ලංසු කැ`දවීම
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
1

කලාපය/
අංශය/
පළාත

2

3

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය
හා පරමායය

ලංසු
භාර ගන්නා
අවසාන
දිනය හා
යේලාව

4

සපයාගැනීම්
කමිටුව

5

ලංසු යපාත් මිළදී ගත
හැකි කායයාලය සහ
අදාළ අංකය

6

ලංසු
යපායතහි
මිල
(රුපි.)

7

ලංසු ඇපකරයේ
වටිනාකම
(රුපි.)

8

9

ඉදිරිපත් කරන ලංසු
භාරදිය යුතු කායයාලය

ලංසු විවෘත කරන
ස්ථානය

ප්රසම්පානන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
නගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
නනානරාචචනලයි 61342, ශ්රී
ලංකාව.

ප්රසම්පානන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
නගාඩනැගිල්ලල,
ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
නනානරාචචනලයි
61342.

10

යතාරතුරු
පිටපතක
මිල
(රුපි.)

11

ලංසු
වගයය
ICB/
NCB

12
යතාරතුරු
පිටපත
භාගත
කිරීම්

අමු ද්රවය
ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය

LV/T/2021/0368
Supply and Installation of 30T
Weighbridge to the Scrapyard of
LVPP

01/12/2021
14.00 පැය
පූර්ව ලංසු
රැස්වීම
25/11/2021
දින 10.00
පැයට

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය කණිෂ්ඨ
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

ප්රසම්පානන
අංශය, 4වන මහල,
බලස්වථාන කළමණාකරු
(ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය) ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
නනානරාචනචෝනල්ල
TP : 032 226 8964/77
Fax: 032 226 8980
Mob 0715777171

රු 1,000.00
(නැවත
නනානගවන
නටන්ඩර්
තැන්පතුව)
සාමානයාධි
කාරී ලංකා
ිදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
මහජන
බැංකුනේ
ගිණුම් අංක:
204200140
085134
නවත බැර
කල හැක

1

110,000.00

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

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
නවතින්
නනාමිනල්ල
බාගත කරගත
හැක

NCB

Click
Here

නබනා හැරිම්
කලාප 01
නකාළඹ
නගරය

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/032
Supply & Delivery of 05 Nos. of Dot
Matrix Printers to Colombo City

නබනාහැරිම්
අංශය - 02
(මධ්යම)-1

CP1/CE(COM)/PPC/2021/193

නබනාහැරීම්
කළාප 02නැනගනහිර
පළාත

නබනාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

08/12/2021
10.00 පැය

08/12/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීනම්
කමිටුව

08/12/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පානන
කමිටුව
(නැනගනහිර)

ලංිම මධ්යම පළාත 01 පළාත් ගබඩාව
සඳහා Brass Bolts & Nuts (3500
Nos.) ක්ව සපයා භාර දීම .
DGM [E]/QPPC/21/328
ත්රිකුණාමලය හා අම්පාර ල්ල්ලපත්
මධ්යස්වථාන සඳහා පාරිනභෝගික ිදුලි ල්ල්ල
(පැකට්ට 7440) මුද්රණය ිරරීම හා සැපයිම

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/RC/
2K21/107
ඌව පළාත සඳහා මීටර් 8.3/ිර.ග්රෑ. 100
වැරකැවූ නකාන්ීට්ට කණු 500ක්ව මිලදී
ගැනීම සහ සැපයීම

පළාත්
මිලදී
ගැනුම්
කමිටුව

08/12/2021
15.00 පැය

පළාත් මිලදී
ගැනිම් කමිටුව
(ඌව)

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(නකාළඹ නගරය)
කාර්යාලය,
සිේවන මහල, ලක්වෂ්මන්
නගාඩනැගිල්ලල 340,
ආර්. ඒ. න නමල්ල මාවත,
නකාළඹ 03 මගින්
2021-12-07 දිනට නපර
දුක. 011-2575930

ප්ර... (වාණිජ) කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, මප-1 අංක
04, අස්වගිරිය පාර,
මහනුවර.
දු.අ. 081-2234324
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැනගනහිර කාර්යාලය)
ත්රිකුණාමලය
0262222666
026-2221030
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්වරංවැලි පාර,
හිඳනගාඩ, බදුල්ලල.
දු.ක : 0552222474

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(නකාළඹ නගරය)
කාර්යාලය,
සිේ වන මහල, ලක්වෂ්මන්
නගාඩනැගිල්ලල 340, ආර් ඒ න
නමල්ල මාවත, නකාළඹ 03 හි
තබා ඇති ලංසු නපට්ටිය

1,000.00
(මුනලින්)

6,000.00

1000/=

23,500/=

ප්ර... (වාණිජ) කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩල මප1
අංක 04,
අස්වගිරිය පාර,
මහනුවර.

3500.00

193,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී
(නැනගනහිර කාර්යාලය),
උප්පුනේලි,
ත්රිකුණාමලය

1000.00

2

93,180.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්වරංවැලි පාර,
හිඳනගාඩ,
බදුල්ලල.

සමුළු කාමරය,
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(නකාළඹ නගරය)
කාර්යාලය

ප්ර... (වාණිජ)
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය-මප1
අංක 04,
අස්වගිරිය පාර,
මහනුවර.
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැනගනහිර
කාර්යාලය)
උප්පුනේලි,
ත්රිකුණාමලය
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්වරංවැලි
පාර,
හිඳනගාඩ, බදුල්ලල

-

නේශීය

අනාල නැත.

නේශීය

-

NCB

-

Click
Here

Click
Here

Click
Here

නමතැනින්
බාගත
කරන්න
නේශීය

නබනාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/2K21/10
9
ඌව පළාත සඳහා Industrial routers
අයිතමනයන් 20 ප්රමාණයක්ව මිලදී ගැනීම
සහ සැපයීම

08/12/2021
15.00 පැය

පළාත් මිලදී
ගැනිම් කමිටුව
(ඌව)

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්වරංවැලි පාර,
හිඳනගාඩ, බදුල්ලල.
දු.ක : 0552222474

500.00

21,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්වරංවැලි පාර,
හිඳනගාඩ,
බදුල්ලල.

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්වරංවැලි
පාර,
හිඳනගාඩ, බදුල්ලල

-

නමතැනින්
බාගත
කරන්න
නේශීය

නබනාහැරීම් අංශය - 4 (බපන - 1) ලංසු නපාත් මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු නයාමු අංකය, ඔනේ ආයතනනේ නම, වයාපාර ලියාපදිං අ අංකය, සහ ලිපිනය නකි පනිිඩයක්ව මාර්ගනයන් 0702516069 යන අංකයට නැනුම් නනන්න.
නබනාහැරීම්
අංශය - 4
(බපන - 1)

නබ. අ. 02
(මප2)

ඩේීඑස්ව-1/ීීසී/ටී/2021/97
කණු - නකාන්ීට්ට නපරැඳි මීටර් 11 ිර.ග්රෑ.
350 (Poles Concrete Pre-Stressed
11m 350kg) සානා, සපයා, නගනිත්
භාරදීම.
100 එකු

09/12/2021
10.00 පැය

CP2/CE(COM)/PPC/2021/202

08/12/2012
14.00 පැය

නි.සා. මධ්යම පළාත 02 කාර්යාලනේ
තුන්වන මහනල්ල පාිෂන් ිරරීම.
Pre-Bid meeting: - 2021-12-03 දින,
ප.ව. 3.00 ට
ස්වථානය: - ප්ර... (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නනා.431, නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

නබනාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/S05/
2K21/113
සැලසුම් හා සංවර්ධ්න (ඌව) කාර්යාලනේ
Partition Wall සෑදීම, කම්කරු
කාමරයක්ව සෑදීම හා නාන කාමර පිිසුම්
අලුත්වැඩියා ිරරීම.

