සදහා නිවසක් කුලියට ලබා
ගැනීම

යබදාහැරීම්
කළාප 02

DGM [E]/QPPC/19/037
හිඟුරාය පාරියභෝගික මධ්යස්ථානය
සඳහා යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ලබා
ගැනීම.

2019.03.21
වන දා
පස්වරු
2.00

2019.03.21
වන දා
පස්වරු
2.00

2019.03.21
වන දා
පස්වරු
2.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(නැයගනහිර
)

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(නැයගනහිර
)

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(නැයගනහිර
)

ප්රාය්ධශීය ප්රධ්ාන විදුලි
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය
( ත්රීකුයාමලය)
026-2220060
යහෝ
නියයෝජය
සමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
ත්රිකුයාමලය
026-2222666
026-2221030
ප්රාය්ධශීය ප්රධ්ාන විදුලි
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය
( අම්පාර)
063-2222387
063-2222078
යහෝ
නියයෝජය
සමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
ත්රිකුයාමලය
026-2222666
026-2221030
ප්රාය්ධශීය ප්රධ්ාන විදුලි
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය
( අම්පාර)
063-2222387
063-2222078
යහෝ
නියයෝජය
සමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
ත්රිකුයාමලය
026-2222666
026-2221030

500.00

500.00

500.00

9

5,000.00-

-

-

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර කාර්යාලය),
නිලායවලි පාර,
ත්රිකුයාමලය

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර කාර්යාලය),
නිලායවලි පාර,
ත්රිකුයාමලය

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර කාර්යාලය),
නිලායවලි පාර,
ත්රිකුයාමලය

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
නිලායවලි පාර
ත්රිකුයාමලය

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
නිලායවලි පාර
ත්රිකුයාමලය

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
නිලායවලි පාර
ත්රිකුයාමලය

NCB

click
here

NCB

click
here

NCB

click
here

-

-

-

යබදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV90/MON-09/2K19/29

2019 මාර්තු
27 ප.ව
15.00

පළාත් මිලදී
ගැනිම්
කමිටුව
(ඌව)

විදුලි ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල)
ඒකකයේ දඹගල්ල පා.යසේ.ම. සඳහා
කුලි පදනම මත අවුරුදු 02ක
කාලයකට යලොරි රථයක් ලබාගැනීම

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංිනයන්රු (වානිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පාර,
හිඳයගොඩ,
බදුල්ල.

500.00

50,500.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වානිජ) ඒකකය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර,
හිඳයගොඩ,
බදුල්ල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංිනයන්රු (වානිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පාර,
හිඳයගොඩ,
බදුල්ල.

-

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වානිජ) ඒකකය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර,
හිඳයගොඩ,
බදුල්ල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංිනයන්රු (වානිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පාර,
හිඳයගොඩ,
බදුල්ල.

-

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වානිජ) ඒකකය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර,
හිඳයගොඩ,
බදුල්ල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංිනයන්රු (වානිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පාර,
හිඳයගොඩ,
බදුල්ල.

click
here

NCB

දු.ක. : 0552222474

යබදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV100/MON-15/2K19/30
විදුලි ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල)
ඒකකයේ දඹගල්ල පා.යසේ.ම. විදුලි
අධිකාකාරි සඳහා අවුරුදු 02ක
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබාගැනීම

2019 මාර්තු
27 ප.ව
15.00

පළාත් මිලදී
ගැනිම්
කමිටුව
(ඌව)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංිනයන්රු (වානිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පාර,
හිඳයගොඩ,
බදුල්ල.

500.00

49,000.00

click
here

NCB

දු.ක. : 0552222474

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV101/BD-16/2K19/31
යබදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

විදුලි ඉංිනයන්රු (බදුල්ල) ඒකකයේ
පස්සර පාරියභෝගික යසේවා
මධ්යස්ථානය සඳහා කුලි පදනම මත
වසර යදකක කාලයකට කෘ කැබ්
රථයක් ලබාගැනීම

2019 මාර්තු
27 ප.ව
15.00

පළාත් මිලදී
ගැනිම්
කමිටුව
(ඌව)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංිනයන්රු (වානිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පාර,
හිඳයගොඩ,
බදුල්ල.

500.00

දු.ක. : 0552222474

10

50,500.00

click
here

NCB

DGM(Uva)/CE(Com)/DEO1/HV36/DI-03/2K19/32
යබදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

විදුලි ඉංිනයන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ
දියතලාව පාරියභෝගික යසේවා
මධ්යස්ථානය සඳහා කුලි පදනම මත
වසර යදකක කාලයකට වෑන් රථයක්
ලබාගැනීම

2019 මාර්තු
27 ප.ව
15.00

පළාත් මිලදී
ගැනිම්
කමිටුව
(ඌව)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංිනයන්රු (වානිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පාර,
හිඳයගොඩ,
බදුල්ල.

