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

6

ලංසු යපොත් මිළදී ගත
හැකි කාර්යාලය සහ
අදාළ අංකය

ලංසු
යපොයතහි
මිල
(රුපි.)

ප්රසම්පාදන අංශය,
4 වන මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිේල,
ලක්විජය බලාගාරය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
නාරක්කේලිය,
යනොයරොච්චයලයි
61342.

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

7

ලංසු ඇපකරයේ
වටිනාකම
(රුපි.)

8

9

ඉදිරිපත් කරන ලංසු
භාරදිය යුතු කාර්යාලය

ලංසු විවෘත කරන
ස්ථානය

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිේල, ලක්විජය
බලාගාරය ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
නාරක්කේලිය,
යනොයරොච්චයලයි 61342,
ශ්රී ලංකාව.

සම්පාදන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිේල,
ලක්විජය බලාගාරය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
නාරක්කේලිය,
යනොයරොච්චයලයි
61342.

10

යතොරතුරු
පිටපතක
මිල
(රුපි.)

11

ලංසු
වර්ගය
ICB/
NCB

12
යතොරතුරු
පිටපත
භාගත
කිරීම්

අමු ද්රවය
ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරය

LV/T/2021/0078
ලක්විජය විදුලි බලාගාරය සඳහා අයත්
යගනයාහැකි හයිඩ්රජන්හී
උෂ්යත්වය හා
ආර්ද්රතාවය මැනීයමිිිි
විශ්යේෂකයක් මිලදීගැනීම

05/05/2021
14.00 පැය

ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරයලක්විජය
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

TP : 032 226 8972
Fax: 032 226 8975

1

රුපියේ
10,000.00
(රුපියේ )
දසදහසයි

TP : 032 226 8972
Fax: 032 226 8975

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

NCB

Click
Here

ජනන
(මහවැලි
සංකීර්යය)

MC/UKTPS/2020/028

12/05/2021
14:30 පැය

ඉහළ ක ොත්මකේ බලාස්ථානය සඳහා
දුරස්ථ වැඩබිම් අතර සන්නිකේදන
සම්බන්ධතා පිහිටුවා ගැනීම සඳහා
උප රණ සැපයීම

මහවැලි
සංකීර්ය
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

ප්රධාාන ඉංිනයන්රුඉඉහළ
යකොත්මයේ විදුලි
බලාගාරයඉ
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයඉ
නියම්ගම්යදොරඉ
යකොත්මයේ.
දුරකථන
0512233211
ෆැක්ස් :
0512233168

යබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/M/21/0036
මීටර් 11 කි.ග්රෑ 850 යපරදි යකොන්ක්රීට්
කණු 100 ක් සැපයීම සහ ප්රවාහනය

13/05/2021
10.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

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

1,000.00
සියලුම
යගවීම්
මහවැලි
සංකීර්යයේ
මහජන
බැංකුයේ
මූලස්ථාන
ශාඛායේ
ගිණුම් අංක
204-200230085-134
ගිණුමට
බැර කර
අදාල
රිසිට්පත
ඉදිරිපත්
කිරීයමන්
2021.05.11
දින දක්වා
සතියේ වැඩ
කරන
දිනයකදී
9:00 පැය
සිට 15:00
පැය ලබා
ගත හැක.

50,000.00

2,000.00

60ඉ000.00

2

ප්රධාාන ඉංිනයන්රුඉ
ඉහළ යකොත්මයේ විදුලි
බලාගාරයඉ
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
නියම්ගම්යදොරඉ
යකොත්මයේ

ප්රධාාන ඉංිනයන්රුඉ
ඉහළ යකොත්මයේ
විදුලි බලාගාරයඉ
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයඉ
නියම්ගම්යදොරඉ
යකොත්මයේ

අදාල නැත.

යද්ශීය
තරඟකාරි
ලංසු.
(NCB)
Click
here

2021.05.12 දින
පැය 14:30

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

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

-

යද්ශීය

Downloa
d

යබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/M/21/0037
මීටර් 13 කි.ග්රෑ 500 යපරදි යකොන්ක්රීට්
කණු 100 ක් සැපයීම සහ ප්රවාහනය

13/05/2021
10.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

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

2,000.00

60,000.00

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

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

-

යද්ශීය

Downloa
d

යබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/G/21/0035
කාර්යාලීය ගෘහ භාණ්ඩ සැපයීම හා
ප්රවාහනය

13/05/2021
10.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

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

1ඉ000.00

40ඉ000.00

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

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

-

යද්ශීය

Downloa
d

--

යද්ශීය

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප2)

SP2/CE(C&CS)/T/2021/01
යකොන්ක්රීට් වැරකැ ම මීටර් 6/ක්රි.ග්රෑ.50
කණු 1000 ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම.

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒඉ මුහුදු මාවත,
තංගේල.
දු.අ. 0452200888
ෆැක්ස් : 047-2241806

2ඉ500.00

3

150,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගේල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ
හා පාරියභෝගික
යසේවා) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ,
මුහුදු මාවත,
තංගේල.

Click
Here

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප2)

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප2)

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප2)

SP2/CE(C&CS)/T/2021/02
යකොන්ක්රීට් වැරකැ ම මීටර් 6/ක්රි.ග්රෑ.50
කණු 1000 ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම.

SP2/CE(C&CS)/T/2021/03
යකොන්ක්රීට් වැරකැ ම මීටර්
8.3/ක්රි.ග්රෑ.100 කණු 1000 ක් සපයා
ප්රවාහනය කිරීම.

SP2/CE(C&CS)/T/2021/04
යකොන්ක්රීට් වැරකැ ම මීටර්
8.3/ක්රි.ග්රෑ.100 කණු 1000 ක් සපයා
ප්රවාහනය කිරීම.

12/05/2021
14.00 පැය

12/05/2021
14.00 පැය

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒඉ මුහුදු මාවත,
තංගේල.
දු.අ. 0452200888
ෆැක්ස් : 047-2241806

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒඉ මුහුදු මාවත,
තංගේල.
දු.අ. 0452200888
ෆැක්ස් : 047-2241806

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒඉ මුහුදු මාවත,
තංගේල.
දු.අ. 0452200888
ෆැක්ස් : 047-2241806

2ඉ500.00

2ඉ500.00

2ඉ500.00

4

150,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගේල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ
හා පාරියභෝගික
යසේවා) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ,
මුහුදු මාවත,
තංගේල.

--

යද්ශීය

Click
Here

200,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගේල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ
හා පාරියභෝගික
යසේවා) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ,
මුහුදු මාවත,
තංගේල.

--

යද්ශීය

Click
Here

200,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගේල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ
හා පාරියභෝගික
යසේවා) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ,
මුහුදු මාවත,
තංගේල.

