ලංසු කැ`දවීම
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
1

කලාපය/
අංශය/
පළාත

2

3

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය
හා පරමායය

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

ප්රසම්පාදන අංශය,
4 වන මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය
විදුලි බලාගාරය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච් යලයි 61342,
ශ්රී ලංකාව.

ප්රසම්පාදන අංශය,
4 වන මහල,
පරිපාලන
යගොඩනැගිල්ල,
ලක්විජය විදුලි
බලාගාරය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච් යලයි
61342.

10

යතොරතුරු
පිටපතක
මිල
(රුපි.)

11

ලංසු
වර්ගය
ICB/
NCB

12
යතොරතුරු
පිටපත
භාගත
කිරීම්

අමු ද්රවය

LV/T/U2A/2021/0077
ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරය

යබ.අ. 01
(වයඹ -02)

Procurement of Scaffolding Pipes
and Fittings for “A” level
maintenance of Turbine unit 02 in
Lakvijaya Power Plant

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0012
තඹ පිරියවන කි.ග්රෑ. 1,000 ක් සැපයීම
සහ ප්රවාහනය

21/04/2021
14.00 පැය

22/04/2021
10.00 පැය

ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරය
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

ප්රසම්පාදන
අංශය, 4වන මහල,
බලස්ථාන
කළමයාකරු
(ලක්විජය විදුලි
බලාගාරය) ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච්ය ෝයල්
TP : 032 226 8964
Fax: 032 226 8966
Mob 0715777171

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

3,000.00
(නැවත
යනොයගවන
යටන්ඩර්
තැන්පතුව)
සාමානයාධි
කාරී ලංකා
විදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
මහජන
බැංකුයේ
ගිණුම් අංක:
204200140
085134
යවත බැර
කල හැක.
1,000.00

1

100,000.00

TP : 032 226 8964/977
Fax: 032 226 8966

20,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 0372065497

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

-

Click
Here

NCB

යේශීය

Downloa
d

යබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0013
ඇළුමිනියම් බැඳුම් තත් (No.09)
3.6mm කි.ග්රෑ. 2,000 ක් සැපයීම හා
ප්රවාහනය

22/04/2021
10.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

1,000.00

15,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 0372065497

-

යේශීය

Downloa
d

යබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0014
ඇළුමිනියම් බැඳුම් තත් (No.11)
3mm කි. ග්රෑ. 4,000 ක් සැපයීම හා
ප්රවාහනය

22/04/2021
10.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

1,000.00

30,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 0372065497

-

යේශීය

Downloa
d

යබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0015
මනුරු වායන් යපට්ටි යතකලා 1,200
ක් සැපයීම හා ප්රවාහනය

22/04/2021
10.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

3,000.00

100,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 0372065497

-

යේශීය

Downloa
d

2

යබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0017
තඹ බහන් තනි (7/1.04) මීටර්
25,000ක් සැපයීම හා ප්රවාහනය

22/04/2021
10.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

1,000.00

40,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 0372065497

-

යේශීය

Downloa
d

යබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0019
යසේවා රැහැන් සඳහා ගැ.ය පයිප්ප 300
ක් සැපයීම හා ප්රවාහනය

22/04/2021
10.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

1,000.00

40,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 0372065497

-

යේශීය

Downloa
d

යබදාහැරීම් අංශය - 4 (බපද - 1) ලංසු යපොත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු යයොමු අංකය, ඔයේ ආයතනයේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය, සහ ලිපිනය යකටි පනිවිඩයක් මාර්ගයයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම් යදන්න.
යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/31
පහත සඳහන් ද්රවයය සපයා, යගනවිත්
භාරදීම
a) නිමා කට්ටල තැප් හැකිලිකරු
යගතුළ වග - ද.යවෝ. 11 (End
Termination Kit H.S. Outdoor 11kV/ 95sqmm/3C/XLPE/SWA
UG Cable)) 25 එකු
b) Seal Type Industrial Lug
Suitable for the above End
Termination Kit 100 එකු

22/04/2021
10.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නියයොජය
සාමානයාධිකාරි (
බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
යදහිවල.
011-2638852

1,500.00

30 එකු

3

5,000.00

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන මහල,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක: 25, නගරසභා
පටුමඟ, යදහිවල.