08/12/2021
15.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පානන
කමිටුව

පළාත්
ප්රසම්පානන
කමිටුව-මප2

පළාත් මිලදී
ගැනිම් කමිටුව
(ඌව)

නිනයාජය
සාමානයාධිකාරි (
බස්වනාහිර පළාත නකුණ1) කාර්යාලය,
නබනාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්වථානය, 3වන මහල,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
නනහිවල.
ප්ර... (වාණිජ) - මප 02
011-2638852
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නනා.431, නකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-4949160,

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්වරංවැලි පාර,
හිඳනගාඩ, බදුල්ලල.
දු.ක : 0552222474

500.00

34,000.00

ප්රධ්ාන .ංජිනන්රු (වාණිජ),
නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී
(බස්වනාහිර පළාත නකුණ-1)
කාර්යාලය, නබනාහැරීම්
අංශ - 4 මූලස්වථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ, නනහිවල.

ඉදිකිරීම්

1000.00

500.00

යස්වා
3

60000.00

5000.00

ප්ර... (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, නනා.431,
නකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ) ඒකකය
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්වරංවැලි පාර,
හිඳනගාඩ,
බදුල්ලල.

ප්රධ්ාන .ංජිනන්රු
(වාණිජ), නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්වනාහිර පළාත
නකුණ-1) කාර්යාලය,
නබනාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්වථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
ප්ර... (වාණිජ) - මප 02
නනහිවල.
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නනා.431, නකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්වරංවැලි
පාර,
හිඳනගාඩ, බදුල්ලල

NCB

අනාල නැත.

නේශීය

-

Click
here

Click
Here

නමතැනින්
බාගත
කරන්න
නේශීය

ජනන
(තාපබල
සංකීරයය)

එස්ීඑස්/එස්එස්ීඊ/එල්පී/2021/04/44
00

01/12/2021
10.00 පැය

සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථානය සඳහා
2020-2021 වසර යවනුයවන් ලීටර 19
පානීය ජල යබෝතල්ප මිලට ගැනීම

සම්ප්රේෂණ
(රෙහාන
දකුණ)

ලංසු අංකය :
TR/O&M/S/NCB/2021/061/D
Obtaining a House on Lease Basis
for the Field Staff of Western
Central Unit

08/12/2021
10.00 පැය

සපයා ගැනීම්
කමිටුව
තාපබල
සංකීයයය

ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව
සම්ප්රේෂණ

නියයෝජය සාමානය
අධිකාරී ( තාපබල
සංකීයයය) ලංවිම
ජනන මූලස්ථානය,
නව කැළණි පාලම,
10600
යකායලාන්නාව
දුරකතන අංකය
011 2423897
ප්රධාන ඉංජිරේරු (සම්ප්.
රෙහාන බටහිර ෙධ්යෙ)
රකේ් පාර රකාළඹ 9
Tel : 011-2056702
Fax : 011-2056710

1,000/=

රනාමිරේ

15,000/=

අදාල නැත

නියයෝජය සාමානය
අධිකාරී ( තාපබල
සංකීයයය) ලංවිම
ජනන මූලස්ථානය, නව
කැළණි පාලම,
10600 යකායලාන්නාව
දුරකතන අංකය
011 2423897

නියයෝජය සාමානය
අධිකාරී ( තාපබල
සංකීයයය) ලංවිම
ජනන මූලස්ථානය,
නව කැළණි පාලම,
10600
යකායලාන්නාව
දුරකතන අංකය
011 2423897

නිරයෝජ්ය සාොනයධිකකාි
(සම්ප්. රෙහාන- ද)
රකේ් පාර
රකාළඹ 9

නිරයෝජ්ය
සාොනයධිකකාි
(සම්ප්. රෙහාන- ද)
රකේ් පාර
රකාළඹ 9

අදාල නැත

-

යේශීය

Click Here

NCB

Click
Here

Tel : 011-2056702
Fax : 011-2056710
සම්යේෂය
නියයෝජය
සාමානයාධි
කාරී
(සම්.යම.හා
න. - දකුය)

TR/O&M/NCB/2021/38/D
ලංවිම කායයාල සංකීයයය යකන්්
පාර, යකාළඹ 09 හා කැළණිය ලංවිම
කායයාල පරිශ්රය සඳහා පවිත්රතා සහ
උදයාන නඩත්තු කිරීම
202120 / 23 වෂයය

සම්යේෂය
(යමහාන
දකුය)

ලංසු අංකය:
TR/O&M/S/NCB/2021/059/D
Obtaining a House on Lease Basis to
use as an Official Accommodation for
the Chief Engineer of Western Central
Unit of Transmission O&MS Branch.

යබදා හැරිම්
කලාප 01
යකාළඹ
නගරය

DGM(CC)/CE(O)/EE(AUTO)PPC/HV/2
021/001
නි.ස (යකා.න) අනියුක්ත ප්ර.ඉ
(යමයහයුම්) ඒකකය සදහා කුළි කෘ
කැබ් රථයක් ලබා ගැනිම (වසර 01 ක්
සදහා)

08/12/2021
10:00 පැය

සම්යේෂය
අංශයේ
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

08/12/2021
10:00 පැය

ප්රසම්පාදන
කමිටුව සම්යේෂය

08/12/2021
10:00 පැය

පළාත්
මිලදී
ගැනුම්
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(සම්.යම. හා න. දකුය), ලංවිම,
යකන්් පාර, යකාළඹ
09. දු. අ : 0112682449, ෆැක්ස් :
011-2688208

ප්රධාාන ඉංීයන්රු
(සම්.යමහාන -බටහිර
මධායම), යකන්් පාර,
යකාළඹ 09
Tel: 011-2056702
Fax: 011-2056710
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(යකාළඹ නගරය)
කායයාලය,
සිේවන මහල,
ලක්ෂ්මන්
යගාඩනැගිල්පල 340,
ආය. ඒ. ද යමල්ප

රු.4000.00

යනාමියල්ප

1,000.00
(මුදලින්)

4

රු. 100,000/-

අදාල නැත

එක් කුලි කෘ
කැබ් රථයකට
15,000.00
බැගින්

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී (සම්.යම.
හා න. - දකුය), ලංවිම,
යකන්් පාර, යකාළඹ 09.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(සම්.යම. හා න. දකුය), ලංවිම,
යකන්් පාර, යකාළඹ
09.