--

යද්ශීය

Click
Here

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප2)

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප2)

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප2)

SP2/CE(C&CS)/T/2021/05
යකොන්ක්රීට් වැරකැ ම මීටර් 9/ක්රි.ග්රෑ.115
කණු 500 ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම.

SP2/CE(C&CS)/T/2021/06
යකොන්ක්රීට් යපදිදි මීටර් 11/ක්රි.ග්රෑ.350
කණු 300 ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම.

SP2/CE(C&CS)/T/2021/07
යකොන්ක්රීට් යපදිදි මීටර් 11/ක්රි.ග්රෑ.350
කණු 300 ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම.

12/05/2021
14.00 පැය

12/05/2021
14.00 පැය

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒඉ මුහුදු මාවත,
තංගේල.
දු.අ. 0452200888
ෆැක්ස් : 047-2241806

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒඉ මුහුදු මාවත,
තංගේල.
දු.අ. 0452200888
ෆැක්ස් : 047-2241806

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒඉ මුහුදු මාවත,
තංගේල.
දු.අ. 0452200888
ෆැක්ස් : 047-2241806

2ඉ500.00

2ඉ500.00

2ඉ500.00

5

100,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගේල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ
හා පාරියභෝගික
යසේවා) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ,
මුහුදු මාවත,
තංගේල.

--

යද්ශීය

Click
Here

100,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගේල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ
හා පාරියභෝගික
යසේවා) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ,
මුහුදු මාවත,
තංගේල.

--

යද්ශීය

Click
Here

100,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගේල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ
හා පාරියභෝගික
යසේවා) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ,
මුහුදු මාවත,
තංගේල.

--

යද්ශීය

Click
Here

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප2)

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප2)

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප2)

SP2/CE(C&CS)/T/2021/08
යකොන්ක්රීට් යපදිදි මීටර් 11/ක්රි.ග්රෑ.500
කණු 300 ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම.

SP2/CE(C&CS)/T/2021/09
යකොන්ක්රීට් යපදිදි මීටර් 13/ක්රි.ග්රෑ.500
කණු 100 ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම.

SP2/CE(C&CS)/T/2021/10
යකොන්ක්රීට් යපදිදි මීටර් 13/ක්රි.ග්රෑ.850
කණු 100 ක් සපයා ප්රවාහනය කිරීම.

12/05/2021
14.00 පැය

12/05/2021
14.00 පැය

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒඉ මුහුදු මාවත,
තංගේල.
දු.අ. 0452200888
ෆැක්ස් : 047-2241806

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒඉ මුහුදු මාවත,
තංගේල.
දු.අ. 0452200888
ෆැක්ස් : 047-2241806

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒඉ මුහුදු මාවත,
තංගේල.
දු.අ. 0452200888
ෆැක්ස් : 047-2241806

2ඉ500.00

2ඉ500.00

2ඉ500.00

6

125,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගේල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ
හා පාරියභෝගික
යසේවා) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ,
මුහුදු මාවත,
තංගේල.

--

යද්ශීය

Click
Here

75,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගේල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ
හා පාරියභෝගික
යසේවා) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ,
මුහුදු මාවත,
තංගේල.

--

යද්ශීය

Click
Here

100,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගේල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ
හා පාරියභෝගික
යසේවා) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ,
මුහුදු මාවත,
තංගේල.

--

යද්ශීය

Click
Here

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප2)

යබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප2)

SP2/CE(C&CS)/T/2021/11
යකොන්ක්රීට් යපදිදි බමන ලද මීටර්
6/ක්රි.ග්රෑ.50 කණු 1000 ක් සපයා
ප්රවාහනය කිරීම.

SAB/CE(COM)/T/2021/12
යකොන්ක්රීට් යපදිදි බමන ලද මීටර්
8.3/ක්රි.ග්රෑ.100 කණු 400 ක් සපයා
ප්රවාහනය කිරීම.

12/05/2021
14.00 පැය

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒඉ මුහුදු මාවත,
තංගේල.
දු.අ. 0452200888
ෆැක්ස් : 047-2241806

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒඉ මුහුදු මාවත,
තංගේල.
දු.අ. 0452200888
ෆැක්ස් : 047-2241806

2ඉ500.00

2ඉ500.00

150,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගේල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ
හා පාරියභෝගික
යසේවා) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ,
මුහුදු මාවත,
තංගේල.

--

යද්ශීය

Click
Here

75,000.00

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ හා
පාරියභෝගික යසේවා)
ඒකකය, ලං.වි.ම.යනො.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගේල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ
හා පාරියභෝගික
යසේවා) ඒකකය,
ලං.වි.ම.යනො. 61/1ඒ,
මුහුදු මාවත,
තංගේල.

--

යද්ශීය

Click
Here

-

NCB

ඉදිකිරීම්
කාසේරී යේේල අවට ස්ථානවලට වැවී
ඇති කැලය ඉවත් කිරීයම්
යකොන්ත්රාත්තුව.
DGM/LC/Civil/Ten 2021– 02
ජනන
(ලක්ෂපාන
සංකීර්යය)

කෙන්ඩර් ලියාපදිිංචිය
ICTAD C-9 කහෝ ඊෙ වැඩි.
කහෝ
රජකේ ලියාපදිිංචි ක ොන්ත්රාත්
විය යුතුය.

වනවන්

06/05/202
1
14.00 පැය

කණිෂ්ඨ
ප්රසම්පාදන
කමිටුව.
ලක්ෂපාන
සංකීර්යය.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
කාර්යාලයඉ ලක්ෂපාන
සංකීර්යයඉ
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයඉ ලක්ෂපාන.
දුරකථන- 051
2232085
051 3502387
ෆැක්ස්- 051 2232211
2021 / 05/ 05 දින
ප.ව. 4.00 දක්වා
පමයක් යටන්ඩර්පත්
නිකුත් කරණු ඇත.
(වැඩබිම් පරීක්ෂාව හා

රු.1000 / =
(සෑම
යගවීමක්ම
ඕනැම
මහජන
බැංකු
ශාඛාවකින්
මූලස්ථාන
ශාඛායේ
ලක්ෂපාන
සංකීර්යයේ
ගිණුම් අංක
204
200320085
134 බැරවන
යසේ යගවා
(බැංකු
ලදුපයත්
ලංසු අංකය

7

රු. 11ඉ000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
කාර්යාලයඉ ලක්ෂපාන
සංකීර්යයඉලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ලක්ෂපාන.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
කාර්යාලයඉ
ලක්ෂපාන
සංකීර්යය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයඉ
ලක්ෂපාන.

Click
here.

