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

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්) ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පා ,
හිඳබගාඩ,
ෙදුල්ල.

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පා ,
හිඳබගාඩ, ෙදුල්ල

10

යතාරතුරු
පිටපතක
මිල
(රුපි.)

11

ලංසු
වගයය
ICB/
NCB

12
යතාරතුරු
පිටපත
භාගත
කිරීම්

අමු ද්රවය
22/12/2021
15.00 පැය
බෙදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M2/2K21
/114

පළා් මිලදී
ගැනිම් කමිටුව
(ඌව)

ඌව පළාත සඳහා අ’ර්ත් කූඩු 250ක් මිලදී
ගැනීම සහ සැපයීම

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පා ,
හිඳබගාඩ, ෙදුල්ල.
දු.ක : 0552222474

500.00

7500.00

-

බමතැනිේ
ොගත
ක ේන්
බේශීය

බෙදාහැරීම් අංශය - 4 (ෙපද - 1) ලංසු බපා් මිලදී ගැනීමට ප්රථමමව ලංසු බයාු  අංකය, ඔබේ ආයතන්බේ න්ම, වයාපා ලියාපංං අ අංකය, සහ ලිපින්ය බකටි පනිවිඩයක් මාර්තගබයේ 0702516069 යන් අංකයට දැනුම් බදේන්.
බෙදාහැරීම්
අංශය - 4
(ෙපද - 1)

ඩේීඑස්ප්-1/ීීසී/ටී/2021/102
“ Mould & Accessories for
Exothermic Earth Connection ”
සපයා, බගන්වි් භා දීම.
50 එකු

23/12/2021
10.00 පැය

පළා්
ප්රසම්පාදන්
කමිටුව

නිබයාජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (
ෙස්ප්න්ාහි පළාත දකුණ1) කාර්තයාලය,
බෙදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ප්ථමාන්ය, 3වන් මහල,
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
න්ග සභා පටුමඟ,
බදහිවල.
011-2638852

1,500.00

1

19,000.00

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (වාණිජ්),
නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරී
(ෙස්ප්න්ාහි පළාත දකුණ-1)
කාර්තයාලය, බෙදාහැරීම්
අංශ - 4 මූලස්ප්ථමාන්ය, 3වන්
මහල, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
න්ග සභා පටුමඟ, බදහිවල.

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්), නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරී
(ෙස්ප්න්ාහි පළාත
දකුණ-1) කාර්තයාලය,
බෙදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ප්ථමාන්ය, 3වන්
මහල, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
න්ග සභා පටුමඟ,
බදහිවල.

NCB

Click
here

බෙදාහැරීම්
අංශය - 4
(ෙපද - 1)

බෙදාහැරීම්
අංශය - 4
(ෙපද - 1)

බෙදාහැරීම්
අංශය - 4
(ෙපද - 1)

ඩේීඑස්ප්-1/ීීසී/ටී/2021/103
තඹ ඇලුණු වාබේ දණ්ඩ - බකාේීට
කුටටි සඳහා (Copper Bonded Steel
Rod for Concrete Block) සපයා,
බගන්වි් භා දීම.
300 එකු

23/12/2021
10.00 පැය

ඩේීඑස්ප්-1/ීීසී/ටී/2021/104
පෑස්ප්ූ බලෝහ ෙටය - තාප පිටවීබම්
මිහිරිටි සැෙැබඳන් සඳහා ( Weld
Material Tube for Exothermic
Earth Connection ) සපයා, බගන්වි්
භා දීම
900 එකු

23/12/2021
10.00 පැය

ඩේීඑස්ප්-1/ීීසී/ටී/2021/106
ු දල් බන්ාබගවීම මත සිඳලීබම් ලිපි
ු ද්රණය ක සපයා, බගන්වි් භා දීම
500,000 එකු

23/12/2021
10.00 පැය

පළා්
ප්රසම්පාදන්
කමිටුව

පළා්
ප්රසම්පාදන්
කමිටුව

පළා්
ප්රසම්පාදන්
කමිටුව

නිබයාජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (
ෙස්ප්න්ාහි පළාත දකුණ1) කාර්තයාලය,
බෙදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ප්ථමාන්ය, 3වන් මහල,
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
න්ග සභා පටුමඟ,
බදහිවල.
011-2638852

නිබයාජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (
ෙස්ප්න්ාහි පළාත දකුණ1) කාර්තයාලය,
බෙදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ප්ථමාන්ය, 3වන් මහල,
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
න්ග සභා පටුමඟ,
බදහිවල.
011-2638852
නිබයාජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (
ෙස්ප්න්ාහි පළාත දකුණ1) කාර්තයාලය,
බෙදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ප්ථමාන්ය, 3වන් මහල,
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
න්ග සභා පටුමඟ,
බදහිවල.
011-2638852

1,500.00

1,500.00

1,500.00

2

9,000.00

8,000.00

7,000.00

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (වාණිජ්),
නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරී
(ෙස්ප්න්ාහි පළාත දකුණ-1)
කාර්තයාලය, බෙදාහැරීම්
අංශ - 4 මූලස්ප්ථමාන්ය, 3වන්
මහල, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
න්ග සභා පටුමඟ, බදහිවල.

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්), නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරී
(ෙස්ප්න්ාහි පළාත
දකුණ-1) කාර්තයාලය,
බෙදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ප්ථමාන්ය, 3වන්
මහල, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
න්ග සභා පටුමඟ,
බදහිවල.

NCB

Click
here

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (වාණිජ්),
නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරී
(ෙස්ප්න්ාහි පළාත දකුණ-1)
කාර්තයාලය, බෙදාහැරීම්
අංශ - 4 මූලස්ප්ථමාන්ය, 3වන්
මහල, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
න්ග සභා පටුමඟ, බදහිවල.

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්), නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරී
(ෙස්ප්න්ාහි පළාත
දකුණ-1) කාර්තයාලය,
බෙදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ප්ථමාන්ය, 3වන්
මහල, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
න්ග සභා පටුමඟ,
බදහිවල.

NCB

Click
here

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (වාණිජ්),
නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරී
(ෙස්ප්න්ාහි පළාත දකුණ-1)
කාර්තයාලය, බෙදාහැරීම්
අංශ - 4 මූලස්ප්ථමාන්ය, 3වන්
මහල, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
න්ග සභා පටුමඟ, බදහිවල.

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්), නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරී
(ෙස්ප්න්ාහි පළාත
දකුණ-1) කාර්තයාලය,
බෙදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ප්ථමාන්ය, 3වන්
මහල, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
න්ග සභා පටුමඟ,
බදහිවල.

NCB

Click
here

ව්කම්
කළමන්ාක
ණ
(පුහුණු කිරීම්)

DGM(TR)/Goods/T/2021-13

15/12/2021
10.00 පැය

ලං.වි.ම. පුහුණු මධායස්ප්ථමාන්ය පිළියේදල
ආ ක්ෂක පාවහේ 2200 ක් හා ආ ක්ෂක
ඇඳුම් (කො) 4400 ක් සැපයීම.

ප්රසම්පාදන්
කමිටුව
(ව්කම්
කළමන්ාක
ණ)

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (පුහුණු
කිරීම්) කාර්තයාලය,
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
ශ්රී බේවාන්ේද පා ,
පිළියේදල.