නියයෝජය සාමානයධිකාරී
(සම්.යම.හා.න-ද)
යකන්් පාර, යකාළඹ 09
Tel: 011-2056702
Fax: 011-2056710

නියයෝජය
සාමානයධිකාරී
(සම්.යම.හා.න-ද)
යකන්් පාර, යකාළඹ
09

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (යකාළඹ
නගරය) කායයාලය,
සිේ වන මහල, ලක්ෂ්මන්
යගාඩනැගිල්පල 340, ආය
ඒ ද යමල්ප මාවත, යකාළඹ
03 හි තබා ඇති ලංසු
යප්ටිය

සමුළු කාමරය,
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(යකාළඹ නගරය)
කායයාලය

Click
Here
යනාමියල්ප

NCB

-

NCB

Click
Here

-

යේශීය

Click Here

යබදා හැරිම්
කලාප 01
යකාළඹ
නගරය

DGM(CC)/CE(O)/EE(COM)PPC/HV/20
21/001
නි.ස (යකා.න) අනියුක්ත ප්ර.ඉ
(යමයහයුම්) ඒකකය සදහා කුළි කෘ
කැබ් රථයක් ලබා ගැනිම (වසර 01 ක්
සදහා)

08/12/2021
10:00 පැය

පළාත්
මිලදී
ගැනුම්
කමිටුව

DGM(CC)/CE(P&D)/PPC/2021/004
යකාළඹ නගර කායයාලයේ තැනීම්
ඒකකයයහි, විදුලි අධිකාරී (තැනීම්
ඩියපෝ 04) සඳහා නිල නිවසක්
කුලියට/බේදට ලබා ගැනීම
යබදා හැරිම්
කලාප 01
යකාළඹ
නගරය


යබදා හැරිම්
කලාප 01
යකාළඹ
නගරය

 ප්රයේශය - යකාළඹ නගර
ීමායවන්
 බිම් ප්රමායය - 800 ft2
 එක් වාහනයක් නැවතීයම් හැකියාව
 විදුලිය හා නල ජලය අවශයයි
වසර 02 ක බදු පදනම
මත
DGM(CC)/CE(P&D)/PPC/2021/005
යකාළඹ නගර කායයාලයේ තැනීම්
ඒකකයයහි තැනීම් ඩියපෝ 02 සඳහා
යගාඩනැඟිල්පලක් කුලියට/බේදට ලබා
ගැනීම
 ප්රයේශය - යකාළඹ 13,14 හා 15
අවටින්
 බිම් ප්රමායය - 2000 ft2
 අවම වශයයන් වාහන 04 ක් පමය
නැවතීයම් හැකියාව
 විදුලිය හා නල ජලය අවශයයි
 අඩි 12 පිවිසුම් වාගයයක් අවශයයි
වසර 02 ක බදු පදනම මත

08/12/2021
10:00 පැය

08/12/2021
10:00 පැය

පළාත්
මිලදී
ගැනුම්
කමිටුව

පළාත්
මිලදී
ගැනුම්
කමිටුව

මාවත, යකාළඹ 03
මගින්
2021-12-07 දිනට
යපර
දුක. 011-2575930
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(යකාළඹ නගරය)
කායයාලය,
සිේවන මහල,
ලක්ෂ්මන්
යගාඩනැගිල්පල 340,
ආය. ඒ. ද යමල්ප
මාවත, යකාළඹ 03
මගින්
2021-12-07 දිනට
යපර
දුක. 011-2575930

ලංසු යපාත් නිකුත්
යනායකයය.
යගාඩනැගිල්පයල්ප මුල්ප
අයිතිකරුවන් සියලු
විස්තර සහිතව තමාම
ලංසු ලිඛිතව ඉදිරිපත්
කල යුතුය
දුක. 011-2575930

ලංසු යපාත් නිකුත්
යනායකයය.
යගාඩනැගිල්පයල්ප මුල්ප
අයිතිකරුවන් සියලු
විස්තර සහිතව තමාම
ලංසු ලිඛිතව ඉදිරිපත්
කල යුතුය
දුක. 011-2575930

1,000.00
(මුදලින්)

-

-

5

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (යකාළඹ
නගරය) කායයාලය,
සිේ වන මහල, ලක්ෂ්මන්
යගාඩනැගිල්පල 340, ආය
ඒ ද යමල්ප මාවත, යකාළඹ
03 හි තබා ඇති ලංසු
යප්ටිය

සමුළු කාමරය,
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(යකාළඹ නගරය)
කායයාලය

-

යේශීය

Click Here

-

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (යකාළඹ
නගරය) කායයාලය,
සිේ වන මහල, ලක්ෂ්මන්
යගාඩනැගිල්පල 340, ආය
ඒ ද යමල්ප මාවත, යකාළඹ
03 හි තබා ඇති ලංසු
යප්ටිය

සමුළු කාමරය,
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(යකාළඹ නගරය)
කායයාලය

-

යේශීය

-

-

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (යකාළඹ
නගරය) කායයාලය,
සිේ වන මහල, ලක්ෂ්මන්
යගාඩනැගිල්පල 340, ආය
ඒ ද යමල්ප මාවත, යකාළඹ
03 හි තබා ඇති ලංසු
යප්ටිය

සමුළු කාමරය,
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(යකාළඹ නගරය)
කායයාලය

-

යේශීය

-

එක් කුලි කෘ
කැබ් රථයකට
15,000.00
බැගින්

යබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

ඩීීඑම්/එන්ඩබ්ී/ීඊඊීඑම්/ටී/2020/1
95
විදුලි ඉංජියන්රු (සැටි සැලසුම්) සදහා
කුලී පදනම මත යමෝටය රථයක් ලබා
ගැනීම.

යබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

ඩීීඑම්/එන්ඩබ්ී1/ීඊඊීඑම්/ටී/2021/
203
කීරියන්කල්පලිය පාරියභෝගික යස්වා
මධායස්ථානය සදහා කීරියන්කල්පලිය
නගර ීමාව තුළින්, ජලය, විදුලිය,
දුරකථන, සහිත වගය අඩි 3,000
යනාඅඩු යගාඩනැඟිල්පලක් සහිත
පර්යස් 80 කට යනාඅඩු ඉඩමක් කුලී
යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම.

යබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

ඩීීඑම්/එන්ඩබ්ී1/ඊඊපුත්)ීඑල්පීඑල්ප/
එෆ්එල්ප21
ආනමඩුව පාරියභෝගික යස්වා
මයස්ථානය සඳහා ආනමඩුව නගර
ීමාවට ආසන්නයේ ජලය, විදුලිය,
දුරකථන, පහසුකම් සහිත වගය අඩි
2,500 යනාඅඩු යගාඩනැඟිල්පලක් සහිත
පර්යස් 40 කට යනාඅඩු ඉඩමක් කුලී
යහෝ බදු පදනම මත ලබා ගැනීම.

15/12/2021
14.00 පැය

පළාත් මිලදී
ගැනීම්
කමිටුව

ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු
(වාණිජ) කායයාලය,
නාරම්මල පාර,
ඇස්සැේදුම,
කුලියාපිටිය.