යපර ලංසු දිස්වීම 2021/04/29 යප.ව.
10.00 ට )

මාවුස්සාකැයේ යේේල අවට
ස්ථානවලට වැවී ඇති කැලය ඉවත්
කිරීයම් යකොන්ත්රාත්තුව.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
කාර්යාලයඉ ලක්ෂපාන
සංකීර්යයඉ
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයඉ ලක්ෂපාන.
දුරකථන- 051
2232085
051 3502387
ෆැක්ස්- 051 2232211

DGM/LC/Civil/Ten 2021 – 03
කෙන්ඩර් ලියාපදිිංචිය
ICTAD C-9 කහෝ ඊෙ වැඩි.
කහෝ
රජකේ ලියාපදිිංචි ක ොන්ත්රාත්
විය යුතුය.
ජනන
(ලක්ෂපාන
සංකීර්යය)

වනවන්

29/04/202
1
14.00 පැය

කණිෂ්ඨ
ප්රසම්පාදන
කමිටුව.
ලක්ෂපාන
සංකීර්යය.

2021 / 04/ 28 දින
ප.ව. 4.00 දක්වා
පමයක් යටන්ඩර්පත්
නිකුත් කරණු ඇත.
(වැඩබිම් පරීක්ෂාව හා
යපර ලංසු දිස්වීම 2021/04/22 යප.ව.
10.00 ට )

පැහැදිලිව
සදහන් කළ
යුතුය ) යහෝ
ලක්ෂපාන
සංකීර්ය
කාර්යාල
ලංවීම මුදේ
කවුන්ටරය
කට යගවා
ලදුපත
ඉදිරිපත් කළ
යුතුය. )
1000 / =
(සෑම
යගවීමක්ම
ඕනැම
මහජන
බැංකු
ශාඛාවකින්
මූලස්ථාන
ශාඛායේ
ලක්ෂපාන
සංකීර්යයේ
ගිණුම් අංක
204
200320085
134 බැරවන
යසේ යගවා
(බැංකු
ලදුපයත්
ලංසු අංකය
පැහැදිලිව
සදහන් කළ
යුතුය ) යහෝ
ලක්ෂපාන
සංකීර්ය
කාර්යාල
ලංවීම මුදේ
කවුන්ටරය
කට යගවා
ලදුපත
ඉදිරිපත් කළ
යුතුය. )
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Click
here.

රු. 13ඉ000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
කාර්යාලයඉ ලක්ෂපාන
සංකීර්යයඉලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ලක්ෂපාන.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
කාර්යාලයඉ
ලක්ෂපාන
සංකීර්යය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයඉ
ලක්ෂපාන.

-

NCB

ලංසු අංකයLV/T/2020/0236
Auxiliary boiler යගොඩනැගිේයේ හි
වහලය අළුත් වැඩියා කිරිම හා තින්ත
ආයේප කිරිම.
ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරය

19/05/202
1
14.00 පැය
පූර්ව ලංසු
දිස්වීම
2021/05/0
5
10.00
පැයට

ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරය
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

ප්රසම්පාදන
අංශයඉ 4වන මහලඉ
බලස්ථාන
කළමයාකරු
(ලක්විජය විදුලි
බලාගාරය) ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
නාරක්කේලියඉ
යනොයරොච්යචෝයේ
TP : 032 226 8964
Fax: 032 226 8966
Mob 0715777171

ලංසු අංකයLV/T/2020/0485
ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ
මගී ජැටිය සඳහා අඩිපාරක් ඉදිකිරීම
ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරය

12/05/202
1
14.00 පැය
පූර්ව ලංසු
දිස්වීම
2021/05/0
5
10.00
පැයට

ලක්විජය
විදුලි
බලාගාරය
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

ප්රසම්පාදන
අංශයඉ 4වන මහලඉ
බලස්ථාන
කළමයාකරු
(ලක්විජය විදුලි
බලාගාරය) ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
නාරක්කේලියඉ
යනොයරොච්යචෝයේ
TP : 032 226 8964
Fax: 032 226 8966
Mob 0715777171

2,000.00
(නැවත
යනොයගවන
යටන්ඩර්
තැන්පතුව)
සාමානයාධි
කාරී ලංකා
විදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
මහජන
බැංකුයේ
ගිණුම් අංක:
204200140
085134
යවත බැර
කල හැක.
රු 2,000.00
(නැවත
යනොයගවන
යටන්ඩර්
තැන්පතුව)
සාමානයාධි
කාරී ලංකා
විදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
මහජන
බැංකුයේ
ගිණුම් අංක:
204200140
085134
යවත බැර
කල හැක.
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Click
Here

රු 65ඉ000.00

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිේල, ලක්විජය
විදුලි බලාගාරය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්කේලිය,
යනොයරොච්චයලයි 61342,
ශ්රී ලංකාව.
TP : 032 226 8964/977
Fax: 032 226 8966

ප්රසම්පාදන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිේල,
ලක්විජය විදුලි
බලාගාරය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්කේලිය,
යනොයරොච්චයලයි
61342.

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

NCB

Click
Here

රු 70ඉ000.00

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිේල, ලක්විජය
විදුලි බලාගාරය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්කේලිය,
යනොයරොච්චයලයි 61342,
ශ්රී ලංකාව.
TP : 032 226 8964/977
Fax: 032 226 8966

ප්රසම්පාදන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
යගොඩනැගිේල,
ලක්විජය විදුලි
බලාගාරය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්කේලිය,
යනොයරොච්චයලයි
61342.

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

NCB

යබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/W/21/0024
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (වයඹ-2)
කාර්යාලයේ පස්වන මහල පාටිෂන්
කිරීම.

13/05/202
1
10.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

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

1,000.00

35,000.00

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

යබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/W/21/0033
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (වයඹ-2)
කාර්යාලයේ පළවන හා යදවන මහල
පාටිෂන් කිරීම.

13/05/202
1
10.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

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

1,000.00

25ඉ000.00

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

PHM
DD2/DGM/CE(LCM)/DPC/2020/57
සපුගස්කන්ද ග්රිඩ් උපයපොයේ සිට
යකෝපියාවත්ත වහරු අංගනය දක්වා
දියවන ද්විත්ව පරිපථ ද.යවො. 33
LYNX දිහැන් මාර්ගයේ 50 (TDM
+ 3) කුළුයණ් මිහිවිදුම් අත්තිවාරම
(Pile Foundation) ඉඳිකිරීම .
යබ.අ. 2

යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් අංශයයහි
ICTAD යරේණිගත කිරීම අව ව C-6
යහෝ ඊට වැඩි යකොන්ත්රාත් කරුවන්
සුදුසු යේ.

12/05/202
1
14.00 පැය

නියයෝජය
සාමානයාධිකා
රී (වයා.හා
අ.සැ.න.)
කාර්යාලයඉ
යබදාහැරීම්
අංශය 2
ලංකා
විදුලිබල
මණ්ඩලයඉ
තැ.යප.18ඉ
ළමාගාරය
පාරඉ
මහව වර

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

PHM
DD2/DGM/CE(LCM)/D
PC/2020/57

3ඉ500.00

NCB

යබ.අ. 2

සපුගස්කන්ද ග්රිඩ්
උපයපොයේ සිට
යකෝපියාවත්ත වහරු
අංගනය දක්වා දියවන
ද්විත්ව පරිපථ ද.යවො. 33
LYNX දිහැන් මාර්ගයේ
50 (TDM + 3) කුළුයණ්
මිහිවිදුම් අත්තිවාරම (Pile
Foundation) ඉඳිකිරීම .
යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්
අංශයයහි ICTAD
යරේණිගත කිරීම අව ව
C-6 යහෝ ඊට වැඩි
යකොන්ත්රාත් කරුවන් සුදුසු
යේ.