1,000.00

175,000.00

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(පුහුණු කිරීම්) කාර්තයාලය,
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,
ශ්රී බේවාන්ේද පා ,
පිළියේදල.
දු.අ. 011 261 4468

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(පුහුණු කිරීම්)
කාර්තයාලය,
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
ශ්රී බේවාන්ේද පා ,
පිළියේදල.

අදාල බන්ාබේ.

NCB

Click
here

අදාල බන්ාබේ.

NCB

Click
here

දු.අ. 011 261 4468
ව්කම්
කළමන්ාක
ණ
(ව්කම්
කළමන්ාක
ණ හා
ආයතනික)

DGM(AM&C)/PRO/DESKTOP/202
1/2
ව්කම් කළමන්ාක ණ අංශය සඳහා
බඩස්ප්ක්බටාප් පරිගණක 06ක් ලො
ගැනීම.

15/12/2021
10.00 පැය

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකා
රි (ව්කම්
කළමන්ාක
ණ හා
ආයතනික)

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (ව්කම්
කළමන්ාක ණ හා
ආයතනික) කාර්තයාලය,
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
3 වන් මහල,
ජ්බේ ලිපිකරු බස්ප්වා
සංගම් බගාඩන්ැගිල්ල,
අංක:90,
සර්ත  අ්තම්පලම් ඒ
ගාඩ්න්ර්ත මාවත, බකාළඹ
02.
දු.අ. 011 233 0108
011 233 0107

500.00

12,000.00

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(ව්කම් කළමන්ාක ණ හා
ආයතනික) කාර්තයාලය,
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,
3 වන් මහල,
ජ්බේ ලිපිකරු බස්ප්වා
සංගම් බගාඩන්ැගිල්ල,
අංක:90,
සර්ත  අ්තම්පලම් ඒ ගාඩ්න්ර්ත
මාවත, බකාළඹ 02.
දු.අ. 011 233 0108
011 233 0107

දු.අ. 011 261 4468
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(ව්කම්
කළමන්ාක ණ හා
ආයතනික) කාර්තයාලය,
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
3 වන් මහල,
ජ්බේ ලිපිකරු බස්ප්වා
සංගම් බගාඩන්ැගිල්ල,
අංක:90,
සර්ත  අ්තම්පලම් ඒ
ගාඩ්න්ර්ත මාවත,
බකාළඹ 02.

දු.අ. 011 233 0108
011 233 0107

3

ව්කම්
කළමන්ාක
ණ
(ව්කම්
කළමන්ාක
ණ හා
ආයතනික)

DGM(AM&C)/PRO/LAPTOP/2021/
2

15/12/2021
10.00 පැය

ව්කම් කළමන්ාක ණ අංශය සඳහා
ලැප්බටාප් පරිගණක 05ක් ලො ගැනීම.

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකා
රි (ව්කම්
කළමන්ාක
ණ හා
ආයතනික)

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (ව්කම්
කළමන්ාක ණ හා
ආයතනික) කාර්තයාලය,
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
3 වන් මහල,
ජ්බේ ලිපිකරු බස්ප්වා
සංගම් බගාඩන්ැගිල්ල,
අංක:90,
සර්ත  අ්තම්පලම් ඒ
ගාඩ්න්ර්ත මාවත, බකාළඹ
02.

500.00

15,000.00

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(ව්කම් කළමන්ාක ණ හා
ආයතනික) කාර්තයාලය,
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,
3 වන් මහල,
ජ්බේ ලිපිකරු බස්ප්වා
සංගම් බගාඩන්ැගිල්ල,
අංක:90,
සර්ත  අ්තම්පලම් ඒ ගාඩ්න්ර්ත
මාවත, බකාළඹ 02.
දු.අ. 011 233 0108
011 233 0107

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(ව්කම්
කළමන්ාක ණ හා
ආයතනික) කාර්තයාලය,
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
3 වන් මහල,
ජ්බේ ලිපිකරු බස්ප්වා
සංගම් බගාඩන්ැගිල්ල,
අංක:90,
සර්ත  අ්තම්පලම් ඒ
ගාඩ්න්ර්ත මාවත,
බකාළඹ 02.

අදාල බන්ාබේ.

NCB

Click
here

-

බේශීය

Download

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
බවතිේ
බන්ාමිබල්
ොගත ක ගත
හැක

NCB

දු.අ. 011 233 0108
011 233 0107

ඉදිකිරීම්
බෙ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/W/21/0113
වාරියපපාළ පළාත් ගබඩාපේ වාපේ රාක්ක ඉදි කිරීම.

23/12/2021
10.00 පැය

පළා් ප්රසම්පාදන්
කමිටුව

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
කාර්තයාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.25,
ජ්පිහිල්ල පා ,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්ස්ප්: 037- 2065497

1,000.00

50,000.00

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
කාර්තයාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.25,
ජ්පිහිල්ල පා ,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්ස්ප්: 037- 2065497

250,000.00

ප්රසම්පාදන් අංශය, 4 වන්
මහල, පරිපාලන්
බගාඩන්ැගිල්ල, ලක්විජ්ය
විදුලි ෙලාගා ය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
න්ා ක්කල්ලිය,
බන්ාබ ාචචබලි  61342, ශ්රී
ලංකාව.

දු.අ. 011 233 0108

නිබයෝජ්ය
011 සාමාන්යාධිකාකාරි
233 0107
කාර්තයාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.25,
ජ්පිහිල්ල පා ,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්ස්ප්: 037- 2065497

යස්වා
ලක්විජ්ය විදුලි
ෙලාගා ය

LV/T/2021/0374
ලක්විජ්ය ෙලාගා බේ ජ්ැටිබේ අපජ්ල
පේධාතිය ප්රතිසංස්ප්ක ණය කිරීම

22/12/2021
ංන්
14.00 පැය

ලක්විජ්ය විදුලි
ෙලාගා ය කණිෂ්ඨ
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

ප්රසම්පාදන්
අංශය, 4වන් මහල,
ෙලස්ප්ථමාන් කළමණාකරු
(ලක්විජ්ය විදුලි
ෙලාගා ය) ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
න්ා ක්කල්ලිය,
බන්ාබ ාචබචෝබල්
TP : 032 226 8964/77
Fax: 032 226 8980
Mob 0715777171

රු 6,000.00
(න්ැවත
බන්ාබගවන්
බටේඩර්ත
තැේපතුව)
සාමාන්යාධිකා
කාරී ලංකා
විදුලිෙල
මණ්ඩලය
න්මිේ
මහජ්න්
ෙැංකුබේ
ගිණුම් අංක:
2042001400

4

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

ප්රසම්පාදන් අංශය, 4
වන් මහල, පරිපාලන්
බගාඩන්ැගිල්ල,
ලක්විජ්ය විදුලි
ෙලාගා ය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
න්ා ක්කල්ලිය,
බන්ාබ ාචචබලි 
61342.