1,000.00

35,000.00

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

1,000.00

10,000.00

එම

එම

NCB

Click
Here

1000.00

10,000.00

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු
(පුත්තලම) කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක.171/1,
කුරුයෑගල පාර,
පුත්තලම.

ප්රායේශීය විදුලි
ඉංජියන්රු (පුත්තලම)
කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක.171/1,
කුරුයෑගල පාර,
පුත්තලම.

NCB

Click
Here

1,000.00

20,000.00

037 - 2281892

යබ.අ. 01
(වයඹ -02)

යබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධායම)-1

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0109
ගබඩාව සඳහා වගය අඩි 10,000 ක
යගාඩනැගිල්පලක් බේදට ලබා ගැනීම

CP1/CE(COM)/PPC/2021/236
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු
(කුණ්ඩසායල්ප ) ඒකකයට අයත්
මංවර යහළිකිරීයම් වැඩසටහන සඳහා
කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට
කෲ කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම .

15/12/2021
14.00 පැය

15/12/2021
14.00 පැය

09/12/2021
10.00 පැය

08/12/2021
14.00 පැය

පළාත් මිලදී
ගැනීම්
කමිටුව

එම

පළාත් මිලදී
ගැනීම්
කමිටුව

ප්රායේශීය විදුලි
ඉංජියන්රු (පුත්තලම)
කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක.171/1,
කුරුයෑගල පාර,
පුත්තලම.
032-2265995

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කායයාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනා.25,
රජපිහිල්පල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්ස්: 037- 2065497

-එම-

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කායයාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.25,
රජපිහිල්පල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්ස්: 037- 2065497

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

NCB

Click
Here

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කායයාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
යනා.25,
රජපිහිල්පල පාර,
කුරුයෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්ස්: 0372065497

16,000/=
1000/=

6

-එම-

-එම-

-

යේශීය

අදාල නැත.

යේශීය

Downlo
ad

Click
Here

යබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධායම)-1

යබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධායම)-1

යබ. අ. 02
(මප2)

CP1/CE(COM)/PPC/2021/235
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (මහනුවර නගරය)
බල ප්රයේශයට අයත් විදුලි
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය උතුර සඳහා කුලී පදනම මත වසර
02ක කාලයකට කෲ කැබ් රථයක්
ලබා ගැනීම .
CP1/CE(COM)/PPC/2021/225
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (මාතයල්ප)
බල ප්රයේශයේ විදුලි අධිකාරි
(පල්පයල්පයපාළ) නිළ නිවස සඳහා
බදු/කුලී පදනම මත නිවසක් ලබා
ගැනීම.
1. යගාඩනැගිල්පල අවම
වශයයන් වගය අඩි 1500
පමය විය යුතුය.
2. පල්පයල්පයපාළ උප ඒ්කකයට
ආසන්නයේ පිහිටා තිබිය
යුතුය.
3. ජලය. විදුලිය, මාගය
පහසුකම් තිබිය යුතුය.
4. වාහන 02ක් නවතා තැබිය
හැකි පහසුකම් තිබිය යුතුය.
CP2/CE(COM)/PPC/2021/198
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු (කෑගල්පල)
ඒකකයට අයත් පා.යස්.ම. රඹුක්කන
සඳහා වසර යදකක කාලයකට
සැහැල්පලු යලාරි රථයක් ලබා ගැනීම

යබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/201
ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු
(මාවනැල්පල) ඒකකයේ පා.යස්.ම.
දිප්පපිටිය සඳහා වසර යදකක
කාලයකට සැහැල්පලු යලාරි රථයක්
ලබා ගැනීම

යබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/215

08/12/2021
14.00 පැය

08/12/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

-එම-

තමා විසින් සකස්
කරගත් අයදුම්පතක
බලායපායරාත්තු වන
මාසික කුළිය සහ
ඉඩයම් සියලු විස්තර
සඳහන් කර එවන්න.

1000/=

16,000/=

-

-එම-

-එම-

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක 04,
අස්ගිරිය පාර,
මහනුවර.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ)
කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක 04,
අස්ගිරිය පාර,
මහනුවර.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ
පාර, පිළිමතලාව.

අදාල නැත.

යේශීය

අදාල නැත.

යේශීය

අදාල නැත.

යේශීය

අදාල නැත.

යේශීය

අදාල නැත.

යේශීය

Click
Here

දු.අ. 081-2234324
066-2222745

08/12/2021
14.00 පැය

08/12/2021
14.00 පැය

08/12/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ
පාර, පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-4949160
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ
පාර, පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-4949160
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කායයාලය, ලංකා

1000.00
16000.00

1000.00
16000.00

1000.00
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ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ
පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කායයාලය, ලංකා

Click Here

Click Here

Click Here

ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු
(යප්පරායදණිය) බල ප්රයේශයේ
පා.යස්.ම. ඊරියගම සඳහා වසර යදකක
කාලයකට කුලී පදනම යටයත් යලාරි
රථයක් ලබා ගැනීම.
යබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/217
ප්රායේශීය විදුලි
ඉංජියන්රු(ගිනිගත්යහ්න) ඒකකයට
අයත් පා.යස්.ම. මස්යකළිය සඳහා කුලී
පදනම යටයත් වසර යදකක
කාලයකට සැහැල්පලු යලාරි රථයක්
ලබා ගැනීම.

යබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/218
ප්රායේශීය විදුලි
ඉංජියන්රු(ගිනිගත්යහ්න) ඒකකයට
අයත් ප්රායේශීය නඩත්තු උප ඒකකය
සඳහා කුලී පදනම යටයත් වසර
යදකක කාලයකට සැහැල්පලු යලාරි
රථයක් ලබා ගැනීම

යබ. අ. 02
(මප2)

යබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/223
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (බලශක්ති
කළමනාකරය) - මධායම පළාත 2
ඒකකයේ විදුලි ඉංජියන්රු (බලශක්ති
කළමනාකරය 1) සඳහා වසර යදකක
කාලයකට කුලී පදනම යටයත්
යමෝටය කාය රථයක් ලබා ගැනීම.
CP2/CE(COM)/PPC/2021/224
ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු(යප්පරායදණිය)
බල ප්රයේශයට අයත් යටිනුවර
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානය
සඳහා වසරක කාලයකට ත්රී යරෝද
රථයක් ලබා ගැනීම

යබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/225
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (සැළසුම් හා
සංවධායන) ඒකකය මප 02 සඳහා
වසර යදකක කාලයකට (4WD) ඩබල්ප

ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

08/12/2021
14.00 පැය

08/12/2021
14.00 පැය

08/12/2021
14.00 පැය

08/12/2021
14.00 පැය

08/12/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ
පාර, පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-4949160,
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ
පාර, පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-4949160,

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ
පාර, පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-4949160,

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ
පාර, පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-4949160,
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ
පාර, පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-4949160,
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ
පාර, පිළිමතලාව.

16000.00

1000.00

1000.00

16000.00

16000.00

1000.00
20000.00

500.00
5000.00

1000.00
20000.00
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කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,

විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ
පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ
පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ
පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ
පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ
පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ
පාර, පිළිමතලාව.

Click Here
අදාල නැත.

යේශීය

අදාල නැත.