දුර ථන :
081
2222286/87
ෆැක්ස් : 081
2222286/87

10

2021/05/12
14.00 පැය

-

යද්ශීය

Downloa
d

-

යද්ශීය

Downloa
d

3ඉ500.00

NCB

නියයෝජය
සාමානයාධිකා
රී (වයා.හා
අ.සැ.න.)
කාර්යාලයඉ
යබදාහැරීම්
අංශය 2
ලංකා
විදුලිබල
මණ්ඩලයඉ
තැ.යප.18ඉ
ළමාගාරය
පාරඉ
මහව වර
දුර ථන :
081
2222286/87
ෆැක්ස් : 081
2222286/87

යසේවා
ජනන/
සමනළ
සංකීර්යය

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

19/05/2021
14.00 පැය

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

ජනන
කනිෂ්ඨ
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(සමනළ
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

MC/VIC/2021/035
ජනන
වික්යටෝරියා
විදුලි
බලස්ථානය

වික්යටෝරියා විදුලි බලාගාරයට අයත්
භූමියේ ආරක්ෂක දැේවැට සහ
ප්රධාාන කම්බි වැට අතර ඇති භූමියඉ
වහරු අංගනයඉ කැළඹුම් ලිද භූමියඉ
ආරක්ෂක මුරපල භූමිඉ අතියර්ක උමං
පිවිසුම් මාර්ගයඉ උමං කාර්යාලඉ හා
උදයාන කටයුතු ඇතුලත් යකොටස්
එළියපයහලි යකොට නඩත්තු කිරීම

13/05/2021
14.30 පැය

මහවැලි
සංකීර්යය
සපයාගැනීම්
කමිටුව

වික්යටෝරියා විදුලි
බලාගාරය,
අධිකාරිගම.
Tel : 081-2200465/
081-2202305

1,000/=
යම් සඳහා
ඕනෑම
බැංකුවකින්
මහජන
බැංකුයේ
මූලස්ථාන
ශාඛායේ
සමනළ
සංකීර්ය
දිස්කිරීම්
ගිණුම
204200410
085134 ට
බැරකර ලබා
ගත් රිසිට්
පතක්
ඉදිරිපත් කළ
යුතුය.
රු. 1,000/=
සෑම
යගවීමක්ම
ඕනෑම
මහජන
බැංකු
ශාඛාවක්
මගින්
මහජන
බැංකුයේ
(මුලස්ථාන
ශාඛායේ)
ගිණුම් අංක
204-200230085-134
බැරයවන
යසේ යගවා
බැංකු ලදුපත
ඉදිරිපත් කල
යුතුය.
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20,000/-

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

ලංසු යපොත
මිල දී ගන්නා
කාර්යාලයේ
දී යනොමියේ
කියවිය හැක.

ජාතික
තරඟකාරි
ලංසු
කැඳවීම

බාගැනීමට
සබඳතාව

19/05/2021
දින 14:00 පැයට

රු.50,000/=

වික්යටෝරියා විදුලි
බලාගාරය, අධිකාරිගම.

වික්යටෝරියා විදුලි
බලාගාරය,
අධිකාරිගම.
(2021-05 -13
14.30 පැයට)

NCB

Click
here

DGM(CC)/CE(COLEAT)/PPC/202
1/01

යබදාහැරිම්
කලාප 01
යකොළඹ
නගරය

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යකොළඹ
නැයගනහිර) කාර්යාලය සදහා කුලියට
යහෝ බද්දට යගොඩනැගිේලක් ලබා
ගැනිම
යගොඩනැගිේයේ වර්ග අඩි ප්රමායයආසන්නව වර්ග අඩි 4000 පමය
යගොඩනැගිේල පිහිටි ස්ථානයයකොළඹ 08,09 යහෝ 10 සිමාවන් තුළ
වාහන නැවැත්වියම් පහසුකම් අවම වශයයන් එකවර වාහන 06 ක්
හා යතුරු පැදි 10 ක් නැවතිය හැකි විම
යපොදු පහසුකම්ජලය, විදුලිය හා සනිපාරක්ෂක
පහසුකම් තිබිය යුතුය
බදු කාල සිමාව - වසර 03 ක් සදහා

12/05/2021
10.00 පැය

පළාත්
මිලදී
ගැව ම්
කමිටුව

ලංසු යපොත් නිකුත්
යනොයකයර්.
යගොඩනැගිේයේ මුේ
අයිතිකරුවන් සියලු
විස්තර සහිතව තමාම
ලංසු ලිඛිතව ඉදිරිපත්
කල යුතුය
දුක. 011-2575930

-

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

සමුළු කාමරය,
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(යකොළඹ නගරය)
කාර්යාලය

-

යද්ශීය

-

-

-

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

සමුළු කාමරය,
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(යකොළඹ නගරය)
කාර්යාලය

-

යද්ශීය

-

1,000.00

යලොට් වල
වටිනාකමින්
10% ක්

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී (වයඹ-1)
කාර්යාලය ,

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(වයඹ-1) කාර්යාලය ,

NCB

Click
Here

-

DGM(CC)/CE(COLSOUTH)/PPC/
2021/001
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (යකොළඹ දකුය)
කාර්යාලයේ පාරියභෝගික යසේවා
මධායස්ථාන II සදහා කුලියට යහෝ
බද්දට යගොඩනැගිේලක් සපයා ගැනිම
යබදාහැරිම්
කලාප 01
යකොළඹ
නගරය

යබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

පිහිටිම - යකොළඔ 05,06 යහෝ 07
සිමාවන් තුළ
යගොඩනැගිේයේ ේම් ප්රමායය ආසන්නව වර්ග අඩි 2000 පමය
පිවිසුම් මාර්ගයේ පළල - අඩි 17 යහෝ
ඊට වැඩි
පහසුකම් විදුලිය හා ජල පහසුකම් තිබිය යුතුය
නැවතිය හැකි වාහන ගයන අවම වාහන 06 ක් එකවර නැවතිය
හැකිවිම
බදු කාල සිමාව - වසර 02 ක් සදහා
ඩීජීඑම්/එන්ඩේපී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/
76
කුලියාපිටියඉ තේයබෝමුේල පිහිටි

12/05/2021
10.00 පැය

පළාත්
මිලදී
ගැව ම්
කමිටුව

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත් මිලදී
ගැනීම්
කමිටුව

ලංසු යපොත් නිකුත්
යනොයකයර්.
යගොඩනැගිේයේ මුේ
අයිතිකරුවන් සියලු
විස්තර සහිතව තමාම
ලංසු ලිඛිතව ඉදිරිපත්
කල යුතුය
දුක. 011-2575930

ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) කාර්යාලය,
නාරම්මල පාර,

12

(වයඹ පළාත) -1 ගබඩායේ ඇති අබලි
සවි ඇළුමිනියම් පිරියවන (All
Aluminum Conductors (Fly)
7/3.40mm) 61ඉ151.5 kg ක් විකිණීම.