Click
Here

85134 බවත
ෙැ කල හැක

ජ්න්න්
(මහවැලි
සංකීර්තණය)

MC/UKTPS/TEN/GEN/2021-178
ඉහළ බකා්මබල් ෙලාගා ය සහ ඊට
අය් පරිශ් සඳහා
පුේගලික ආ ක්ෂක බස්ප්වාවක් සැපයීම

22/12/2021
වන් ංන් පැය
14:30 දක්වා

මහවැලි
සංකීර්තණ
ප්රසම්පාදන්
කමිටුව

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
කාර්තයාලය, ඉහළ
බකා්මබල් විදුලි
ෙලාගා ය,
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, ඉංජිබේරු
ශවීේද්රන්ා් ප්රන්ාේදු
මාවත,
නියම්ගම්බදා ,
බකා්මබල්.
දු කථමන්
0512233211
0777253216
0777253098
ෆැක්ස්ප් :
0512233168

ජ්න්න්
මේන්ා ම
සුළං විදුලි
ෙලාගා ය

MC/DGM/PROC/2021/003
මේන්ා ම සුළං විදුලි ෙලාගා බේ
ධාාවන්ය සඳහා රියදුරු සහ ඉේධාන්
සහිතව වෑේ ථමයක් සැපයීම සඳහා ලංසු
කැඳවීම

23/12/2021
14.30 පැයට

මහවැලි
සංකීර්තණය
සපයාගැනීම්
කමිටුව

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
කාර්තයාලය, තම්ෙපවනී
සුලං ෙලාගා ය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
න්ඩුක්කුඩා, මේන්ා ම,
41000.
දු කථමන්: 023 2031020
බහෝ
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරී
කාර්තයාලය (මහවැලි

1000.00
සියලුම
බගවීම්
මහවැලි
සංකීර්තණබේ
රැස්ප්කිරීබම්
ගිණුම්
අංශබේ
මහජ්න්
ෙැංකුබේ
මූලස්ප්ථමාන්
ශාඛාබේ
ගිණුම් අංක
204-200230085-134
ගිණුමට ෙැ
ක අදාල
රිසිටපත
ඉංරිප්
කිරීබමේ
2021/12/21
ංන් දක්වා
සතිබේ වැඩ
ක න්
ංන්යකදී
9:00 පැය සිට
15:00 පැය
දක්වා ලො
ගත හැක.
රු. 1,000/=
සෑම
බගවීමක්ම
ඕන්ෑම
මහජ්න් ෙැංකු
ශාඛාවක්
මගිේ මහජ්න්
ෙැංකුබේ
(ු ලස්ප්ථමාන්
ශාඛාබේ)
ගිණුම් අංක

5

100,000.00

රු.5,000/=

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
කාර්තයාලය,
ඉහළ බකා්මබල් විදුලි
ෙලාගා ය,
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,
ඉංජිබේරු ශවීේද්රන්ා්
ප්රන්ාේදු මාවත,
නියම්ගම්බදා , බකා්මබල්

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
කාර්තයාලය, තම්ෙපවනී සුලං
ෙලාගා ය, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
න්ඩුක්කුඩා, මේන්ා ම,
41000.

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
කාර්තයාලය,
ඉහළ බකා්මබල් විදුලි
ෙලාගා ය,
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, ඉංජිබේරු
ශවීේද්රන්ා් ප්රන්ාේදු
මාවත,
නියම්ගම්බදා ,
බකා්මබල්
22/12/2021
ංන් පැය 14:30

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
කාර්තයාලය, තම්ෙපවනී
සුලං ෙලාගා ය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
න්ඩුක්කුඩා, මේන්ා ම,
41000.
(23/12/2021
14.30 පැයට)

අදාළ න්ැත

ජ්ාතික
ත ඟකාරි
ලංසු
NCB

Click
here

NCB

Click
here

සංකීර්තණය), ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය, අංක
40/20, අම්පිටිය පා ,
මහනුව , ශ්රී ලංකාව.
දු කථමන්: 081-2224568

ජ්න්න් අංශය
(මහවැලි
සංකීර්තණය)

ජ්න්න්
(සමන්ළ
සංකීර්තණය)

MC/RND/PT/2021/06 ේබදනිගල
විදුලි ෙලස්ප්ථමාන්බේ ධාාවන්ය සඳහා ආසන්
12 කිේ සමේවිත වෑේ ථමයක් රියදුරු
සහ ඉේධාන් සමඟ කුලියට ලො ගැනිම
සඳහා වන් ලංසුව

SC/DGM/BID/SWPS/2020/17
සමන්ළවැව විදුලි ෙලාගා බේ හා කපුගල
ගම්මාන්බේ ආ ක්ෂක වැට අලු්වැඩියා
කිරීම.

22/12/2021
ංන්
14:00 පැය

23/12/2021
14:00 පැය

මහවැලි
සංකීර්තණය
ප්රසම්පාදන්
කමිටුව

සමන්ළ
සංකීර්තණ
ප්රසම්පාදන්
කමිටුව

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු,
ේබදනිගල විදුලි
ෙලස්ප්ථමාන්ය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
තැ.බප. 05, ේටැබේ.
දු කථමන් : 0554929011/2
ෆැක්ස්ප් : 055-2245755
විදු් :
cerdmc.gen@ceb.lk

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරී
(සමන්ළ සංකීර්තණය)
කාර්තයාලය, න්ව න්ග ය,
්න්පු , ශ්රී ලංකාව. දු.
ක. +94 045225002/03 ෆැක්ස්ප් +94
045- 225005 බහෝ
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
කාර්තයාලය, සමන්ළවැව
විදුලි ෙලාගා ය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
කපුගල, ෙලංබගාඩ දු. ක.
: 045-2222554 ෆැක්ස්ප් :
045-2222501

204-200230085-134
ෙැ බවන් බස්ප්
බගවා ෙැංකු
ලදුපත
ඉංරිප් කල
යුතුය.
රු.500.00
මහජ්න්
ෙැංකුව
ු ලස්ප්ථමාන්
ශාඛාබේ
ලං.වි.ම.
මහවැලි
සංකීර්තණබේ
රැස්ප්කිරීබම්
ගිණුම් අංක:
204-200230085-134
ගිණුමට ෙැ
ක ලදුපත
ඉංරිප් කළ
යුතුය.
500/=
බම් සඳහා
ඕන්ෑම
ෙැංකුවකිේ
මහජ්න්
ෙැංකුබේ
මූලස්ප්ථමාන්
ශාඛාබේ
සමන්ළ
සංකීර්තණ
රැස්ප්කිරීම්
ගිණුම
2042004100
85134 ට
ෙැ ක ලො
ග් රිසිට
පතක්
ඉංරිප් කළ
යුතුය.

6

රු.10,000.00

25,000/-

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු,
ේබදනිගල විදුලි
ෙලස්ප්ථමාන්ය, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, තැ.බප. 05,
ේටැබේ.

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු,
ේබදනිගල විදුලි
ෙලස්ප්ථමාන්ය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
තැ.බප. 05, ේටැබේ.