යේශීය

අදාල නැත.

යේශීය

අදාල නැත.

යේශීය

අදාල නැත.

යේශීය

Click
Here.

Click Here

Click Here

Click Here

යබ. අ. 02
(මප2)

කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම
CP2/CE(COM)/PPC/2021/226
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (සැළසුම් හා
සංවධායන) මප 02 ඒකකයේ විදුලි
අධිකාරි සැළසුම් 02 සඳහා වසර
යදකක කාලයකට (4WD) ඩබල්ප කැබ්
රථයක් ලබා ගැනීම

යබදාහැරීම්
කළාප 02

DGM [E]/QPPC/21/371
විදුලි ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් තැනීම් ත්රිකුයාමලය) යේ රාජකාරී කටයුතු
සඳහා යමෝටය කාය රථයක් වසර 02
ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම.

යබදාහැරීම්
කළාප 02

DGM [E]/QPPC/21/372
විදුලි අධිකාරී (යබදාහැරීම් තැනීම් ත්රිකුයාමලය) යේ රාජකාරී කටයුතු
සඳහා වෑන් රථයක් වසර 02 ක්
සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම.

යබදාහැරීම්
කළාප 02

DGM [E]/QPPC/21/373
ත්රිකුයාමලය කින්නියා විදුලි
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානයේ
රාජකාරී කටයුතු පවත්වායගන යාම
සඳහා යගාඩනැගිල්පලක් වසර 02 ක්
සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම.

යබදාහැරීම්
කළාප 02

DGM [E]/QPPC/21/374
කල්පමුයණ් අඩ්ඩාලයයනයි උප විදුලි
පාරියභෝගික යස්වා මධායස්ථානයේ
රාජකාරී කටයුතු පවත්වායගන යාම
සඳහා යගාඩනැගිල්පලක් වසර 02 ක්
සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම.

08/12/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

08/12/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(නැයගනහිර
)

08/12/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(නැයගනහිර
)

08/12/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(නැයගනහිර
)

08/12/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(නැයගනහිර
)

දු.අ. 081-4949160,
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ
පාර, පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-4949160,
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කායයාලය)
ත්රිකුයාමලය
026-2222666
026-2221030
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කායයාලය)
ත්රිකුයාමලය
026-2222666
026-2221030
ප්රායේශීය ප්රධාාන
ඉංජියන්රු
(ත්රීකුයාමලය)
කායයාලය
026-2222301/
026-2220060
යහෝ
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කායයාලය)
ත්රිකුයාමලය
026-2222666 /
026-2221030
ප්රායේශීය ප්රධාාන
ඉංජියන්රු
(කල්පමුයණ්)කායයාල
ය
067-2229276
යහෝ
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී(නැ

පිළිමතලාව.

1000.00
20000.00

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කායයාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
යනා.431, යකාළඹ
පාර, පිළිමතලාව.

Click Here
අදාල නැත.

යේශීය

1000.00

20,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර කායයාලය),
නිලායවලි පාර,
ත්රිකුයාමලය

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කායයාලය)
නිලායවලි පාර
ත්රිකුයාමලය

-

NCB

Click Here

1000.00

20,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර කායයාලය),
නිලායවලි පාර,
ත්රිකුයාමලය

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කායයාලය)
නිලායවලි පාර
ත්රිකුයාමලය

-

NCB

Click Here

500.00

-

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර කායයාලය),
නිලායවලි පාර,
ත්රිකුයාමලය

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කායයාලය)
නිලායවලි පාර
ත්රිකුයාමලය

-

NCB

Click Here

500.00

-

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර කායයාලය),
නිලායවලි පාර,
ත්රිකුයාමලය

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කායයාලය)
නිලායවලි පාර
ත්රිකුයාමලය

-

NCB

Click Here

9

යබදාහැරීම්
කළාප 02

DGM [E]/QPPC/21/375
කල්පමුයණ් නින්දවූය විදුලි පාරියභෝගික
යස්වා මධායස්ථානයේ රාජකාරී
කටයුතු පවත්වායගන යාම සඳහා
යගාඩනැගිල්පලක් වසර 02 ක් සඳහා
කුලියට ලබා ගැනීම.

08/12/2021
14.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(නැයගනහිර
)

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/P&D-V23/2021/01
කුලී පදනම මත යමෝටය කාය රථයක්
ලබා ගැනීම.විදුලි ඉංජියන්රු (සැලසුම්)

01/12/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/KE-V32/2021/92
කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක්
ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යස්වා
මධායස්ථානය - යදාම්යප්ප

01/12/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/P&D-V78/2021/149
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා
ගැනීම. යබදාහැරීම් පාලන
මධායස්ථානය - ප්රධාාන ඉංජියන්රු
(සැලසුම් හා සංවධායන)

01/12/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/DGM-V12/2021/175
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා
ගැනීම.- ප්රධාාන ඉංජියන්රු (බලශක්ති
කලමයාකරය)

01/12/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

යගනහිර කායයාලය)
ත්රිකුයාමලය
026-2222666 /
026-2221030
ප්රායේශීය ප්රධාාන
ඉංජියන්රු
(කල්පමුයණ්)කායයාල
ය
067-2229276
යහෝ
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී(නැ
යගනහිර කායයාලය)
ත්රිකුයාමලය
026-2222666 /
026-2221030
නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72

500.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00
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-

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර කායයාලය),
නිලායවලි පාර,
ත්රිකුයාමලය

20,000.00

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය,
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර
පාර, කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

20,000.00

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය,
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර
පාර, කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

20,000.00

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය,
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර
පාර, කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

20,000.00

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය,
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර
පාර, කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැයගනහිර
කායයාලය)
නිලායවලි පාර
ත්රිකුයාමලය

නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72

-

NCB

Click Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/D-V61/2021/200
කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක්
ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යස්වා
මධායස්ථානය - දිවුලපිටිය

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/CON-V14/2021/220
කුලී පදනම මත යමෝටය කාය රථයක්
ලබා ගැනීම.- ප්රධාාන ඉංජියන්රු
(තැනීම්)

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/DGM-V07/2021/231
කුලී පදනම මත යමෝටය කාය රථයක්
ලබා ගැනීම.විදුලි ඉංජියන්රු
(බලශක්ති කලමයාකරය)

01/12/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/KR-V46/2021/238
කුලී පදනම මත කෲ කැබ් රථයක්
ලබා ගැනීම. පාරියභෝගික යස්වා
මධායස්ථානය - කිරිදියවල

01/12/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/V-V141/2021/240
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා
ගැනීම.ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු
කායයාලය - යේයන්යගාඩ

01/12/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

යබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/NCB/D-V132/2021/299
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා
ගැනීම.ප්රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු
කායයාලය - දිවුලපිටිය

01/12/2021
14.00 පැය

පළාත් සපයා
ගැනීයම්
කමිටුව

යබදාහැරීම්
අංශ 03
(වයා. හා
අ.සැ.න. )

DD3/DGM(P&HM)/T/2021/10
වසරක කාල ීමාවක් සඳහා වයාපෘති
හා අධිසැර නඩත්තු යබ.අ. 03
ශාඛායේ සිවිල්ප ඉංජියන්රු සඳහා
යමෝටය කාරයක් ලබා ගැනීම.
.