යබ. අ. 1
(වයාපෘති හා
බැර නඩත්තු)

ඇස්සැද්දුම,
කුලියාපිටිය.

13/05/2021
14.00 පැය

කලාපීය
සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව
(යබ.අ.1)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(වයාපෘති හා බැර
නඩත්තු) යබදාහැරීම්
අංශය 01ඉ
ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
යනො.288ඉ ව වර පාරඉ
කුරුයෑගලඉ

500.00

200ඉ000.00

1ඉ000.00

25ඉ000.00

037- 2229151
යබ.අ. 01
(වයඹ -02)

යබ.අ. 02

CEB/NWP2/NCB/SV/21/0031
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (වයඹ-2)
කාර්යාලය සඳහා නඩත්තු හා පවිත්රතා
යසේවා පවත්වා යගන යාම

13/05/2021
10.00 පැය

PHM DD2/DGM/(CE
(LCM)/DPC/2020/48
ගාල හන්දිය සිෙ මාකබෝල දක්වා වූ
කුළුණු රැහැන් මාර්ගයෙ අදාලව පාිංශු
පරික්ෂාව සිදුකිරීම
12/05/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

යබදාහැරීම්
අංශ 02
සපයා
ගැනීම්
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිේල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(වයාපෘති හා අධිසැර
නඩත්තු) - යබ.අ.02
කාර්යාලය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයඉ
තැ.යප. 18ඉ ළමාගාරය
පාරඉ මහව වර.

1000.00

8ඉ500.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (වයාපෘති
හා බැර නඩත්තු)
යබදාහැරීම් අංශය 01ඉ
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
යනො.288ඉ ව වර පාරඉ
කුරුයෑගලඉ
දු.ක.: 037- 2229151ඉ
2230483ඉ 2230484
ෆැක්ස් 037-2229151

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(වයාපෘති හා බැර
නඩත්තු) යබදාහැරීම්
අංශය 01ඉ
ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
යනො.288ඉ ව වර පාරඉ
කුරුයෑගලඉ
දු.ක.: 037- 2229151ඉ
2230483ඉ 2230484
ෆැක්ස් 037-2229151

PHM
12/05/2021
DD2/DGM/CE(LCM)/DPC/2020/57
14.00 පැය

DPC – DD2

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරිඉ
(වයාපෘති හා අධිසැර

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිේල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 037- 2065497
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී (වයාපෘති
හා අධිසැර නඩත්තු) යබ.අ.02 කාර්යාලය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
තැ.යප. 18ඉ ළමාගාරය
පාරඉ මහව වර.
දු.ක./ෆැක්ස්
0812222286
0812204298

දු.ක./ෆැක්ස්
0812222286
0812204298
යබ.අ. 2

නාරම්මල පාර,
ඇස්සැද්දුම,
කුලියාපිටිය.

037 - 2281892

CE(P&HM)DD1/T/PM/2021/0
1
100x50x6mm ප්රමායයේ
ගැේවනයිස් කරන ලද මෘදු වායන් පීලි
යකඩ මීටර් 5ඉ000 ක් සැපයීම හා
යගනවිත් භාරදීම.

නාරම්මල පාර,
ඇස්සැද්දුම,
කුලියාපිටිය.

3,500/-

13

75ඉ000/-

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී (වයාපෘති
හා අධිසැර නඩත්තු) -

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනො.25,
රජපිහිේල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498
ෆැක්ස්: 0372065497
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(වයාපෘති හා අධිසැර
නඩත්තු) - යබ.අ.02
කාර්යාලය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයඉ
තැ.යප. 18ඉ
ළමාගාරය පාරඉ
මහව වර.

අදාල නැත

යද්ශීය

-

යද්ශීය

අදාල නැත

NCB

මෙතැනි
න්

Downloa
d

Click
Here

දු.ක./ෆැක්ස්
0812222286
0812204298
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(වයාපෘති හා අධිසැර

අදාල නැත

NCB

Click
Here

සපුගස්කන්ද ග්රිඩ් උපයපොයේ සිට
යකෝපියාවත්ත වහරු අංගනය දක්වා
දියවන ද්විත්ව පරිපථ ද.යවො. 33
LYNX දිහැන් මාර්ගයේ 50 (TDM
+ 3) කුළුයණ් මිහිවිදුම් අත්තිවාරම
(Pile Foundation) ඉඳිකිරීම .

නඩත්තු) - යබ.අ.02
කාර්යාලය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයඉ
තැ.යප. 18ඉ ළමාගාරය
පාරඉ මහව වර.
දු.ක. 0812222286
0812222287
ෆැක්ස්. 0812222286

යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් අංශයයහි
ICTAD යරේණිගත කිරීම අව ව C-6
යහෝ ඊට වැඩි යකොන්ත්රාත් කරුවන්
සුදුසු යේ.

යබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධායම)-1

CP1/CE(COM)/PPC/2021/091
ව ගයවළ පාරියභෝගික යසේවා
මධායස්ථානයේ විදුලි අධිකාරි නිල
නිවස සඳහා කුළී/බඳු පදනම මත පහත
සඳහන් පහසුකම් සහිතව වසර 02ක
කාලයකට යගොඩනැඟිේලක් ලබා
ගැනිම.

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

CP1/CE(COM)/PPC/2021/093
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු මහව වර
නගර කාර්යාලයට අයත් පාරියභෝගික
යසේවා මධායස්ථානය -උතුර සඳහා

දු.ක.

0812222286
0812222287
ෆැක්ස්. 0812222286

නඩත්තු) - යබ.අ.02
කාර්යාලය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයඉ
තැ.යප. 18ඉ
ළමාගාරය පාරඉ
මහව වර.
දු.ක.

0812222286
0812222287
ෆැක්ස්. 0812222286

-

-

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලයඉ
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
අංක 04ඉ
අස්ගිරිය පාරඉ
මහව වර.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ)
කාර්යාලයඉ
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයඉ
අංක 04ඉ
අස්ගිරිය පාරඉ
මහව වර.

අදාල නැත.