-

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරී
(සමන්ළ සංකීර්තණය)
කාර්තයාලය, න්ව න්ග ය,
්න්පු , ශ්රී ලංකාව. දු. ක.
+94 045-225002/03
ෆැක්ස්ප් +94 045- 225005

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරී
(සමන්ළ සංකීර්තණය)
කාර්තයාලය, න්ව
න්ග ය, ්න්පු , ශ්රී
ලංකාව. දු. ක. +94
045-225002/03
ෆැක්ස්ප් +94 045225005

N/A

NCB
Click
here

NCB

ොගැනීමට
සෙඳතාව

ජ්න්න්
(තාපෙල
සංකී ණය)

TC/KCCP/BOP/T/2021/10/01

20/12/2021
14:00 පැය

කැලණිතිස්ප්ස සංයුක්ත චීය ෙලාගා යට
වස ක කාලයක් (2022) සඳහා
සනීපා ක්ෂක හා උදයාන් අලංක න්
බස්ප්වා ලො ගැනීම

බෙදා හැරිම්
කලාප 01
බකාළඹ
න්ග ය

DGM(CC)/CE(EM)/PPC/2021/001
නි.ස (බකා.න්) අනියුක්ත ප්ර.ඉ (ෙලශක්ති
කළමන්ාක ණ) ඒකකය සදහා කුළි වෑේ
ථමයක් ලො ගැනිම.
(වාහන් අංක I/II)
(වස 02 ක් සදහා)

බෙදා හැරිම්
කලාප 01
බකාළඹ
න්ග ය

DGM(CC)/CE(CS)/PPC/2021/004
ප්රාබේශීය ඉංජිබේරු කාර්තයාලය (බකාළඹ
දකුණ), විදුලි විසේධිකා කිරීබම් හා යලි
ඇු ණුම් බකාේරා් බස්ප්වය
සපයාගැනීම.
(වස 02 ක් සදහා)

බෙදා හැරිම්
කලාප 01
බකාළඹ
න්ග ය

DGM(CC)/CE(CE)/PPC/2021/006
නි.ස (බකා.න්) අනියුක්ත ප්ර.ඉ
න්ැබගන්හි ප්රාබේය ය කාර්තයාලයට්
බොරුල්ල හා ම දාන් යන් පා.බස්ප්වා.ම
සදහා පවිරතා බස්ප්වය ලො ගැනිම.
(වස 02 ක් සදහා)

ඩීජීඑම්/එේසීී/සීඕඑම්/සී1/එචවී/2021

22/12/2021
10.00 පැය

22/12/2021
10.00 පැය

22/12/2021
10.00 පැය

16/12/2021
1500 පැය

සපයා ගැනීම්
කමිටුව
තාපෙල
සංකීර්තණය

පළා්
මිලදී
ගැනුම්
කමිටුව

පළා්
මිලදී
ගැනුම්
කමිටුව

පළා්
මිලදී
ගැනුම්
කමිටුව

නිබයෝජ්ය සාමාන්ය
අධිකාකාරී ( තාපෙල
සංකීර්තණය) ලංවිම
ජ්න්න් මූලස්ප්ථමාන්ය, න්ව
කැළණි පාලම,
10600 බකාබලාේන්ාව
දු කතන් අංකය
011 2423897
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(බකාළඹ න්ග ය)
කාර්තයාලය,
සිේවන් මහල, ලක්ෂ්මේ
බගාඩන්ැගිල්ල 340,
ආර්ත. ඒ. ද බමල් මාවත,
බකාළඹ 03 මගිේ
2021-12-21 ංන්ට බප
දුක. 011-2575930
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(බකාළඹ න්ග ය)
කාර්තයාලය,
සිේවන් මහල, ලක්ෂ්මේ
බගාඩන්ැගිල්ල 340,
ආර්ත. ඒ. ද බමල් මාවත,
බකාළඹ 03 මගිේ
2021-12-21 ංන්ට බප
දුක. 011-2575930
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(බකාළඹ න්ග ය)
කාර්තයාලය,
සිේවන් මහල, ලක්ෂ්මේ
බගාඩන්ැගිල්ල 340,
ආර්ත. ඒ. ද බමල් මාවත,
බකාළඹ 03 මගිේ
2021-12-21 ංන්ට බප
දුක. 011-2575930

2,000/=

1,000.00
(ු දලිේ)

1,000.00
(ු දලිේ)

1,000.00
(ු දලිේ)

නිබයෝජ්ය

120,000/=

නිබයෝජ්ය සාමාන්ය අධිකාකාරී
( තාපෙල සංකීර්තණය)
ලංවිම
ජ්න්න් මූලස්ප්ථමාන්ය, න්ව
කැළණි පාලම,
10600 බකාබලාේන්ාව
දු කතන් අංකය
011 2423897

නිබයෝජ්ය සාමාන්ය
අධිකාකාරී ( තාපෙල
සංකීර්තණය) ලංවිම
ජ්න්න් මූලස්ප්ථමාන්ය, න්ව
කැළණි පාලම,
10600 බකාබලාේන්ාව
දු කතන් අංකය
011 2423897

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(බකාළඹ න්ග ය)
කාර්තයාලය,
සිේ වන් මහල, ලක්ෂ්මේ
බගාඩන්ැගිල්ල 340, ආර්ත ඒ
ද බමල් මාවත, බකාළඹ 03
හි තො ඇති ලංසු බපටටිය

බේශීය

සු ළු කාම ය,
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(බකාළඹ න්ග ය)
කාර්තයාලය

-

බේශීය

30,000.00

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(බකාළඹ න්ග ය)
කාර්තයාලය,
සිේ වන් මහල, ලක්ෂ්මේ
බගාඩන්ැගිල්ල 340, ආර්ත ඒ
ද බමල් මාවත, බකාළඹ 03
හි තො ඇති ලංසු බපටටිය

සු ළු කාම ය,
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(බකාළඹ න්ග ය)
කාර්තයාලය

-

බේශීය

Click
Here

30,000.00

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(බකාළඹ න්ග ය)
කාර්තයාලය,
සිේ වන් මහල, ලක්ෂ්මේ
බගාඩන්ැගිල්ල 340, ආර්ත ඒ
ද බමල් මාවත, බකාළඹ 03
හි තො ඇති ලංසු බපටටිය

සු ළු කාම ය,
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(බකාළඹ න්ග ය)
කාර්තයාලය

-

බේශීය

Click
Here

එක් කුලි වෑේ
ථමයකට
15,000.00 ෙැගිේ

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි

7

Click
Here

අදාල න්ැත

නිබයෝජ්ය

බේශීය
ත ඟකාරී
ලංසු

Click
Here

click
here

/050
බෙදාහැරීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ප.)

පළා් සපයා
ගැනීම් කමිටුව

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු(මිේබේරිය) බ
ාජ්කාරී කටයුතු සඳහා කුලී පදන්ම මත
කාර්ත ථමයක් ලො ගැනීම. වර්තෂ 02 ක
කාල සීමාවක් සඳහා.

සාමාන්යාධිකාකාරි

කාර්තයාලය,

සාමාන්යාධිකාකාරි

කාර්තයාලය,

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,

කාර්තයාලය,

මමත්රීපාල බස්ප්න්ාන්ායක

ලංකා විදුලිෙල

මණ්ඩලය,

මාවත, අනු ාධාපු .

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල

දු:අ: 025-2222552

මමත්රීපාල

ලංකා විදුලිෙල

500.00

10,000.00

බස්ප්න්ාන්ායක මාවත,

බස්ප්න්ාන්ායක මාවත,

අනු ාධාපු .

අනු ාධාපු .

අදාළ න්ැත

දු:අ: 025-2222552
නිබයෝජ්ය
බෙදාහැරීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ප.)

ඩීජීඑම්/එේසීී/සීඕඑම්/සී1/එචවී/2021
/051
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු(ෙලශක්ති
කළමන්ාක ණ) බ ාජ්කාරී කටයුතු
සඳහා කුලී පදන්ම මත කාර්ත ථමයක් ලො
ගැනීම. වර්තෂ 02 ක කාල සීමාවක් සඳහා.