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
යදහිවල.

NCB

Click
here

යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/32
බූට්ස්, යකෝය තැප් හැකිලිකුරු ද.යවෝ. 11 ( Insulation Boots for
Switchgear Terminals, Angle 11kV 70 - 240sqmm ) සපයා,
යගනවිත් භාරදීම
300 එකු

22/04/2021
10.00 පැය

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/36
කණු - වැ.යකො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 500
(Poles R.C. 8.3m 500kg) සාදා,
සපයා යගනවිත් භාරදීම.
400 එකු
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්යන්
නම් ලංසු භාරගන්නා අවසාන දිනයට
යපර PCAIII අවශයයේ.)

22/04/2021
10.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නියයොජය
සාමානයාධිකාරි (
බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
යදහිවල.
011-2638852
නියයොජය
සාමානයාධිකාරි (
බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
යදහිවල.
011-2638852

1,500.00

1,500.00

11,000.00

104,000.00

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන මහල,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක: 25, නගරසභා
පටුමඟ, යදහිවල.

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
යදහිවල.

NCB

Click
here

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන මහල,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක: 25, නගරසභා
පටුමඟ, යදහිවල.

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
යදහිවල.

NCB

Click
here

ඉදිකිරීම්
ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරය

ලංසු අංකයLV/T/2020/0420
ප්රධාාන බලාගාර යකොටයසේ හි පිරිිදදු
කරන යසේවකයන් සදහා වියවක
කාමරයක් ඉදිකිරිම.

21/04/202
1 14.00
පැය
පූර්ව ලංසු
රැස්වීම
31/03/202
1
10.00
පැයට

ලක්විජය
විදුලි බලාගාර
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

ප්රසම්පාදන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිල්ල,
ලක්විජය බලාගාරය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච් යලයි
61342.
TP : 032 226 8972/
071-5777171
Fax: 032 226 8975

1,000.00
(නැවත
යනොයගවන
යටන්ඩර්
තැන්පතුව)
සාමානයාධි
කාරී ලංකා
විදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
මහජන
බැංකුයේ
ගිණුම් අංක:
204200140
085134
යවත බැර
කල හැක.

4

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය
බලාගාරය ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච් යලයි 61342,
ශ්රී ලංකාව.
රු25,000.00

TP : 032 226 8972
Fax: 032 226 8975

සම්පාදන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිල්ල,
ලක්විජය බලාගාරය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච් යලයි
61342.

http://www.c
eb.lk/tenders
/
යවතින්
යනොමියල්
බාගත කරගත
හැක

NCB
Click
Here

යබදාහැරීම්
අංශය 2

PHM
DD2/DGM/CE(SCM)/DPC/202
1/02

21/04/202
1 14.00
පැය

යකරවලපිටිය නුගයප් මායබෝල 4
CCT ZEBRA, LYNX රැහැන්
මාර්ග ජාලක සම්බන්ධාතාවය සඳහා
SS + 0 වර්ගයේ A (Derp) කුළුණු
පාදම් 6 ක් ඉදිකිරීම
(ිදවිල් කාර්යය)

යබදාහැරීම්
සපයාගැනීම්
කමිටුව යබදාහැරීම්
අංශ 02

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(වයාපෘති හා අධිසැර
නඩත්තු) - යබ.අ.02
අංක 18, ළමාගාරය
පාර, මහනුවර.

2,000.00

30,000.00

දු.ක./ෆැක්ස්
0812222286
0812222287

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී (වයාපෘති
හා අධිසැර නඩත්තු) යබ.අ.02
අංක 18, ළමාගාරය පාර,
මහනුවර.
දු.ක./ෆැක්ස්
0812222286
0812222287

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(වයාපෘති හා අධිසැර
නඩත්තු) - යබ.අ.02
අංක 18, ළමාගාරය
පාර, මහනුවර.

අදාල නැත

NCB

ලංසු යපොත
මිල දී ගන්නා
කාර්යාලයේ
දී යනොමියල්
කියවිය හැක.