යද්ශීය

-

දු.අ. 081-2234324
081-4950330

1) යගොඩනැගිේල අවම
වශයයන් වර්ග අඩි 17502000 ත්අතර විය යුතු අතර
ව ගයවල පාරියභෝගික යසේවා
මධායස්ථානයට ආසන්නයේ
පිහිටා තිබිය යුතුය.
2) ජලයඉවිදුලියඉ දුරකථන හා
මාර්ග පහසුකම් තිබිය යුතු
වීම.
3) ප්රධාාන මාර්ගයට පහසුයවන්
ළඟා විය හැකි වීම.
4) සුදුසු පරිදි වාහන නවතා
තැබීයම් පහසුකම් තිබිය
යුතුය.
5) ආරක්ෂක තාප්පයක් යහෝ
දැේ (යනට්) වැටක්
6) යගොඩනැගිේල වටා තිබිය
යුතුය.
යබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධායම)-1

තමා විසින් සකස්
කරගත් අයදුම්පතක
බලායපොයරොත්තු වන
මාසික කුළිය සහ
යගොඩනැඟිේයේ සියලු
විස්තර සඳහන් කර
එවන්න.

යබ.අ.02 කාර්යාලය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
තැ.යප. 18ඉ ළමාගාරය
පාරඉ මහව වර.

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

ප්ර.ඉ. (වාණිජ)
කාර්යාලයඉ
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයඉ අංක 04ඉ

Click
Here
අදාල නැත.
1000/=

14

16ඉ000/-

-එම-

-එම-

යද්ශීය

කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට
කෲ කැේ රථයක් ලබා ගැනීම .
යබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධායම)-1

යබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධායම)-1

අස්ගිරිය පාරඉ
මහව වර.
දු.අ. 081-2234324

CP1/CE(COM)/PPC/2021/082
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු
කුණ්ඩසායේ කාර්යාලයට අයත්
උඩුදුම්බර පාරියභෝගික යසේවා
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත
වසර 02ක කාලයකට කෲ කැේ
රථයක් ලබා ගැනීම .

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

CP1/CE(COM)/PPC/2021/101
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු
කටුගස්යතොට සඳහා කුලී පදනම මත
වසර 02ක කාලයකට යමෝටර් කාර්
රථයක් ලබා ගැනීම .

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

යබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධායම 2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/045

යබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධායම 2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/044

යබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධායම 2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/046

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම
ලං. වි.ම. (මධායම පළාත 02) - ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු(යබදාහැරීම් නඩත්තු)
ඒකකය- මප සඳහා වසර යදකක
කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම
ලං. වි.ම. (මධායම පළාත 02) ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු (ව වරඑළිය)
බල ප්රයද්ශයේ නඩත්තු උප ඒකකය
සඳහා වසර යදකක කාලයකට වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම

-එම-

1000/=

16ඉ000/-

-එම-

අදාල නැත.

යද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

යද්ශීය

Click
Here

යද්ශීය

-එම-

-එම1000/=

20ඉ000/-

-එම-

-එම-

16,000.00

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ
ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.

අදාල නැත.

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.
දු.අ. 081-4949160

1,000.00

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.
දු.අ. 081-4949160

1,000.00

16,000.00

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ
ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.

අදාල නැත.

යද්ශීය

Click
Here

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා

500.00

5,000.00

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කාර්යාලයඉ ලංකා

අදාල නැත.

යද්ශීය

Click
Here

15

Click
Here

යබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධායම 2)

යබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධායම 2)

ලං. වි.ම. (මධායම පළාත 02)ප්රායද්ශීය විදුලි
ඉංිනයන්රු(නාවලපිටිය) බල
ප්රයද්ශයේ GPS දත්ත ලබා ගැනීයම්
වැඩසටහන සඳහා වසරක කාලයකට
ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම.
CP2/CE(COM)/PPC/2021/053
කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම
ලං. වි.ම. (මධායම පළාත 02)- ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු(යබදාහැරීම් නඩත්තු)
ඒකකය- මප 02 සඳහා වසර යදකක
කාලයකට සිංගේ කැේ රථයක් ලබා
ගැනීම.
CP2/CE(COM)/PPC/2021/051
කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම
ලං. වි.ම. (මධායම පළාත 02) - ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු(සැළසුම් හා සංවර්ධාන)
ඒකකය-මප 02 සඳහා වසර යදකක
කාලයකට කුලී පදනම යටයත්
යමෝටර් කාර් රථයක් ලබා ගැනීම

යබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධායම 2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/056
කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම
ලං. වි.ම. (මධායම පළාත 02)ප්රායද්ශීය විදුලි
ඉංිනයන්රු(මාවනැේල) ඒකකයේ
පා.යසේ.ම. මාවනැේල සඳහා වසර
යදකක කාලයකට සැහැේලු යලොරි
රථයක් ලබා ගැනීම

යබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධායම 2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/057
කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම
ලං. වි.ම. (මධායම පළාත 02) ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු(කෑගේල)
සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී
පදනම යටයත් යමෝටර් කාර් රථයක්
ලබා ගැනීම

යබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධායම 2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/058
කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම
ලං. වි.ම. (මධායම පළාත 02 )- ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු(යප්රායදණිය) කාර්යාලය
සඳහා වසර යදකක කාලයකට වෑන්
රථයක් ලබා ගැනීම.

කමිටුව-මප2

විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.
දු.අ. 081-4949160

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදනක
මිටුව-මප2

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.
දු.අ. 081-4949160

1,000.00

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.
දු.අ. 081-4949160

1,000.00

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.
දු.අ. 081-4949160

1,000.00

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.
දු.අ. 081-4949160

1,000.00

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.

1,000.00

16

විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය

විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ
ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.

16,000.00

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ
ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.

අදාල නැත.

යද්ශීය

20,000.00

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ
ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.

අදාල නැත.

යද්ශීය

16,000.00

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ
ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.

අදාල නැත.

යද්ශීය

20,000.00

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ
ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය

අදාල නැත.

යද්ශීය

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ
ඊරියගමඉ

අදාල නැත.

16,000.00

Click
Here

Click
Here

Click
Here

Click
Here

යද්ශීය

Click
Here

යප්රායදණිය.

දු.අ. 081-4949160
යබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධායම 2)

යබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධායම 2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/059
කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම
ලං. වි.ම. (මධායම පළාත 2) - ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු(තැනීම්) (මධායම පළාත 2)
සඳහා වසර යදකක කාලයකට කුලී
පදනම යටයත් යමෝටර් කාර් රථයක්
ලබා ගැනීම
CP2/CE(COM)/PPC/2021/060
කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම
ලං. වි.ම. (මධායම පළාත 2) - ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු(බලශක්ති කළමනාකරය)
-මධායම පළාත 2 සඳහා වසර යදකක
කාලයකට කුලී පදනම යටයත්
යමෝටර් කාර් රථයක් ලබා ගැනීම

12/05/2021
14.00 පැය

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.
දු.අ. 081-4949160

1,000.00

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.
දු.අ. 081-4949160

1,000.00

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

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

2021-05-05
ප.ව 2.30
දක්වා

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/G-V56/2021/110
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා
ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා
මධායස්ථානය - ගම්පහ

05/05/2021
14.30 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/V-V67/2021/141
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා
ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා
මධායස්ථානය - නිට්ටම්ඹුව

05/05/2021
14.30 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/G-V109/2021/167
කුලී පදනම මත යමොටර් කාර් රථයක්
ලබා ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු ගම්පහ

05/05/2021
14.30 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

05/05/2021
14.30 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්

යබදාහැරිම්
අංශ 02

WPN/NCB/G-V110/2021/169

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

1ඉ000.00

1ඉ000.00

1ඉ000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

1ඉ000.00

20,000.00

1ඉ000.00

20,000.00
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ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ
ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.