500.00

49,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වානිජ) ඒකකය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර,
හිඳයගොඩ,
බදුල්ල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
ඉංිනයන්රු (වානිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පාර,
හිඳයගොඩ,
බදුල්ල.

click
here

-

NCB

දු.ක. : 0552222474
යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/11
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 කළුතර
ප්රාය්ධශීය විදුලි ඉංිනයන්රු
කාර්යාලයයහි මතු ම පාරිම ෝගික
මසේවා මධ්යස්ාාන කා්යයාලය සඳහා
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක්
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය.

2019.03.28
යප.ව. 10.00

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/12
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි
මබොරලැස් මුව පාරිම ෝගික මසේවා
මධ්යස්ාාන කා්යයාලය සඳහා කුලී
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම
සඳහා වූ යටන්ඩරය

2019.03.28
යප.ව. 10.00

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/13
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි මදහිවල
ප්රාමීය ය ප්රධ්ාන විදුලි ඉජිනමන්ු
කා්යයාලය සඳහා කුලී පදනම මත
වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ
යටන්ඩරය

2019.03.28
යප.ව. 10.00

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/14
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි මදහිවල
ප්රාමීය ය ප්රධ්ාන විදුලි ඉජිනමන්ු
කා්යයාලය සඳහා කුලී පදනම මත
වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ

2019.03.28
යප.ව. 10.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.
011-2638852
නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.
011-2638852
නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.
011-2638852
නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,

500.00

500.00

500.00

500.00
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15,000.00

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.

15,000.00

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.

15,000.00

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.

15,000.00

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608,

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල

Click
here
NCB

Click
here
NCB

Click
here
NCB

Click
here
NCB

යටන්ඩරය

යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

යබදාහැරීම්
අංශ 4
(දකුණු
පළාත)

ගාලුපාර, රත්මලාන.
011-2638852

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/19
රත්මලාන ප්රය්ධශය තුල කණු
අංගනයක් සඳහා ඉඩමක් බදු පදනම
මත ලබාගැනීම.

2019.03.28
යප.ව. 10.00

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/21
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි
රත්මලාන ප්රාමීය කය සඳහා විදුලිය
විසන්ධිකා කිරීම් සහ නැවත ඇමිණීම්
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ලංසු කැඳවීම
සඳහා වූ යටන්ඩරය.
(ලජසු ාර න්නා අවසාන දිනයට
මපර PCAIII අවශ්යමේ.)
ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2019/22
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි මදහිවල
ප්රාමීය කය සඳහා විදුලිය විසන්ධිකා
කිරීම් සහ නැවත ඇමිණීම් ක්රියාත්මක
කිරීම සඳහා ලංසු කැඳවීම සඳහා වූ
යටන්ඩරය.

2019.03.28
යප.ව. 10.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

2019.03.28
යප.ව. 10.00
පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.
011-2638852
නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.
011-2638852
නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.
011-2638852

ගාලුපාර, රත්මලාන.

500.00

500.00

500.00

15,000.00

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.

67,000.00

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.

38,000.00

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.

මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.

ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, 608,
ගාලුපාර, රත්මලාන.

Click
here
NCB

Click
here
NCB

Click
here
NCB

NCB

දප/මා/ලි10/මි. ගැ./2019/02
ජංගම දුරකථන සැපයීම
මාතර ප්රාය්ධශීය විදුලි ඉංිනයන්රු බල
ප්රය්ධශයේ විදුලි බිල්පත් නිකුත් කිරීයම්
කටයුතු පහසු කිරීම සඳහා
පාරියභෝගික සම්බන්ධීකාරක මහතුන්
යවත ජංගම දුරකථන (Smart Phone)
66ක් මිල දී ගැනිම.

2019.03.21
ප.ව.2.00

පළාත් සපයා
ගැනීම්

ප්රාය්ධශීය විදුලි
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය.
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය
රාහුල පාර, මාතර.

500/-

දු.ක- 041 2222322

12

15,000/-

ප්රාය්ධශීය විදුලි ඉංිනයන්රු
කාර්යාලය.
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
රාහුල පාර, මාතර.