ජාතික
තරඟකාරි
ලංසු
කැඳවීම

click
here

දු.ක./ෆැක්ස්
0812222286
0812222287

යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් අංශයයහි
ICTAD යරේණිගත කිරීම අනුව C-8
යහෝ ඊට වැඩි යකොන්ත්රාත් කරුවන්
සුදුසු යේ.

යසේවා
ජනන
සමනළ
සංකීර්යය

SC/DGM/BID/KGPS/2021/02
කුකුයළේ ගඟ බලාගාරය සඳහා කුලී
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබාගැනීම

21/04/2021
14.00 පැය

ඉදිරිපත් කරන වෑන් රථය
යකොන්ත්රාත්තු කාලය තුල පළමු
ලියාපදිං අ දිනයයන් වසර 10ක්
ඉක්මවා යනො තිබිය යුතුය. ලියාපදිං අ
යනො කළ වෑන් රථ යටන්ඩරය ප්රදානය
කිරීයමන් සති යදකක් තුළ ලියාපදිං අ
කිරීයම් යකොන්යේිදයට යටත් ව
සලකා බලනු ලැයේ

ජනන දිසාව /
ලක්ෂපාන
සංකීර්යය

DGM/LC/Civil/Ten 2020- 06
නව ලක්ෂපාන නළ මාර්ගය යදපස
ගල්/යකොන්ක්රීට් ඇතිරීම, කාණු
පේධාතිය පිළිසකර කිරීම සහ
යකොන්ක්රීට් පඩියපල ඉදිකිරීයම්
යකොන්ත්රාත්තුව

08/04/2021
14.00

ජනන
කනිෂ්ඨ
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(සමනළ
සංකීර්යය)

කනිෂ්ඨ
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(ලක්ෂපාන
සංකීර්යය)

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
කාර්යාලය,
කුකුයළේ ගඟ විදුලි
බලාගාරය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
කලුවලතැන්න,
යකලින්කන්ද,
අගලවත්ත
දු. ක. : 034 2243743
ෆැක්ස් : 034 2243743
Email:
cekgpssc.gen@ceb.l
k

නිය ෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාරා
රාර් ාල ,
ලක්ෂපාන් සංකීර්ණ ,
ලංරා විදුලි බල
මණ්ඩල ,
ලක්ෂපාන්.
දු.ර. : 051-

1,000.00
යම් සඳහා
ඕනෑම
බැංකුවකින්
මහජන
බැංකුයේ
මූලස්ථාන
ශාඛායේ
සමනළ
සංකීර්ය
රැස්කිරීම්
ගිණුම
204200410
085134 ට
බැරකර ලබා
ගත් රිිදට්
පතක්
ඉදිරිපත් කළ
යුතුය.
2,000ක
මුදල
සාමානයාධි
කාරි ලංකා
විදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
සාමානයාධි

5

20,000.00

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
කාර්යාලය,
කුකුයළේ ගඟ විදුලි
බලාගාරය,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
කලුවලතැන්න,
යකලින්කන්ද, අගලවත්ත

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
කාර්යාලය,
කුකුයළේ ගඟ විදුලි
බලාගාරය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
කලුවලතැන්න,
යකලින්කන්ද,
අගලවත්ත

බාගැනීමට
සබඳතාව

21/04/2021
දින 14:00 පැයට

250,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලක්ෂපාන සංකීර්යය,
ලංකා විදුලි බල
මණ්ඩලය,
ලක්ෂපාන.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලක්ෂපාන
සංකීර්යය,
ලංකා විදුලි බල
මණ්ඩලය,
ලක්ෂපාන.

ලංවිම යවේ
අඩවියයන්
ලබාගත
හැක.