පළා් සපයා
ගැනීම් කමිටුව
16/12/2021
1500 පැය

නිබයෝජ්ය

සාමාන්යාධිකාකාරි

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි

සාමාන්යාධිකාකාරි

කාර්තයාලය,

කාර්තයාලය,

කාර්තයාලය,

ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,

ලංකා විදුලිෙල

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල බස්ප්න්ාන්ායක

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල

මාවත, අනු ාධාපු .

මමත්රීපාල

බස්ප්න්ාන්ායක මාවත,

දු:අ: 025-2222552

බස්ප්න්ාන්ායක මාවත,

ලංකා විදුලිෙල

click
here

500.00

10,000.00

අනු ාධාපු .

අදාළ න්ැත

බේශීය
ත ඟකාරී
ලංසු

අනු ාධාපු .

දු:අ: 025-2222552

බෙදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

බෙදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

ඩීජීඑම්/එේඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/2
01
බවේන්ප්පුව ප්රාබේශීය න්ඩ්තු ඒකකය
පව්වාබගන්යාම සදහා බවේන්ප්පුව
න්ග සීමාව තුළිේ, ජ්ලය, විදුලිය,
දු කථමන්, සහිත වර්තග අඩි 1,000 බන්ාඅඩු
බගාඩන්ැඟිල්ලක් සහිත පර්තචස30 කට
බන්ාඅඩු ඉඩමක් කුලී බහෝ ෙදු පදන්ම මත
ලො ගැනීම.
ඩීජීඑම්/එේඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/2
11
විදුලි ඉංජිබේරු (බවේන්ප්පුව)

29/12/2021
14.00 පැය

පළා් මිල දී
ගැනීම් කමිටුව

ප්රධාාන් විදුලි ඉංජිබේරු
(වාණිජ්) කාර්තයාලය,
න්ා ම්මල පා ,
ඇස්ප්සැේදුම,
කුලියාපිටිය.

1,000.00

10,000.00

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරී
(වයඹ-1) කාර්තයාලය ,
න්ා ම්මල පා ,
ඇස්ප්සැේදුම,
කුලියාපිටිය.

1,000.00

35,000.00

එම

037 - 2281892
29/12/2021
14.00 පැය

පළා් මිල දී
ගැනීම් කමිටුව

එම

8

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරී (වයඹ1) කාර්තයාලය ,
න්ා ම්මල පා ,
ඇස්ප්සැේදුම,
කුලියාපිටිය.

NCB

Click
Here

එම

NCB

Click
Here

බෙදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

බෙදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

බෙදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)
බෙ. අ. 02
(මප2)

කාර්තයාලයට අය් විදුලි අධිකාකාරි
(බෙෝලව්ත) සඳහා කුලී පදන්ම මත
වෑේ ථමයක් ලො ගැනීම
ඩීජීඑම්/එේඩේී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/2
12
විදුලි ඉංජිබේරු (බවේන්ප්පුව)
කාර්තයාලයට අය් විදුලි අධිකාකාරි (වානිජ් 1) සඳහා කුලී පදන්ම මත වෑේ ථමයක්
ලො ගැනීම
ඩීජීඑම්/එේඩේී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/21
3
විදුලි ඉංජිබේරු (බවේන්ප්පුව)
කාර්තයාලයට අය් න්ා්තේඩිය
පාරිබභෝගික බස්ප්වා මධායස්ප්ථමාන්ය සඳහා
කුලී පදන්ම මත ත්රීබ ෝද ථමයක් ලො
ගැනීම
ඩීජීඑම්/එේඩේී1/සීඊඊසීඑම්/RCEng./
2022
2022 වර්තෂය සඳහා වයඹ පළාත -1 සඳහා
ව ල් විදුලි ඉංජිබේරුවේ ලියාපංං අ
කිරීම.
CP2/CE(COM)/PPC/2021/233
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (තැනීම් - මධායම පළාත
02) ඒකකබේ වි.අ.06 සඳහා කුලී පදන්ම
යටබ් වස බදකක කාලයකට(4WD)
ඩෙල් කැේ ථමයක් ලො ගැනීම.

බෙ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/234
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (තැනීම් - මධායම පළාත
02) ඒකකබේ වි.අ.02 සඳහා කුලී පදන්ම
යටබ් වස බදකක කාලයකට(4WD)
ඩෙල් කැේ ථමයක් ලො ගැනීම.

බෙ. අ. 02
(මප2)

බෙ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/235
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු බප් ාබදණිය ෙල
ප්රබේශයට අය් පා.බස්ප්.ම. දවුලගල
සඳහා කුලී පදන්ම යටබ් වස බදකක
කාලයකට(4WD) ඩෙල් කැේ ථමයක් ලො
ගැනීම.
CP2/CE(COM)/PPC/2021/236

29/12/2021
14 .00 පැය

පළා් මිල දී
ගැනීම් කමිටුව

එම

1,000.00

35,000.00

එම

එම

NCB

Click
Here

29/12/2021
14.00 පැය

පළා් මිල දී
ගැනීම් කමිටුව

එම

1,000.00

15,000.00

එම

එම

NCB

Click
Here

29/12/2021
14.00 පැය

පළා් මිල දී
ගැනීම් කමිටුව

එම

1,000.00

-

එම

එම.

NCB

Click
Here

22/12/2021
14.00 පැය

පළා්
ප්රසම්පාදන්
කමිටුව-මප2

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, බන්ා.431,
බකාළඹ පා , පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.431, බකාළඹ පා ,
පිළිමතලාව.

අදාල න්ැත.

බේශීය

Click
Here

අදාල න්ැත.

බේශීය

Click
Here

අදාල න්ැත.

බේශීය

Click
Here

අදාල න්ැත.

බේශීය

Click
Here

22/12/2021
14.00 පැය

22/12/2021
14.00 පැය

22/12/2021
14.00 පැය

පළා්
ප්රසම්පාදන්
කමිටුව-මප2

පළා්
ප්රසම්පාදන්
කමිටුව-මප2

පළා්

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.431, බකාළඹ පා ,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-4949160
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.431, බකාළඹ පා ,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-4949160
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.431, බකාළඹ පා ,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-4949160,
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා

1000.00
20000.00

1000.00
20000.00

1000.00
20000.00
1000.00

9

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, බන්ා.431,
බකාළඹ පා , පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.431, බකාළඹ පා ,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, බන්ා.431,
බකාළඹ පා , පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.431, බකාළඹ පා ,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (තැනීම් - මධායම පළාත
02) ඒකකබේ වි.අ.03 සඳහා කුලී පදන්ම
යටබ් වස බදකක කාලයකට ඩෙල්
කැේ ථමයක් ලො ගැනීම
බෙ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/237
ප්රාබේශීය විදුලි ඉංජිබේරු(න්ාවලපිටිය)
ෙල ප්රබේශබේ GPS ද්ත ලො ගැනීබම්
වැඩසටහන් සඳහා කුලී පදන්ම යටබ්
වස ක කාලයකට ත්රී බ ෝද ථමයක් ලො
ගැනීම.