අදාල නැත.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කාර්යාලයඉ ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලයඉ
ගේවල පාරඉ
ඊරියගමඉ
යප්රායදණිය.

අදාල නැත.

යද්ශීය

Click
Here

-

NCB
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Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

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

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

යද්ශීය
Click
Here

(බපඋ)

කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා
ගැනීම. ප්රායද්ය ය නඩත්තු ඒකකය ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු - ගම්පහ

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/G-V128/2021/170
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා
ගැනීම. ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රු
කාර්යාලය - ගම්පහ

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/G-V155/2021/171
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා
ගැනීම. පාරියභෝගික යසේවා
මධායස්ථානය - ගයන්මුේල

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/CE/GAM/2021/01
ගම්පහ ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු
කාර්යාලයට අයත් ගම්පහඉ යක්කලඉ
ගයණ්මුේල පා.යසේ.ම සහ ප්රායද්ශීය
නඩත්තු ඒකකයේ පිරිසිදු කිරීයම්
කටයුතු සඳහා වසරක කාලයකට මිල
කැඳවුම් ලබා ගැනීම

කමිටුව

05/05/2021
14.30 පැය

05/05/2021
14.30 පැය

06/05/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/
HV-124/DI-10/2K21/16

යබදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

විදුලි ඉංිනයන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ
ඇේල පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම
මත වසර යදකක් සඳහා යලොරි රථයක්
ලබාගැනීම

12/05/2021
15.00 පැය

පළාත් මිලදී
ගැනිම්
කමිටුව
(ඌව)

යනො. 280, ව වර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, ව වර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, ව වර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72
ප්රධාාන විදුලි
ඉංිනයන්රුඉ
අංක:57ඉයම්රිබියසෝ
මාවතඉ ගම්පහ
කාර්යාලය.
033-2227944
033-2222170
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාවඉ ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පාර,
හිඳයගොඩ, බදුේල.

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

1ඉ000.00

1ඉ000.00

500.00

20,000.00

20,000.00

2ඉ500.00

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

නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය,
ලං.වි.ම., යනො. 280, ව වර
පාර, කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
ප්රධාාන විදුලි ඉංිනයන්රුඉ
අංක:57ඉයම්රිබියසෝ
මාවතඉ ගම්පහ
කාර්යාලය.
033-2227944
033-2222170

500.00

51,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාවඉ ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර,
හිඳයගොඩ, බදුේල.

යනො. 280, ව වර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, ව වර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කාර්යාලය, ලං.වි.ම.,
යනො. 280, ව වර පාර,
කිරිබත්යගොඩ.
දු.ක. 0112911071/72
ප්රධාාන විදුලි
ඉංිනයන්රුඉ
අංක:57ඉයම්රිබියසෝ
මාවතඉ ගම්පහ
කාර්යාලය.
033-2227944
033-2222170
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ඌව) ශාඛාවඉ ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පාර,
හිඳයගොඩ,
බදුේල.

-
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-
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-

NCB
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Here

-

යද්ශීය

යමතැනි
න් බාගත
කරන්න

දු.ක : 0552222474
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/
HV-100/MON-15/2K21/17
යබදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

විදුලි ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල)
ඒකකයේ දඹගේල පා.යසේ.ම. සඳහා
කුලී පදනම මත වසර යදකක් සඳහා
වෑන් රථයක් ලබාගැනීම

12/05/2021
15.00 පැය

පළාත් මිලදී
ගැනිම්
කමිටුව
(ඌව)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාවඉ ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි

500.00

18

49,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාවඉ ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර,
හිඳයගොඩ, බදුේල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ඌව) ශාඛාවඉ ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි

යද්ශීය

යමතැනි
න් බාගත
කරන්න

පාර,
හිඳයගොඩ, බදුේල.

පාර,
හිඳයගොඩ,
බදුේල.

දු.ක : 0552222474
DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/
HV-45/DGM-09/2K21/18

යබදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

විදුලි ඉංිනයන්රු (යමොයරාගල)
ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි (වාණිජ II)
සඳහා කුලී පදනම මත වසර යදකක්
සඳහා වෑන් රථයක් ලබාගැනීම

12/05/2021
15.00 පැය

පළාත් මිලදී
ගැනිම්
කමිටුව
(ඌව)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාවඉ ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පාර,
හිඳයගොඩ, බදුේල.

500.00

49,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාවඉ ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර,
හිඳයගොඩ, බදුේල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ඌව) ශාඛාවඉ ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පාර,
හිඳයගොඩ,
බදුේල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාවඉ ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර,
හිඳයගොඩ, බදුේල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ඌව) ශාඛාවඉ ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පාර,
හිඳයගොඩ,
බදුේල.

යමතැනි
න් බාගත
කරන්න
යද්ශීය

දු.ක : 0552222474
නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/නිල
නිවාස/සි6/2යක්21/04

යබදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

12/05/2021
15.00 පැය

ලං.වි.ම. යබදාහැරීම් නඩත්තු (ඌව)
උපයපොල නඩත්තු ii උප ඒකකය
සඳහා නිවසක් වසර යදකක් සඳහා බදු
පදනම මත ලබාගැනීම

පළාත් මිලදී
ගැනිම්
කමිටුව
(ඌව)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාවඉ ප්රධාාන
ඉංිනයන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පාර,
හිඳයගොඩ, බදුේල.

500.00

6,000.00

දු.ක : 0552222474

යබ. අ. 03
(සබර)

යබ. අ. 03
(සබර)

SAB/RAT-V78/HV/2021/38
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු (රත්නපුර)
ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා
ත්රීයරෝද රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා
ගැනීම.