NCB

Click
Here

2232085

කාරී නමට
මහජන
2232084
බැංකුව මූලස්ථාන
ෆැක්ස් : 051-2232211
ශාඛායේ
ගිණුම් අංක
2021/04/07 දින ප.ව.
204200320
0400 දක්වා යටන්ඩර්
085134 ට
පත් මල දී ගත හැක
බැරවන යසේ
යගවා (බැංකු
ලදුපයත්
ලංසු අංකය
පැහැදිලිව
සදහන් කළ
යුතුය ) යහෝ
ලක්ෂපාන
සංකීර්ය
කාර්යාල
ලංවීම මුදල්
කවුන්ටරය
කට යගවා
ලදුපත
ඉදිරිපත් කළ
යුතුය.
නියයෝජය
1000.00
සාමානයාධිකාරි
මහජන
(ලක්ෂපාන
බැංකුව
සංකීර්යය), නියයෝජය
මුලස්ථාන
සාමානයාධිකාරි
ශාඛායේ ඇති
කාර්යාලය, ලංකා
ලක්ෂපාන
විදුලිබල මණ්ඩලය,
සංකීර්යය.
ලක්ෂපාන.
ගිණුම් අංක:
දුරරථන්:
051-2232084, 051- 20420032008
5134ගිණුමට
2232085
බැර කර
Email.:
ලදුපත
dgmlc.gen@ceb.lk
ඉදිරිපත් කළ
යුතුය.
නියයෝජය
1000.00
සාමානයාධිකාරි
මහජන
(ලක්ෂපාන
බැංකුව
සංකීර්යය),
මුලස්ථාන
ලක්ෂපාන නියයෝජය
ශාඛායේ ඇති
සාමානයාධිකාරි
ලක්ෂපාන
කාර්යාලය, ලංකා
සංකීර්යය
051-

ජනන අංශය
(ලක්ෂපාන
සංකීර්යය)

ලක්ෂපාන බලාගාරයට ප්රවාහන
යසේවය සැපයීම සඳහා වෑන් රථයක්
කුලියට ලබා ගැනිම සඳහා වන ලංසුව

20/04/2021
14:00 පැය

ලංසු යයොමු අංකය
LC/LAX/QTN/2021/035

ජනන අංශය
(ලක්ෂපාන
සංකීර්යය)

ලක්ෂපාන බලාගාරයට ප්රවාහන
යසේවය සැපයීම සඳහා කාර් රථයක්
කුලියට ලබා ගැනිම සඳහා වන ලංසුව
ලංසු යයොමු අංකය
LC/LAX/QTN/2021/044

20/04/2021
14:00 පැය

ජනන
කණිෂ්ඨ
ප්රසම්පාන
කමිටුව
(ලක්ෂපාන )

ජනන
කණිෂ්ඨ
ප්රසම්පාන
කමිටුව
(ලක්ෂපාන )

6

10,000.00

10,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ලක්ෂපාන සංකීර්යය)
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
ලක්ෂපාන.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ලක්ෂපාන
සංකීර්යය) නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
ලක්ෂපාන.
08/04/2021
14:00 පැය

NCB

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ලක්ෂපාන සංකීර්යය),
ලක්ෂපාන නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ලක්ෂපාන
සංකීර්යය),
ලක්ෂපාන නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය, ලංකා

NCB

Click
here.

Click
here.

විදුලිබල මණ්ඩලය,
ලක්ෂපාන.
දුරරථන්:
051-2232084, 0512232085
Email.:
dgmlc.gen@ceb.lk
ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරය

LV/T/2020/0431
(නැවත ලංසු තැබීම)

21/04/2021
14:00 පැය

ලක්විජය බලාගාරයේ බර
යන්යත්රෝපකරය නඩත්තු
උපකාරක යසේවාවන් ලබාගැනීම

ලක්විජය
විදුලි
බලාගාර
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

ප්රසම්පාදන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිල්ල,
ලක්විජය බලාගාරය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච් යලයි
61342.
TP : 032 226 8972/
071-5777171
Fax: 032 226 8975

ජනන අංශය
(මහවැලි
සංකීර්යය)

MC/RND/PT/2021/02රන්ටැයේ
විදුලි බලස්ථානයට අයත් CECB
නිවාස යපයදයසේ උදයාන අලංකරය
කටයුතුපිරිිදදු ,ක කටයුතුරරසනීපා ,
කිරීම සහ යසසු යසේවාවන් ලබා ගැනීම
-2021

19/04/2021
14:00 පැය
මහවැලි
සංකීර්යය
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු,
රන්යදනිගල විදුලි
බලස්ථානය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
තැ.යප. 05, රන්ටැයේ.
දුරකථන : 0554929011/2
ෆැක්ස් : 055-2245755
විදුත් :
cerdmc.gen@ceb.lk

ගිණුම් අංක:
20420032008
5134ගිණුමට
බැර කර
ලදුපත
ඉදිරිපත් කළ
යුතුය.
3,500.00
(නැවත
යනොයගවන
යටන්ඩර්
තැන්පතුව)
සාමානයාධි
කාරී ලංකා
විදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
මහජන
බැංකුයේ
ගිණුම් අංක:
204200140
085134
යවත බැර
කල හැක.