08/12/2021
10.00 පැය

නි.සා. (වයා.
හා අ.සැ.න. )
යබ.අ. 3

01/12/2021
14.00 පැය

01/12/2021
14.00 පැය

නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (වයා. හා
අ.සැ.න. -යබ.අ. 3)
ශාඛාව
3 වන මහළ, යබ.අ. 3
ප්රධාාන කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
644, ශ්රී ජයවධායනපුර

20,000.00

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය,
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර
පාර, කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

20,000.00

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය,
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර
පාර, කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

20,000.00

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය,
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර
පාර, කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

20,000.00

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය,
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර
පාර, කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

20,000.00

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය,
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර
පාර, කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

1,000.00

20,000.00

නි.සා. (බපඋ) කායයාලය,
ලං.වි.ම., යනා. 280, නුවර
පාර, කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

1,000.00

20,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00
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නි.සා. (වයා. හා අ.සැ.න. යබ.අ. 3) ශාඛාව
3 වන මහළ, යබ.අ. 3
ප්රධාාන කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
644, ශ්රී ජයවධායනපුර
මාවත,
ඇතුල්ප යකෝ්ය්.

නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (බපඋ)
කායයාලය, ලං.වි.ම.,
යනා. 280, නුවර පාර,
කිරිබත්යගාඩ.
දු.ක. 0112911071/72
නි.සා. (සැල.හා සං. යබ.අ. 3) ශාඛාව
3 වන මහළ, යබ.අ. 3
ප්රධාාන කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
644, ශ්රී ජයවධායනපුර
මාවත,

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

මාවත,
ඇතුල්ප යකෝ්ය්.

ඇතුල්ප යකෝ්ය්.

දු.අ. 011 28806244

යබදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

යබදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV
-36/DI-03/2K21/73
විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ
විදුලි අධිකාරි (දියතලාව) යවත කුලී
පදනම මත වෑන් රථයක් වසර යදකක
කාලයක් සඳහා ලබාගැනීම

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/
HV-131/MON-16/2K21/74
විදුලි ඉංජියන්රු (යමායරාගල)
ඒකකයේ බුත්තල පා.යස්.ම. යවත
කුලී පදනම මත සිංගල්ප කැබ් රථයක්
වසර යදකක කාලයක් සඳහා
ලබාගැනීම

යබදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/
HV-132/MON-17/2K21/75
විදුලි ඉංජියන්රු (යමායරාගල)
ඒකකයේ බුත්තල පා.යස්.ම. යවත
කුලී පදනම මත ත්රීයරෝද රථයක් වසර
යදකක කාලයක් සඳහා ලබාගැනීම

යබදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/
HV-133/MON-18/2K21/76
විදුලි ඉංජියන්රු (යමායරාගල)
ඒකකයේ බිබිල පා.යස්.ම. යවත කුලී
පදනම මත සිංගල්ප කැබ් රථයක් වසර
යදකක කාලයක් සඳහා ලබාගැනීම

08/12/2021
15.00 පැය

08/12/2021
15.00 පැය

08/12/2021
15.00 පැය

08/12/2021
15.00 පැය

පළාත් මිලදී
ගැනිම්
කමිටුව
(ඌව)

පළාත් මිලදී
ගැනිම්
කමිටුව
(ඌව)

පළාත් මිලදී
ගැනිම්
කමිටුව
(ඌව)

පළාත් මිලදී
ගැනිම්
කමිටුව
(ඌව)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජියන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි
පාර,
හිඳයගාඩ, බදුල්පල.
දු.ක : 0552222474
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජියන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි
පාර,
හිඳයගාඩ, බදුල්පල.
දු.ක : 0552222474
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජියන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි
පාර,
හිඳයගාඩ, බදුල්පල.
දු.ක : 0552222474
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජියන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00
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50,000.00

47,000.00

22,000.00

47,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු
(වාණිජ) ඒකකය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර,
හිඳයගාඩ,
බදුල්පල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජියන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි
පාර,
හිඳයගාඩ, බදුල්පල

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු
(වාණිජ) ඒකකය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර,
හිඳයගාඩ,
බදුල්පල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජියන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි
පාර,
හිඳයගාඩ, බදුල්පල

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු
(වාණිජ) ඒකකය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර,
හිඳයගාඩ,
බදුල්පල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජියන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි
පාර,
හිඳයගාඩ, බදුල්පල

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු
(වාණිජ) ඒකකය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර,
හිඳයගාඩ,
බදුල්පල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජියන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි

-

යමතැනි
න් බාගත
කරන්න
යේශීය

-

යමතැනි
න් බාගත
කරන්න
යේශීය

-

යමතැනි
න් බාගත
කරන්න
යේශීය

යේශීය

යමතැනි
න් බාගත
කරන්න

යබදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

යබදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

යබදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/
HV-67/DGM-16/2K21/77
ප්රධාාන ඉංජියන්රු (වාණිජ - ඌව)
ඒකකයේ විදුලි අධිකාරි 4 යවත කුලී
පදනම මත වෑන් රථයක් වසර යදකක
කාලයක් සඳහා ලබාගැනීම

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/
HV-34/DI-02/2K21/78
විදුලි ඉංජියන්රු (දියතලාව) ඒකකයේ
විදුලි අධිකාරි (වාණිජ) යවත කුලී
පදනම මත වෑන් රථයක් වසර යදකක
කාලයක් සඳහා ලබාගැනීම

නිසා(ඌව)/ප්රඉ(වාණිජ)/
නිල නිවාස/ඩීඊඕ/2යක්21/05
විදුලි ඉංජියන්රු (බලශක්ති
කළමනාකරය - ඌව) කායයාලය
සඳහා යගාඩනැගිල්පලක් වසර යදකක
කාලයක් සඳහා බදු පදනම මත
ලබාගැනීම

08/12/2021
15.00 පැය

08/12/2021
15.00 පැය

08/12/2021
15.00 පැය

පළාත් මිලදී
ගැනිම්
කමිටුව
(ඌව)

පළාත් මිලදී
ගැනිම්
කමිටුව
(ඌව)

පළාත් මිලදී
ගැනිම්
කමිටුව
(ඌව)

SAB/ P&D-V19/HV/2021/107
නබ. අ. 03
(සබර)

ිදුලි .ංජිනන්රු (සැලසුම් සංවර්ධ්න)
නේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා නමෝටර්
කාර්රථයක්ව කුලී පනනම මත ලබා ගැනීම.