බෙ. අ. 02
(මප2)

බෙ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/238
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු බප් ාබදණිය ෙල
ප්රබේශයට අය් පා.බස්ප්.ම. ගලහ සඳහා
කුලී පදන්ම යටබ් වස බදකක
කාලයකට (4WD) ඩෙල් කැේ ථමයක්
ලො ගැනීම
CP2/CE(COM)/PPC/2021/239
නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරී (මධායම
පළාත) -2 සඳහා කුලී පදන්ම යටබ්
වස බදකක කාලයකට බමෝටර්ත ථමයක්
ලො ගැනීම

ප්රසම්පාදන්
කමිටුව-මප2

22/12/2021
14.00 පැය

22/12/2021
14.00 පැය

22/12/2021
14.00 පැය

පළා්
ප්රසම්පාදන්
කමිටුව-මප2

පළා්
ප්රසම්පාදන්
කමිටුව-මප2

පළා්
ප්රසම්පාදන්
කමිටුව-මප2

බෙදාහැරිම්
අංශ 02
(ෙපඋ)

WPN/NCB/J-V77/2021/186
කුලී පදන්ම මත කෲ කැේ ථමයක් ලො
ගැනීම. පාරිබභෝගික බස්ප්වා මධායස්ප්ථමාන්ය
- ව්තල

15/12/2021
14.00 පැය

පළා් සපයා
ගැනීබම්
කමිටුව

බෙදාහැරිම්
අංශ 02
(ෙපඋ)

WPN/NCB/J-V95/2021/188
කුලී පදන්ම මත වෑේ ථමයක් ලො ගැනීම.
ප්රධාාන් විදුලි ඉංජිබේරු කාර්තයාලය - ජ්ාඇල

15/12/2021
14.00 පැය

පළා් සපයා
ගැනීබම්
කමිටුව

බෙදාහැරිම්
අංශ 02
(ෙපඋ)

WPN/NCB/DGM-V163/2021/198
කුලී පදන්ම මත බමෝටර්ත කාර්ත ථමයක් ලො
ගැනීම. ගණකාධිකාකාරී (වියදම්) ඒකකයෙපඋ

15/12/2021
14.00 පැය

පළා් සපයා
ගැනීබම්
කමිටුව

බෙදාහැරිම්
අංශ 02

WPN/NCB/N-V162/2021/304
කුලී පදන්ම මත කෲ කැේ ථමයක් ලො

15/12/2021
14.00 පැය

පළා් සපයා
ගැනීබම්

විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.431, බකාළඹ පා ,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-4949160,
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.431, බකාළඹ පා ,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-4949160,
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.431, බකාළඹ පා ,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-4949160,
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.431, බකාළඹ පා ,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-4949160,
නි.සා. (ෙපඋ)
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම.,
බන්ා. 280, නුව පා ,
කිරිේබගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.සා. (ෙපඋ)
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම.,
බන්ා. 280, නුව පා ,
කිරිේබගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.සා. (ෙපඋ)
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම.,
බන්ා. 280, නුව පා ,
කිරිේබගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.සා. (ෙපඋ)
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම.,

කාර්තයාලය, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, බන්ා.431,
බකාළඹ පා , පිළිමතලාව.

විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.431, බකාළඹ පා ,
පිළිමතලාව.

5000.00

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, බන්ා.431,
බකාළඹ පා , පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.431, බකාළඹ පා ,
පිළිමතලාව.

20000.00

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, බන්ා.431,
බකාළඹ පා , පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.431, බකාළඹ පා ,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, බන්ා.431,
බකාළඹ පා , පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්තයාලය, ලංකා
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.431, බකාළඹ පා ,
පිළිමතලාව.

20000.00

500.00

1000.00

1000.00
20000.00

20,000.00

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්තයාලය,
ලං.වි.ම., බන්ා. 280, නුව
පා , කිරිේබගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

20,000.00

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්තයාලය,
ලං.වි.ම., බන්ා. 280, නුව
පා , කිරිේබගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

1,000.00

20,000.00

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්තයාලය,
ලං.වි.ම., බන්ා. 280, නුව
පා , කිරිේබගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

1,000.00

20,000.00

නි.සා. (ෙපඋ) කාර්තයාලය,
ලං.වි.ම., බන්ා. 280, නුව

1,000.00

1,000.00

10

නි.සා. (ෙපඋ)
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම.,
බන්ා. 280, නුව පා ,
කිරිේබගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.සා. (ෙපඋ)
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම.,
බන්ා. 280, නුව පා ,
කිරිේබගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.සා. (ෙපඋ)
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම.,
බන්ා. 280, නුව පා ,
කිරිේබගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.සා. (ෙපඋ)
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම.,

Click
Here
.

අදාල න්ැත.

බේශීය

අදාල න්ැත.

බේශීය

Click
Here

අදාල න්ැත.

බේශීය

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

(ෙපඋ)

බෙදාහැරිම්
අංශ 02
(ෙපඋ)

ගැනීම. පාරිබභෝගික බස්ප්වා මධායස්ප්ථමාන්ය
- කටාන්
WPN/NCB/N-V43/2021/305
කුලී පදන්ම මත වෑේ ථමයක් ලො ගැනීම.
පාරිබභෝගික බස්ප්වා මධායස්ප්ථමාන්ය කටුන්ායක

කමිටුව

15/12/2021
14.00 පැය

පළා් සපයා
ගැනීබම්
කමිටුව

බෙ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0110
බකාබෙි ගබේ විදුලි පාරිබභෝගික බස්ප්වා
මධායස්ප්ථමාන්ය සඳහා බගාඩන්ැගිල්ලක් ෙදු
කුලී පදන්ම මත ලො ගැනීම

23/12/2021
10.00 පැය

පළා්
ප්රසම්පාදන්
කමිටුව

බෙ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/LB/21/0112
බෙදාහැරීම් න්ඩ්තු (වයඹ-02) ඒකකබේ
වාරියබපාල න්ඩ්තු උප ඒකකය සඳහා
බගාඩන්ැගිල්ලක් ෙදු පදන්ම මත ලො
ගැනීම.

23/12/2021
10.00 පැය

පළා්
ප්රසම්පාදන්
කමිටුව

බෙ. අ. 03
(සෙ )

SAB/RUW/EE/BUILDING/DERANI
YAGALA C.S.C. /2021
දැ ණියගල පාරිබභෝගික බස්ප්වා
මධායස්ප්ථමාන්ය සඳහා වස බදකක
කාලයකට, දැ ණියගල න්ග බේ සිට
කිබලෝමීට යක් ඇතුලත පිහිටි වර්තග අඩි
1500 කට බන්ාඅඩු බගාඩන්ැගිල්ලක් කුලී
පදන්ම මත ලො ගැනීම.

17/12/2021
14.00 පැය

පළා් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(සෙ )

බන්ා. 280, නුව පා ,
කිරිේබගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.සා. (ෙපඋ)
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම.,
බන්ා. 280, නුව පා ,
කිරිේබගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
කාර්තයාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
බන්ා.25,
ජ්පිහිල්ල පා ,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්ස්ප්: 037- 2065497
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
කාර්තයාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
බන්ා.25,
ජ්පිහිල්ල පා ,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්ස්ප්: 037- 2065497
විදුලි ඉංජිබේරු
කාර්තයාලය
(රුවේවැල්ල) බන්ා.
ඊ 184/1, අටුලුගම,
බදහිඕවිට.