1000.00
මහජන
බැංකුව
මුලස්ථාන
ශාඛායේ
ලං.වි.ම.
මහවැලි
සංකීර්යයේ
රැස්කිරීයම්
ගිණුම් අංක:
204-200230085-134
ගිණුමට බැර
කර ලදුපත
ඉදිරිපත් කළ
යුතුය.

7

200,000.00

35,000.00

ලක්ෂපාන.

විදුලිබල මණ්ඩලය,
ලක්ෂපාන.
08/04/2021
14:00 පැය

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය
බලාගාරය ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච් යලයි 61342,
ශ්රී ලංකාව.

සම්පාදන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිල්ල,
ලක්විජය බලාගාරය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
නාරක්කල්ලිය,
යනොයරොච් යලයි
61342.

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

NCB

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු,
රන්යදනිගල විදුලි
බලස්ථානය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
තැ.යප. 05,
රන්ටැයේ.

-

NCB

Click
Here

TP : 032 226 8972
Fax: 032 226 8975

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු,
රන්යදනිගල විදුලි
බලස්ථානය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
තැ.යප. 05, රන්ටැයේ.

Click
here

යබදාහැරීම්
අංශය - 1
(උ.මැ)
පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
මමත්රීපාල
යසේනානායක මාවත,
අනුරාධාපුර.
දු:අ: 025-2222552

පළාත් මිලදී
ගැනීම්
කමිටුව

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) කාර්යාලය,
නාරම්මල පාර,
ඇස්සැේදුම,
කුලියාපිටිය.
037 - 2281892

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සී1/එච්වී/2021/005
විදුලි ඉංිනයන්රු (වාණිජ) යේ රාජකාරී
කටයුතු සඳහා වර්ෂ 02ක කාල
සීමාවකට කුලී පදනම මත කාර්
රථයක් ලබා ගැනීම.

යබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)
යබ.අ. 01
(වයඹ -02)

ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/
362
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම්
නඩත්තු) ඒකකයට අයත් කුලියාපිටිය1, කුලියාපිටිය-II, ගල්මුරුව,
වාරියයපොල, මිල්ලව වැඩබිම් වල ඇති
අබලි භාණ්ඩ විකිණීම.
CEB/NWP2/NCB/HV/21/0020
මල්ලවපිටිය විදුලි පාරියභෝගික යසේවා
මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාරි
යවනුයවන් රාජකාරි කටයුතු සඳහා
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම

08/04/2021
15.00 පැය

21/04/2021
14:00 පැය

500.00

10,000.00

1,000.00

යලොට් වල
වටිනාකමින්
10% ක්

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
මමත්රීපාල යසේනානායක
මාවත, අනුරාධාපුර.
දු:අ: 025-2222552

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
මමත්රීපාල
යසේනානායක මාවත,
අනුරාධාපුර.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී (වයඹ-1)
කාර්යාලය ,
නාරම්මල පාර,
ඇස්සැේදුම,
කුලියාපිටිය.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(වයඹ-1) කාර්යාලය ,
නාරම්මල පාර,
ඇස්සැේදුම,
කුලියාපිටිය.
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 0372065497
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 0372065497
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි

22/04/2021
10:00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

1,000.00

40,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

යබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0021
මහව ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු
කාර්යාලයයේ විදුලි අධිකාරි (නඩත්තු)
යවනුයවන් රාජකාරි කටයුතු සඳහා
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම

22/04/2021
10:00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

1,000.00

40,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

යබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0022
අලේව විදුලි පාරියභෝගික යසේවා