08/12/2021
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(සබර)

පාර,
හිඳයගාඩ, බදුල්පල.
දු.ක : 0552222474
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජියන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි
පාර,
හිඳයගාඩ, බදුල්පල.
දු.ක : 0552222474
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජියන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි
පාර,
හිඳයගාඩ, බදුල්පල.
දු.ක : 0552222474
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජියන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි
පාර,
හිඳයගාඩ, බදුල්පල.
දු.ක : 0552222474
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධ්ාන .ංජිනන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.ි.ම., නවනගරය,
රත්නුර

පාර,
හිඳයගාඩ, බදුල්පල

1000.00

1000.00

500.00

1,000.00

13

50,000.00

50,000.00

18,000.00

20,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු
(වාණිජ) ඒකකය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර,
හිඳයගාඩ,
බදුල්පල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජියන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි
පාර,
හිඳයගාඩ, බදුල්පල

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු
(වාණිජ) ඒකකය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර,
හිඳයගාඩ,
බදුල්පල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජියන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි
පාර,
හිඳයගාඩ, බදුල්පල

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන ඉංජියන්රු
(වාණිජ) ඒකකය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි පාර,
හිඳයගාඩ,
බදුල්පල.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජියන්රු (වාණිජ)
ඒකකය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්රංවැලි
පාර,
හිඳයගාඩ, බදුල්පල

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව
නගරය, රත්නුර. 0452225891-5 ෆැක්වස්ව - 0452226084

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධ්ාන .ංජිනන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.ි.ම., නවනගරය,
රත්නුර. 0452225891-5 ෆැක්වස්ව 045-2226084

-

යමතැනි
න් බාගත
කරන්න
යේශීය

-

යමතැනි
න් බාගත
කරන්න
යේශීය

-

යමතැනි
න් බාගත
කරන්න
යේශීය

Click
Here
-

NCB

SAB/EM-V50/HV/2021/108
නබ. අ. 03
(සබර)

යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

නබනාහැරීම්
අංශය -04
(න.ප-2)

ප්රධ්ාන .ංජිනන්රු බලශක්වති ඒකකනේ
රුවන්වැල්ලල වැඩ කණ්ඩායම සඳහාවෑන්
(ේිත්ව කාර්යය) රථයක්ව කුලී පනනම මත
ලබා ගැනීම.

08/12/2021
14.00 පැය

ඩබ්ීඑස්-1/ීීී/ටී/වී/2021/20
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ප්රධාාන
ඉංජියන්රු (තැනීම්) සඳහා කුලී
පදනම මත යමෝටය කාය රථයක්
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය.

09/12/2021
10.00 පැය

ඩබ්ීඑස්-1/ීීී/ටී/වී/2021/28
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි කළුතර
ප්රයේශයේ පානදුර පාරියභෝගික යස්වා
මධායස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත
වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ
යටන්ඩරය.

පළාත් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(සබර)

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

09/12/2021
10.00 පැය
පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

SP2/CE(C&CS)/C4/2021/CleaningService/
01
පිත්රතා නස්වවය ලබා ගැනීම

08/12/2021
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(න.ප-2)

08/12/2021
14.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(න.ප-2)

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරී (න.ප.02)
කාර්යාල සංකීර්ණ පරීශ්රනේ පිත්රතා
කටයුතු 2022
නබනාහැරීම්
අංශය -04
(න.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/T/2021/51
මනුරු වානන් නපට්ටි නතකලා 500 ක්ව
සපයා ප්රවාහනය ිරරීම

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධ්ාන .ංජිනන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.ි.ම., නවනගරය,
රත්නුර
නියයාජය
සාමානයාධිකාරි (
බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කායයාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
යදහිවල.
011-2638852
නියයාජය
සාමානයාධිකාරි (
බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කායයාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
යදහිවල.
011-2638852
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස්ව : 047-2241806
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා.
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නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව
නගරය, රත්නුර. 0452225891-5 ෆැක්වස්ව - 0452226084
ප්රධාාන ඉංජියන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කායයාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන මහල,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක: 25, නගරසභා
පටුමඟ, යදහිවල.
ප්රධාාන ඉංජියන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත දකුය1) කායයාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන මහල,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක: 25, නගරසභා
පටුමඟ, යදහිවල.

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධ්ාන .ංජිනන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.ි.ම., නවනගරය,
රත්නුර. 0452225891-5 ෆැක්වස්ව 045-2226084
ප්රධාාන ඉංජියන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කායයාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
යදහිවල.
ප්රධාාන ඉංජියන්රු
(වාණිජ), නියයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බස්නාහිර පළාත
දකුය-1) කායයාලය,
යබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරසභා පටුමඟ,
යදහිවල.
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නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල

--

නේශීය
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75,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.

--

නේශීය

Click
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නබනාහැරීම්
අංශය -04
(න.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/T/2021/52
මනුරු වානන් නපට්ටි නතකලා 500 ක්ව
සපයා ප්රවාහනය ිරරීම

නබනාහැරීම්
අංශය -04
(න.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/T/2021/53
මනුරු වානන් නපට්ටි නතාග සැපයුම් 30
ක්ව සපයා ප්රවාහනය ිරරීම

වත්කම්
කළමනාකර
ය
(වැඩපල හා
උපකාරක
යස්වා)

WAS/ACR/MS3/LP/2021/07
බස්නාහිර පළාත (කලාප 1) තුල
පිහිටා ඇති ලංවිම කායයාල
පරිශ්රයන්හි වායු සීකකරය යන්ත්ර
යස්වා, නඩත්තු හා අලුත්වැඩියාවන්
සඳහා වන යකාන්ත්රාත්තුව.

08/12/2021
14.00 පැය

08/12/2021
14.00 පැය

08/12/2021
10.00 පැය

පළාත් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(න.ප-2)

පළාත් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(න.ප-2)

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(වැඩපල හා
උපකාරක
යස්වා)

61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස්ව : 047-2241806
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස්ව : 047-2241806
නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම.නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්වස්ව : 047-2241806
නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(වැඩපල හා උපකාරක
යස්වා) කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ීකයතාටමුල්පල පාර,
යකායළාන්නාව.

තංගල්ලල.

61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල

75,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල

--

නේශීය

Click
Here

2,000.00

20,000.00

නිනයෝජය සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.

නිනයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(න.ප.02) ශාඛාව, ප්රධ්ාන
.ංජිනන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල

--

නේශීය

Click
Here

3500.00

133,000.00

අදාල
යනායේ.

NCB

Click
here

අදාල
යනායේ.

NCB

Click
here

2,000.00

දු.අ. 011 242 1050

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (වැඩපල
හා උපකාරක යස්වා)
කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ීකයතාටමුල්පල පාර,
යකායළාන්නාව.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(වැඩපල හා
උපකාරක යස්වා)
කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ීකයතාටමුල්පල පාර,
යකායළාන්නාව.

දු.අ. 011 242 1050
දු.අ. 011 242 1050

වත්කම්
කළමනාකර
ය
(වැඩපල හා
උපකාරක
යස්වා)

WAS/ACR/MS3/LP/2021/08
බස්නාහිර පළාත (කලාප 2) තුල
පිහිටා ඇති ලංවිම කායයාල
පරිශ්රයන්හි වායු සීකකරය යන්ත්ර
යස්වා, නඩත්තු හා අලුත්වැඩියාවන්
සඳහා වන යකාන්ත්රාත්තුව.