පා , කිරිේබගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.සා. (ෙපඋ) කාර්තයාලය,
ලං.වි.ම., බන්ා. 280, නුව
පා , කිරිේබගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72

1,000.00

20,000.00

1,000.00

20,000.00

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
කාර්තයාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.25,
ජ්පිහිල්ල පා ,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්ස්ප්: 037- 2065497

1,000.00

20,000.00

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
කාර්තයාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බන්ා.25,
ජ්පිහිල්ල පා ,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්ස්ප්: 037- 2065497

1,000.00
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විදුලි ඉංජිබේරු කාර්තයාලය
(රුවේවැල්ල) බන්ා. ඊ
184/1, අටුලුගම, බදහිඕවිට.

බන්ා. 280, නුව පා ,
කිරිේබගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නි.සා. (ෙපඋ)
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම.,
බන්ා. 280, නුව පා ,
කිරිේබගාඩ.
දු.ක. 011-2911071/72
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
කාර්තයාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
බන්ා.25,
ජ්පිහිල්ල පා ,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්ස්ප්: 037- 2065497
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
කාර්තයාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
බන්ා.25,
ජ්පිහිල්ල පා ,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්ස්ප්: 037- 2065497
විදුලි ඉංජිබේරු
කාර්තයාලය
(රුවේවැල්ල) බන්ා. ඊ
184/1, අටුලුගම,
බදහිඕවිට.

Click
Here

-

NCB

-

බේශීය

Downloa
d

-

බේශීය

Downloa
d

-

බේශීය

Click
Here-

බෙ.අ.03
(සෙ )

බෙදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

බෙදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

SAB/DGM/CE(DM)/C1/Building/2
021/T/11
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු - බෙදාහැරිම්
න්ඩ්තු(සෙ ගු ව) ඒකකබේ කාර්තයාලය
පව්වා බගන් යාම සඳහා වස 03ක
කාලයකට, කුලී පදන්ම මත
බගාඩන්ැගිල්ලක් ලො ගැනිම.

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV72/BD-09/2K21/28
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (ෙදුල්ල) ඒකකබේ
ෙදුල්ල පා.බස්ප්.ම. බවත කුලී පදන්ම මත
වස බදකක් සඳහා වෑේ ථමයක්
ලොගැනීම

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV28/BD-02/2K21/29
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (ෙදුල්ල) ඒකකබේ
විදුලි අධිකාකාරි (වාණිජ් - විදුලිය සිඳලීම)
බවත කුලී පදන්ම මත වස බදකක් සඳහා
වෑේ ථමයක් ලොගැනීම

බෙදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV31/BD-05/2K21/72
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (ෙදුල්ල) ඒකකබේ
හාලිඇල පා.බස්ප්.ම. බවත කුලී පදන්ම මත
වස බදකක් සඳහා වෑේ ථමයක්
ලොගැනීම

බෙදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV29/BD-03/2K21/84
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (ෙදුල්ල) ඒකකබේ
විදුලි අධිකාකාරි (වාණිජ්) බවත කුලී පදන්ම

22/12/2021
14.00 පැය

22/12/2021
15.00 පැය

22/12/2021
15.00 පැය

22/12/2021
15.00 පැය

22/12/2021
15.00 පැය

පළා් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(සෙ )

පළා් මිලදී
ගැනිම් කමිටුව
(ඌව)

පළා් මිලදී
ගැනිම් කමිටුව
(ඌව)

පළා් මිලදී
ගැනිම් කමිටුව
(ඌව)

පළා් මිලදී
ගැනිම් කමිටුව

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු බෙදාහැරිම් න්ඩ්තු
(සෙ ගු ව) කාර්තයාලය,
ලං.වි.ම., අංක 502/3බී,
02 වන් මහල,
බකාළඹ පා , බව ළුප,
්න්පු .
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පා ,
හිඳබගාඩ, ෙදුල්ල.
දු.ක : 0552222474
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පා ,
හිඳබගාඩ, ෙදුල්ල.
දු.ක : 0552222474
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පා ,
හිඳබගාඩ, ෙදුල්ල.
දු.ක : 0552222474
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)

1,000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

12

-

50000.00

50000.00

50000.00

50000.00

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
- බෙදාහැරිම් න්ඩ්තු
(සෙ ගු ව) කාර්තයාලය,
ලං.වි.ම., අංක 502/3බී,
02 වන් මහල,
බකාළඹ පා , බව ළුප,
්න්පු .
නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්) ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පා ,
හිඳබගාඩ,
ෙදුල්ල.

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්) ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පා ,
හිඳබගාඩ,
ෙදුල්ල.

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්) ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පා ,
හිඳබගාඩ,
ෙදුල්ල.

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්) ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු බෙදාහැරිම්
න්ඩ්තු (සෙ ගු ව)
කාර්තයාලය,
ලං.වි.ම.,
අංක 502/3බී,
02 වන් මහල,
බකාළඹ පා ,
බව ළුප, ්න්පු .
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පා ,
හිඳබගාඩ, ෙදුල්ල
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පා ,
හිඳබගාඩ, ෙදුල්ල
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පා ,
හිඳබගාඩ, ෙදුල්ල
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)

--

බේශීය

-

Cilck
Here

බමතැනිේ
ොගත
ක ේන්
බේශීය

-

බමතැනිේ
ොගත
ක ේන්
බේශීය

-

බමතැනිේ
ොගත
ක ේන්
බේශීය

-

බේශීය

බමතැනිේ
ොගත
ක ේන්

මත වස බදකක් සඳහා වෑේ ථමයක්
ලොගැනීම

(ඌව)

22/12/2021
15.00 පැය
බෙදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

බෙදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

බෙදාහැරිම්
අංශය 3
(ඌව)

බෙ. අ. 03
(සෙ )

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV113/MH-03/2K21/85
විදුලි ඉංජිබේරු (මහියංගන්ය) බවත කුලී
පදන්ම මත වස බදකක් සඳහා බමෝටර්ත
ථමයක් ලොගැනීම

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV13/CONS-06/2K21/86
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (තැනීම් - ඌව)
ඒකකබේ විදුලි අධිකාකාරි (2) බවත කුලී
පදන්ම මත වස බදකක් සඳහා වෑේ
ථමයක් ලොගැනීම

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV32/BD-06/2K21/87
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (ෙදුල්ල) ඒකකබේ
පස්ප්ස පා.බස්ප්.ම. බවත කුලී පදන්ම මත
වස බදකක් සඳහා වෑේ ථමයක්
ලොගැනීම

SAB/ACC(REV)-V04/HV/2021/109
ගණකාධිකාකාරී(ආදායම්) සෙ ගු ව

22/12/2021
15.00 පැය

22/12/2021
15.00 පැය

23/12/2021
14.00 පැය

පළා් මිලදී
ගැනිම් කමිටුව
(ඌව)

පළා් මිලදී
ගැනිම් කමිටුව
(ඌව)

පළා් මිලදී
ගැනිම් කමිටුව
(ඌව)

පළා් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(සෙ )

ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පා ,
හිඳබගාඩ, ෙදුල්ල.
දු.ක : 0552222474
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පා ,
හිඳබගාඩ, ෙදුල්ල.
දු.ක : 0552222474
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පා ,
හිඳබගාඩ, ෙදුල්ල.
දු.ක : 0552222474
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පා ,
හිඳබගාඩ, ෙදුල්ල.
දු.ක : 0552222474
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව,
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්) ඒකකය,

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පා ,
හිඳබගාඩ,
ෙදුල්ල.