22/04/2021
10:00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි

1,000.00

40,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි

8

click
here

අදාළ නැත

යේශීය
තරඟකාරී
ලංසු

NCB

Click
Here

-

යේශීය

Downloa
d

-

යේශීය

Downloa
d

-

යේශීය

Downloa
d

මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාරි
යවනුයවන් රාජකාරි කටයුතු සඳහා
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම

කමිටුව

කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

යබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0023
ගිරිඋල්ල විදුලි පාරියභෝගික යසේවා
මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාරි
යවනුයවන් රාජකාරි කටයුතු සඳහා
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම

22/04/2021
10:00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

1,000.00

40,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497

යබදාහැරීම්
කළාප 02

DGM [E]/QPPC/21/111

07/04/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(නැයගනහිර
)

ප්රායේශීය ප්රධාාන විදුලි
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය
(මඩකලපුව)
065-2222639
යහෝ
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
ත්රිකුයාමලය
026-2222666
026-2221030
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
ත්රිකුයාමලය
026-2222666
026-2221030

1,000.00

20,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර කාර්යාලය),
උප්පුයේලි,
ත්රිකුයාමලය

විදුලි අධිකාරී (ප්රායේශීය කාර්යාලය මඩකලපුව) යේ රාජකාරී කටයුතු
සඳහා වෑන් රථයක් වසර 02 ක්
සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම.

යබදාහැරීම්
කළාප 02

DGM [E]/QPPC/21/112
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති
කළමයාකරන - නැයගනහිර) යේ
රාජකාරී කටයුතු සඳහා යමෝටර් කාර්
රථයක් යහෝ ඩබල් කැේ රථයක්
වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා
ගැනීම.

07/04/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(නැයගනහිර
)

1,000.00

9

20,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර කාර්යාලය),
උප්පුයේලි,
ත්රිකුයාමලය

කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 0372065497
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිල්ල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 0372065497
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
උප්පුයේලි,
ත්රිකුයාමලය

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කාර්යාලය)
උප්පුයේලි,
ත්රිකුයාමලය

-

යේශීය

Downloa
d

NCB

Click
Here

NCB

Click
Here

-

-

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/SEC-KIR/2021/19
යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවය සපයා
ගැනීම. විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය කිරිඳියවල

07/04/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/SEC-DIV/2021/140
යපෞේගලික ආරක්ෂක යසේවය සපයා
ගැනීම. විදුලි ඉංිනයන්රු කාර්යාලය දිවුලපිටිය

07/04/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

07/04/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

07/04/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

07/04/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

07/04/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/P&D-V159/2021/02
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම. ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
සැලසුම් හා සංවර්ධාන කාර්යාලය

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/Con-V148/2021/25
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම. වැලියේරිය
වැඩබිම - ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්)

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/J-V74/2021/32
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික
යසේවා මධායස්ථානය - රාගම

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/DGM-V05/2021/93
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම. විදුලි ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) කාර්යාලය

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/V-V67/2021/141
යතත් බදු කුලී පදනම මත වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම පාරියභෝගික
යසේවා මධායස්ථානය - නිට්ටඹුව

යබදාහැරිම්
අංශ 02

WPN/KEL/CE/TC01/2020/03
මාවරමණ්ඩිය පාරියභෝගික යසේවා

නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72

07/04/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72

07/04/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු
(කැලණිය)

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

70,000.00

50,000.00

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

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

20,000.00

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

20,000.00

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

20,000.00

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

20,000.00

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

නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72
ප්රධාාන විදුලි
ඉංිනයන්රු

500.00

20,000.00

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

500.00

50,000.00

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු
(කැලණිය) කාර්යාලය,

10

නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72

Click
Here

-

යේශීය

-

යේශීය

-

යේශීය

Click
Here

-

යේශීය

Click
Here

-

යේශීය

Click
Here

-

යේශීය

Click
Here

-

යේශීය

Click
Here

-

යේශීය

Click
Here

Click
Here

(බපඋ)

මධායස්ථානය සඳහා බදු කුලී පදනම
මත යගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම.
(කිරිබත්යගොඩ,මායකොළ, සපුගස්කන්ද
අවටින්)

යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/34
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු - යබදාහැරීම්
නඩත්තු (බස්නාහිර පළාත දකුය 1)
කාර්යාලය සඳහා පිරිිදදු කිරීයම් යසේවා
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය

22/04/2021
10.00 පැය

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2021/35
මතුගම ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු
කාර්යාලය පවත්වායගනයාම සඳහා
කුලී/ බදු පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක්
ලබාගැනීම.