08/12/2021
10.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(වැඩපල හා
උපකාරක
යස්වා)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(වැඩපල හා උපකාරක
යස්වා) කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ීකයතාටමුල්පල පාර,
යකායළාන්නාව.

3500.00

15

133,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (වැඩපල
හා උපකාරක යස්වා)
කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ීකයතාටමුල්පල පාර,
යකායළාන්නාව.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(වැඩපල හා
උපකාරක යස්වා)
කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ීකයතාටමුල්පල පාර,

යකායළාන්නාව.
දු.අ. 011 242 1050

දු.අ. 011 242 1050
දු.අ. 011 242 1050

වත්කම්
කළමනාකර
ය
(වැඩපල හා
උපකාරක
යස්වා)

WAS/ACR/MS3/LP/2021/09

08/12/2021
10.00 පැය

බස්නාහිර පළාත (කලාප 3) තුල
පිහිටා ඇති ලංවිම කායයාල
පරිශ්රයන්හි වායු සීකකරය යන්ත්ර
යස්වා, නඩත්තු හා අලුත්වැඩියාවන්
සඳහා වන යකාන්ත්රාත්තුව.

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(වැඩපල හා
උපකාරක
යස්වා)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(වැඩපල හා උපකාරක
යස්වා) කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ීකයතාටමුල්පල පාර,
යකායළාන්නාව.

3500.00

88,000.00

දු.අ. 011 242 1050

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (වැඩපල
හා උපකාරක යස්වා)
කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ීකයතාටමුල්පල පාර,
යකායළාන්නාව.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(වැඩපල හා
උපකාරක යස්වා)
කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ීකයතාටමුල්පල පාර,
යකායළාන්නාව.

අදාල
යනායේ.

NCB

Click
here

අදාල
යනායේ.

NCB

Click
here

අදාල
යනායේ.

NCB

Click
here

දු.අ. 011 242 1050
දු.අ. 011 242 1050

වත්කම්
කළමනාකර
ය
(වැඩපල හා
උපකාරක
යස්වා)

WAS/ACR/MS3/LP/2021/10

08/12/2021
10.00 පැය

බස්නාහිර පළාත (කලාප 4) තුල
පිහිටා ඇති ලංවිම කායයාල
පරිශ්රයන්හි වායු සීකකරය යන්ත්ර
යස්වා, නඩත්තු හා අලුත්වැඩියාවන්
සඳහා වන යකාන්ත්රාත්තුව.

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(වැඩපල හා
උපකාරක
යස්වා)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(වැඩපල හා උපකාරක
යස්වා) කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ීකයතාටමුල්පල පාර,
යකායළාන්නාව.

3500.00

179,000.00

දු.අ. 011 242 1050

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (වැඩපල
හා උපකාරක යස්වා)
කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ීකයතාටමුල්පල පාර,
යකායළාන්නාව.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(වැඩපල හා
උපකාරක යස්වා)
කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ීකයතාටමුල්පල පාර,
යකායළාන්නාව.

දු.අ. 011 242 1050
දු.අ. 011 242 1050

වත්කම්
කළමනාකර
ය
(වැඩපල හා
උපකාරක
යස්වා)

WAS/ACR/MS3/LP/2021/11
බස්නාහිර පළාත (කලාප 5) තුල
පිහිටා ඇති ලංවිම කායයාල
පරිශ්රයන්හි වායු සීකකරය යන්ත්ර
යස්වා, නඩත්තු හා අලුත්වැඩියාවන්

08/12/2021
10.00 පැය

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(වැඩපල හා
උපකාරක
යස්වා)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(වැඩපල හා උපකාරක
යස්වා) කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,

3500.00

16

66,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (වැඩපල
හා උපකාරක යස්වා)
කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(වැඩපල හා
උපකාරක යස්වා)
කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල

සඳහා වන යකාන්ත්රාත්තුව.

ීකයතාටමුල්පල පාර,
යකායළාන්නාව.

ීකයතාටමුල්පල පාර,
යකායළාන්නාව.

දු.අ. 011 242 1050

දු.අ. 011 242 1050

මණ්ඩලය,
ීකයතාටමුල්පල පාර,
යකායළාන්නාව.
දු.අ. 011 242 1050

වත්කම්
කළමනාකර
ය
(වැඩපල හා
උපකාරක
යස්වා)

WAS/ACR/MS3/LP/2021/12

08/12/2021
10.00 පැය

බස්නාහිර පළාත (කලාප 6) තුල
පිහිටා ඇති ලංවිම කායයාල
පරිශ්රයන්හි වායු සීකකරය යන්ත්ර
යස්වා, නඩත්තු හා අලුත්වැඩියාවන්
සඳහා වන යකාන්ත්රාත්තුව.

පළාත්
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(වැඩපල හා
උපකාරක
යස්වා)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(වැඩපල හා උපකාරක
යස්වා) කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ීකයතාටමුල්පල පාර,
යකායළාන්නාව.

3500.00

48,000.00

දු.අ. 011 242 1050

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (වැඩපල
හා උපකාරක යස්වා)
කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ීකයතාටමුල්පල පාර,
යකායළාන්නාව.

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(වැඩපල හා
උපකාරක යස්වා)
කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ීකයතාටමුල්පල පාර,
යකායළාන්නාව.

අදාල
යනායේ.

NCB

Click
here

අනනල
සයනසේ.

NCB

Click
here

දු.අ. 011 242 1050
දු.අ. 011 242 1050

වත්කම්
කළමනාකර
ය
(පුහුණු
කිරීම්)

DGM(TR)/Services/T/2021-08
ලංවිම පුහුණු මධ්යස්ථානය,
කනස්ල්රි දික්ඔ,
පවිත්රතන ාන ස්ීපපනකක්ෂක සස්ථවනව
ස්ැපයීම.

02/12/2021
10.30 පැය

ප්රස්්පනනය
කමිටුව
(වත්කම්
කළමනාකර
ය)

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(පුහුණු කිරීම්)
කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ශ්රී යේවානන්ද පාර,
පිළියන්දල.

1,000.00

40,000.00

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි (පුහුණු
කිරීම්) කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ශ්රී යේවානන්ද පාර,
පිළියන්දල.
දු.අ. 011 261 4468

දු.අ. 011 261 4468

නියයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(පුහුණු කිරීම්)
කායයාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
ශ්රී යේවානන්ද පාර,
පිළියන්දල.
දු.අ. 011 261 4468

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපාත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය.
අයප්පක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ුවුන් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්තරාත් පනතට අනුූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය.
ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපාතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/පරධාාන ඉංජියන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්පලීමක් 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 මුදල්ප ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක.
වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/පරධාාන ඉංජියන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල්ප ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු යපාත් අයප්පක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත්
කරන්නන් හා ුවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/පරධාාන ඉංජියන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල්ප පරී්ා කල හැක.
ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර පර මාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු
පරතිය්්ප කරනු ලැයබ්.

17

ීකට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ පරධාාන ඉංජියන්රු යවතිනි.
 ICB ) අන්තජයාතික තර`ගකාරී ලංසු “ NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු

සාමාන්යාධිකාරාරී
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