SAB/RUW-V82/HV/2021/39
ප්රායද්ශීය විදුලි ඉංිනයන්රු

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්නපුර

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු

1ඉ000.00

1ඉ000.00

19

20ඉ000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නව නගරය,
රත්නපුර. 045-22258915 ෆැක්ස් - 045-2226084

20ඉ000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්නපුර. 0452225891-5 ෆැක්ස් 045-2226084
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු

-

යමතැනි
න් බාගත
කරන්න
යද්ශීය

-

NCB

-

NCB

Click
Here

Click

(රුවන්නැේල) ඒකකයට අයත්
යගෝනගේයදනිය පාරියභෝගික යසේවා
මධායස්ථානයේ රාජකාරී කටයුතු
සඳහා වැන් (ද්විත්ව කාර්යය) රථ 1
ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම.

යබ. අ. 03
(සබර)

SAB/P&D-V83/HV/2021/40
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (සැලසුම් හා
සංවර්ධාන) සබරගමුව ඒකකයේ
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වැන් (ද්විත්ව
කාර්යය) රථ 1 ක් කුලී පදනම මත
ලබා ගැනීම.

(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්නපුර

12/05/2021
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්නපුර

පළාත් මිළදී
ගැනීම්
කමිටුව
(සබර)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්නපුර

SAB/EM-V90/HV/2021/41
යබ. අ. 03
(සබර)

යබදාහැරීම්
අංශය 03
(බපද II )

ව්යාපති
(GPDEEIIP
Tr2)

ප්රධාාන ඉංිනයන්රු (බලශක්ති
කළමනාකරය)සබරගමුව ඒකකයේ
රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් (ද්විත්ව
කාර්යය) රථ 1 ක් කුලී පදනම මත
ලබා ගැනීම.

WPSII/T/2021/080
බටහිර පළාත දකුය II ට අයත් බල
ප්රයද්ශයයහි පාවිච්චියයන් ඉවත් කරන
ලද අබලි භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා මිළ
ගයන් කැඳවිම
PM/GPDEEIIPTR2(P1&P2)/2021/
Rent
කාර්යාලයක් පව්ත්ව්ාමෙන යාෙ සඳහා
මකොළඹ නෙරමේ මහෝ එයට ආසන්න
ස්ථානයක මෙව්ර්ෂයක් සඳහා බදු
ක්රෙයට ලබා ෙැනීෙට හැකිව්න පරිදි
ව්.අඩි. 3750 මනොඅඩු මෙොඩනැගිල්ලක්
අව්ශයව් ඇත. සැලකිය යුතු
කාෙර/මකොටස් කළ කාෙර, විදුලිය,
ජල සහ දුරකථන පහසුකම් ිබිය

12/05/2021
14.00 පැය

12/05/2021
10.00 පැය

06/05/2021
10.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීම්
කමිටුව
(බපද 11)

ප්රසම්පාදන
කමිටුව
වයාපෘති අංය

නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
යනො. 644, ශ්රී
ජයවර්ධානපුර මාවත,
ඇතුේයකෝට්යට්.

(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නව නගරය,
රත්නපුර. 045-22258915 ෆැක්ස් - 045-2226084

20ඉ000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නව නගරය,
රත්නපුර. 045-22258915 ෆැක්ස් - 045-2226084

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්නපුර. 0452225891-5 ෆැක්ස් 045-2226084

1ඉ000.00

20ඉ000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නව නගරය,
රත්නපුර. 045-22258915 ෆැක්ස් - 045-2226084

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංිනයන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්නපුර. 0452225891-5 ෆැක්ස් 045-2226084

රු. 2000.00

-

නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
යනො. 644, ශ්රී
ජයවර්ධානපුර මාවත,
ඇතුේයකෝට්යට්.

නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
යනො. 644, ශ්රී
ජයවර්ධානපුර මාවත,
ඇතුේයකෝට්යට්.

වයාපති කළමනාකරු,
හරිත බලශක්ති
සංවර්ධානය සහ බලශක්ති
කාර්යක්ෂමතා
නඟාසිටුවීයම් ආයයෝජන
වැඩ සටහන අදියර II
( 1 යකොටස සහ 2
යකොටස)
ලංකා විදුලිබල ෙණ්ඩලය
අංක 318ඉ ඇවරිවත්ත

වයාපති
කළමනාකරු,
හරිත බලශක්ති
සංවර්ධානය සහ
බලශක්ති
කාර්යක්ෂමතා
නඟාසිටුවීයම්
ආයයෝජන වැඩ
සටහන අදියර II
( 1 යකොටස සහ 2

1ඉ000.00

ලංසුව පිළිබඳ වැඩිදුර
තතොරතුරු පහත
දුරකථන අංකතෙන්
ලබා ගත හැකිෙ
අරමුණු කළමනාකරු,
හරිත බලශක්ති
සංවර්ධානය සහ
බලශක්ති
කාර්යක්ෂමතා

(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්නපුර. 0452225891-5 ෆැක්ස් 045-2226084

-

-

20

Here

-

NCB

Click
Here

Click
Here

-

NCB

අදාල
යනොයේ

ජාතික
ලංසු

Click
Here

-

යද්ශීය

යමතැනි
න්

යුතුය. පරිරය තුල අඩු තරමින් ව්ාහන
ෙහයක් නව්තා තැබිය හැකි ව්න පරිදි
මව්න් කරන ලෙ රථ ොල් පහසුකම්
ිබිය යුතුය.
සියලු විස්තර අඩංගුවව්, තො විසින්
සැකසූ අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න.
ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලියුම්
කව්රමේ ඉහල ව්ම් මකළව්මර්
“Rent of office Space”
PM/GPDEEIIPTR2(P1&P2)/2021/
Rent
යනුමව්න් සඳහන් කරන්න.

නඟාසිටුවීයම්
ආයයෝජන වැඩ
සටහන අදියර II ( 1
යකොටස සහ 2
යකොටස)
ලංකා විදුලිබල
ෙණ්ඩලය
අංක 318ඉ ඇවරිවත්ත
පාරඉ වත්තල

පාරඉ වත්තල
දු.ක : 011-2931543

යකොටස)
ලංකා විදුලිබල
ෙණ්ඩලය
අංක 318ඉ ඇවරිවත්ත
පාරඉ වත්තල
දු.ක : 011-2931543

දු.ක : 011-2931543

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවව යවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්ඉ ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතරඉ එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය.
අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යබ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරව  ලැයේ. අවශය වු විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්තරාත් පනතට අව ලවලව ලියාපදිංචි විය යුතුය.
ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවව යවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/පරධාාන ඉංිනයන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලීමක් මගින් 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 මුදේ ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක.
වියද්ශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලටඉ ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/පරධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියේ ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත්
කරන්නන් හා ඔවුන්යබ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/පරධාාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියේ පරී්ා කල හැක.
ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යබ අව මැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීමඉ එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරව  ලබන අතර පරමාදව ඉදිරිපත් කරව  ලබන ලංසු
පරතිය්ේප කරව  ලැයේ.
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරව  ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ පරධාාන ඉංිනයන්රු යවතිනි.
 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “ NCB ) යද්ශීය තර`ගකාරී ලංසු

සාමානයාධිකා ාරී

21