22/04/2021
10.00 පැය

යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ිදවිල්/ටී/2021/05
කළුයබෝවිල පාරියභෝගික යසේවා
මධායස්ථානය අලුත්වැඩියා කිරීම හා
යබදා යවන්කිරීම සඳහා වූ යටන්ඩරය

ඩේපීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2021/05
බස්නාහිර පළාත දකුය-1, විදුලි
ඉංිනයන්රු-යබදාහැරීම්
නඩත්තු(මතුගම) සඳහා කුලී පදනම
මත කාර් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ

22/04/2021
10.00 පැය

22/04/2021
10.00 පැය

කමිටුව

කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
624, නුවර පාර,
ඇල්යදණිය,
කඩවත.
දු.ක : 0112 925880
ෆැක්ස්:0112925885

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
624, නුවර පාර,
ඇල්යදණිය,
කඩවත.
දු.ක : 0112 925880
ෆැක්ස්:0112925885

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නියයොජය
සාමානයාධිකාරි (
බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
යදහිවල.
011-2638852
නියයොජය
සාමානයාධිකාරි (
බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
යදහිවල.
011-2638852
නියයොජය
සාමානයාධිකාරි (
බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
යදහිවල.
011-2638852
නියයොජය
සාමානයාධිකාරි (
බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන මහල,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක: 25, නගරසභා
පටුමඟ, යදහිවල.

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

500.00

500.00

1,000.00

500.00

11

5,000.00

00.00

5,000.00

15,000.00

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන මහල,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක: 25, නගරසභා
පටුමඟ, යදහිවල.
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන මහල,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක: 25, නගරසභා
පටුමඟ, යදහිවල.
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කාර්යාලය,

(කැලණිය)
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
624, නුවර පාර,
ඇල්යදණිය,
කඩවත.
දු.ක : 0112 925880
ෆැක්ස්:0112925885
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
යදහිවල.
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
යදහිවල.
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
යදහිවල.
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කාර්යාලය,

NCB

Click
here

NCB

Click
here

NCB

Click
here

NCB

Click
here

යටන්ඩරය.

යබදාහැරීම්
අංශ 4
(දකුණු
පළාත)

SP/BDG/C10/T/2021/01
බේයේගම ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු
ඒකකය සදහා යඩස්ක්යටොප් පරිගයක
04ක් (Office Desktop Computers)
Microsoft Windows license සහ MS
Office license සහිතව මිලදී ගැනීම.

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V01/20
21/01
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02)
කාර්යාලයේ ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වානිජ
හා පාරියභෝගික යසේවා) ඒකකයේ
රාජකාරි කටයුතු සඳහා කාර් රථ 01ක්
කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම.

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V02/20
21/02
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02)
කාර්යාලයේ ගයකාධිකාරී (වියදම්)
ඒකකයේ රාජකාරි කටයුතු සඳහා කාර්
රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා
ගැනීම.

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V03/20
21/03
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02)
කාර්යාලයේ ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වානිජ
හා පාරියභෝගික යසේවා) ඒකකයේ
රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 01ක්
කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම.

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V04/20
21/04
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02)
කාර්යාලයේ ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (වානිජ
හා පාරියභෝගික යසේවා) ඒකකයේ

මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
යදහිවල.
011-2638852
09/04/2021
14.00 පැය

07/04/2021
14.00 පැය

07/04/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව (ද.ප2)

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව (ද.ප2)

07/04/2021
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව (ද.ප2)

07/04/2021
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව (ද.ප2)

ප්රායේශීය විදුලි
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය,
ලං.වි.ම.
හාමුයගොඩ පාර,
කුම්යම්, බේයේගම.
දු.අං.091-2292099
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A,
මුහුදු මාවත, තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්ස් : 047-2241810
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A,
මුහුදු මාවත, තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්ස් : 047-2241810
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A,
මුහුදු මාවත, තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්ස් : 047-2241810
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,

යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන මහල,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක: 25, නගරසභා
පටුමඟ, යදහිවල.
500.00

-

යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
යදහිවල.