-

-

යතොරතුරු
පිටපත

යබදාහැරීම්
අංශ 04
දකුණු
පළාත

යබදාහැරීම්
අංශ 04
දකුණු
පළාත
යබදාහැරීම්
අංශ 04
දකුණු
පළාත

DGM(SP)/C2/HV/2019/06
විදුලි ඉංිනයන්රු (ශක්ිය
කළමයාකරන) ඒකකයේ මාතර සහ
හම්බන්යතොට දිස්ත්රික්කයන්හි
රාජකාරි සඳහා වෑන් රථ 01 ක් කුලී
පදනම මත සපයා ගැනීම.
(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත
වාහන විය යුතුය)
DGM(SP)/C2/HV/2019/07
වදුලි ඉංිනයන්රු (බ්ධය්ධගම) ඒකකයේ
කාර්යාලයේ රාජකාරි සඳහා වෑන් රථ01 ක් කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම.
(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත
වාහන විය යුතුය)
DGM(SP)/C2/HV/2019/08
ප්රධ්ාන ඉංිනයන්රු (හම්බන්යතොට)
ඒකකයේ කාර්යාලයේ රාජකාරි සඳහා
වෑන් රථ-01 ක් කුලී පදනම මත සපයා
ගැනීම.
(ලියාපදිංචි කර වසර 10 ක් ඇතුලත
වාහන විය යුතුය)

2019-03-27
ප.ව. 02.00

දකුණු පළාත්
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි
(දකුණු පළාත)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො.167,
මාතර පාර, ගාල්ල

රු.500.00

2019-03-27
ප.ව. 02.00

දකුණු පළාත්
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

රු.500.00

2019-03-27
ප.ව. 02.00

දකුණු පළාත්
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි
(දකුණු පළාත)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො.167,
මාතර පාර, ගාල්ල
නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි
(දකුණු පළාත)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො.167,
මාතර පාර, ගාල්ල

MHP/PD/TD/02/2019/01
අියයර්ක
සාමානයාධිකා
කාරි
(වයාපෘිය)

යමොරයගොල්ල ජල විදුලි වයාපෘියයේ
වයාපෘිය අධ්යක්ෂ සඳහා කුලී පදනම
මත නිවසක් මහනුවර, යප්රායදණිය,
යදොළුව යහෝ ගම්යපොල අවටින් වසර
02 ක කාලයකට ලබා ගැනීම.

2019 අයප්රේල්
10 වන දින
ප:ව 02.00

වයාපෘිය
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(යමොරයගොල්
ල ජලවිදුලි
වයාපෘියය)

වයාපෘිය අධ්යක්ෂ,
යමොරයගොල්ල ජල
විදුලි වයාපෘියය,
අංක 6/1, ටී.බී.
පානයබොක්ක මාවත,
ගම්යපොල
දු. ක. 081-383 2043

රු.500.00

යනොමියල්

-

-

-

රු.5,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි (දකුණු
පළාත) කාර්යාලය,
ලං.වි.ම., යනො.167,
මාතර පාර, ගාල්ල

-

-

NCB

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි (දකුණු
පළාත) කාර්යාලය,
ලං.වි.ම., යනො.167,
මාතර පාර, ගාල්ල

-

-

NCB

නියයෝජය
සාමානයාධිකාකාරි (දකුණු
පළාත) කාර්යාලය,
ලං.වි.ම., යනො.167,
මාතර පාර, ගාල්ල

-

-

NCB

වයාපෘිය අධ්යක්ෂ,
යමොරයගොල්ල ජල
විදුලි වයාපෘියය,
අංක 6/1,
ටී.බී.පානයබොක්ක
මාවත, ගම්යපොල

අදාල
යනොයේ

NCB

වයාපෘිය අධ්යක්ෂ,
යමොරයගොල්ල ජල විදුලි
වයාපෘියය,
අංක 6/1,
ටී.බී.පානයබොක්ක මාවත,
ගම්යපොල

යතොරතුරු
පිටපත

යතොරතුරු
පිටපත

යතොරතුරු
පිටපත

Click
Here

2019අයප්රේල් 10 වන
දින
ප:ව 02.00

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපිය විසින් හැකියාවැිය සැපයුම්කරුවන් යවියන්, ජාතයන්තර/ජාියක තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
යවියන් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය.
අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට 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 සාමානයාධිකාකාරී/පරධ්ාන ඉංිනයන්රු 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 සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක.
විය්ධශීය තානාපිය කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/පධ්
ර ාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත්
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/පරධ්ාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක.
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ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැියය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර පම
ර ාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු
පරියයක්ෂේප කරනු ලැයබ්.
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ පධ්
ර ාන ඉංිනයන්රු යවියනි.
 ICB ) අන්තර්ජාියක තර`ගකාරී ලංසු “ NCB ) ය්ධශීය තර`ගකාරී ලංසු

සාමානයාධිකාරී
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