ප්රායේශීය විදුලි ඉංිනයන්රු
කාර්යාලය,
ලං.වි.ම.
හාමුයගොඩ පාර, කුම්යම්,
බේයේගම.

අදාලයනොයේ
.

NCB

ය ොරතුරු
පිටප

දු.අං.091-2292099

500.00

500.00

500.00

500.00

12

20,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02)
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A,
මුහුදු මාවත, තංගල්ල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., යනො.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.

--

යේශීය

Click
Here

20,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02)
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A,
මුහුදු මාවත, තංගල්ල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., යනො.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල

--

යේශීය

Click
Here

20,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02)
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A,
මුහුදු මාවත, තංගල්ල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., යනො.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල

--

යේශීය

Click
Here

20,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02)
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A,

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,

--

යේශීය

Click
Here

රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 01ක්
කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම.

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V05/20
21/05
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02)
කාර්යාලයේ රාජකාරි කටයුතු සඳහා
වෑන් රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා
ගැනීම.

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V06/20
21/06
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02)
කාර්යාලයේ මානව සම්පත් ඒකකයේ
රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන් රථ 01ක්
කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම.

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V07/20
21/07
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02)
කාර්යාලයේ ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(යබදාහැරීම් හා නඩත්තු) ඒකකයේ
රාජකාරි කටයුතු සඳහා කාර් රථ 01ක්
කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම.

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V08/20
21/08
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02)
කාර්යාලයේ ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(තැනීම්) ඒකකයේ රාජකාරි කටයුතු
සඳහා කාර් රථ 01ක් කුලී පදනම මත
සපයා ගැනීම.

07/04/2021
14.00 පැය

07/04/2021
14.00 පැය

07/04/2021
14.00 පැය

07/04/2021
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව (ද.ප2)

ලං.වි.ම.යනො. 61/1A,
මුහුදු මාවත, තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්ස් : 047-2241810
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A,
මුහුදු මාවත, තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්ස් : 047-2241810

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව (ද.ප2)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A,
මුහුදු මාවත, තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්ස් : 047-2241810

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව (ද.ප2)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A,
මුහුදු මාවත, තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්ස් : 047-2241810

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව (ද.ප2)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A,
මුහුදු මාවත, තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්ස් : 047-2241810

මුහුදු මාවත, තංගල්ල.

500.00

500.00

500.00

500.00
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ලං.වි.ම., යනො.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල

20,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02)
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A,
මුහුදු මාවත, තංගල්ල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., යනො.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල

--

යේශීය

Click
Here

20,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02)
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A,
මුහුදු මාවත, තංගල්ල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., යනො.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල

--

යේශීය

Click
Here

20,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02)
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A,
මුහුදු මාවත, තංගල්ල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., යනො.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල

--

යේශීය

Click
Here

20,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02)
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A,
මුහුදු මාවත, තංගල්ල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., යනො.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල

--

යේශීය

Click
Here

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V09/20
21/09
නියයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02)
කාර්යාලයේ ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(තැනීම්) ඒකකයේ රාජකාරි කටයුතු
සඳහා කාර් රථ 01ක් කුලී පදනම මත
සපයා ගැනීම.

07/04/2021
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව (ද.ප2)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1A,
මුහුදු මාවත, තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්ස් : 047-2241810

500.00

20,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප.02)
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., යනො. 61/1A,
මුහුදු මාවත, තංගල්ල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., යනො.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල

--

යේශීය

Click
Here

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විිදන් 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 නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්තරාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං අ 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/පරධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින් 0900 පැය
ිදට 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.
වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/පරධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත්
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/පරධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීරා කල හැක.
ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද ිදයලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර පර මාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු
පරතියරේප කරනු ලැයේ.
මීට අදාල ිදයලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමිදය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ පරධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි.
 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “ NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු
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