1000.00

1000.00

1000.00

1,000.00
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52000.00

50000.00

50000.00

20,000.00

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්) ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පා ,
හිඳබගාඩ,
ෙදුල්ල.

ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පා ,
හිඳබගාඩ, ෙදුල්ල
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පා ,
හිඳබගාඩ, ෙදුල්ල

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්) ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පා ,
හිඳබගාඩ,
ෙදුල්ල.

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පා ,
හිඳබගාඩ, ෙදුල්ල

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(ඌව) ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්) ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පා ,
හිඳබගාඩ,
ෙදුල්ල.

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (ඌව)
ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය
ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි
පා ,
හිඳබගාඩ, ෙදුල්ල

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., න්ව
න්ග ය, ්න්පු . 045-

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව,
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්) ඒකකය,

-

බමතැනිේ
ොගත
ක ේන්
බේශීය

-

බමතැනිේ
ොගත
ක ේන්
බේශීය

-

බමතැනිේ
ොගත
ක ේන්
බේශීය

-

NCB

බෙ. අ. 03
(සෙ )

සඳහා බමෝටර්ත කාර්ත ථමයක් කුලී පදන්ම
මත ලො ගැනීම.

ලං.වි.ම., න්වන්ග ය,
්න්පු

2225891-5 ෆැක්ස්ප් - 0452226084

ලං.වි.ම., න්වන්ග ය,
්න්පු .

SAB/EHE-V30/HV/2021/110
කහව්ත විදුලි ඉංජිබේරු ඒකකය
සඳහාවෑේ(ේවි්ව කාර්තයය) ථමයක් කුලී
පදන්ම මත ලො ගැනීම.

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව,
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., න්වන්ග ය,
්න්පු

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., න්ව
න්ග ය, ්න්පු . 0452225891-5 ෆැක්ස්ප් - 0452226084

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව,
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., න්වන්ග ය,
්න්පු .

-

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව,
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., න්වන්ග ය,
්න්පු .

-

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., න්ව
න්ග ය, ්න්පු . 0452225891-5 ෆැක්ස්ප් - 0452226084

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව,
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., න්වන්ග ය,
්න්පු .

-

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., න්ව
න්ග ය, ්න්පු . 0452225891-5 ෆැක්ස්ප් - 0452226084

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව,
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., න්වන්ග ය,
්න්පු .

-

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., න්ව
න්ග ය, ්න්පු . 0452225891-5 ෆැක්ස්ප් - 0452226084

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව,
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., න්වන්ග ය,
්න්පු .

23-12-2021
14.00 පැය

පළා් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(සෙ )

පළා් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(සෙ )

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව,
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., න්වන්ග ය,
්න්පු

පළා් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(සෙ )

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව,
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., න්වන්ග ය,
්න්පු

SAB/RUW-V43/HV/2021/111
බෙ. අ. 03
(සෙ )

23-12-2021
දැ ණියගල පාරිබභෝගික
බස්ප්වාමධායස්ප්ථමාන්ය සඳහා 4WD ඩෙල්
කැේ ථමයක් කුලී පදන්ම මත ලො ගැනීම.

14.00 පැය

SAB/EHE-V71/HV/2021/112
බෙ. අ. 03
(සෙ )

23-12-2021
කිරිඇල්ල පාරිබභාගික බස්ප්වා
මධායස්ප්ථමාන්ය සඳහා 4WD වෑේ ඩෙල්
කැේ ථමයක් කුලී පදන්ම මත ලො ගැනීම.

14.00 පැය

SAB/RAT-V80/HV/2021/113
බෙ. අ. 03
(සෙ )

23-12-2021
්න්පු ප්රාබේශීය විදුලි ඉංජිබේරු
ඒකකය සඳහා ත්රී බ ෝද ථමයක් කුලී
පදන්ම මත ලො ගැනීම.

14.00 පැය

පළා් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(සෙ )

SAB/RAT-V36/HV/2021/114
බෙ. අ. 03
(සෙ )

23-12-2021
්න්පු ප්රාබේය ය න්ඩ්තු ඒකකය
සඳහා 2WD ඩෙල් කැේ ථමයක් කුලී
පදන්ම මත ලො ගැනීම

14.00 පැය

පළා් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(සෙ )

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව,
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., න්වන්ග ය,
්න්පු
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව,
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., න්වන්ග ය,
්න්පු

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

14

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., න්ව
න්ග ය, ්න්පු . 0452225891-5 ෆැක්ස්ප් - 0452226084

Click
Here

NCB
Click
Here

NCB
Click
Here

NCB
Click
Here

NCB
Click
Here
Click Here

-

NCB

පළා් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(සෙ )

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව,
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., න්වන්ග ය,
්න්පු

පළා් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(සෙ )

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව,
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., න්වන්ග ය,
්න්පු

පළා් මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(සෙ )

ප්රා.වි.ඉ. කහව්ත
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම.,
අංක 206, ්න්පු පා ,
පැල්මඩුල්ල. 0452274405 0452274401

SAB/RUW-V60/HV/2021/115
බෙ. අ. 03
(සෙ )

23-12-2021
බකාටියාකුඹු පා.බස්ප්.ම. සඳහා වෑේ
(ේවි්ව කාර්තයය) ථමයක් කුලී පදන්ම මත
ලො ගැනීම.

14.00 පැය

SAB/RUW-V84/HV/2021/116
බෙ. අ. 03
(සෙ )

දැ ණියගල පාරිබභෝගික බස්ප්වා
මධායස්ප්ථමාන්ය සඳහා 4WD කෲ කැේ
ථමයක් කුලී පදන්ම මත ලො ගැනීම.

23-12-2021
14.00 පැය

1,000.00

1,000.00

20,000.00

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., න්ව
න්ග ය, ්න්පු . 0452225891-5 ෆැක්ස්ප් - 0452226084

20,000.00

නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව, ප්රධාාන්
ඉංජිබේරු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., න්ව
න්ග ය, ්න්පු . 0452225891-5 ෆැක්ස්ප් - 0452226084

10,000.00

ප්රා.වි.ඉ. කහව්ත
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම., 206,
්න්පු පා , පැල්මඩුල්ල

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව,
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., න්වන්ග ය,
්න්පු .
නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි
(සෙ ගු ව) ශාඛාව,
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., න්වන්ග ය,
්න්පු . 0452225891-5 ෆැක්ස්ප් 045-2226084

Click Here
-

NCB

Click Here

-

NCB

SAB/KAH/C13/CL.S/2022

බෙ.අ. 03
(සෙ )

කහව්ත ප්රාබේශීය විදුලි ඉංජිබේරු
කාර්තයාලය, කහව්ත, ෙලංබගාඩ,
ඕපන්ායක, කල්බතාට පා.බස්ප්.ම වස ක
කාලයක් සඳහා ශුේධා පවිර කිරීබම්
බකාේරා්තුව

16/12/2021
14.00 පැය

1,000.00

ප්රා.වි.ඉ. කහව්ත
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම.,
206, ්න්පු පා ,
පැල්මඩුල්ල

Click
Here
--

බේශීය

දාහැරීම් අංශය - 4 (ෙපද - 1) ලංසු බපා් මිලදී ගැනීමට ප්රථමමව ලංසු බයාු  අංකය, ඔබේ ආයතන්බේ න්ම, වයාපා ලියාපංං අ අංකය, සහ ලිපින්ය බකටි පනිවිඩයක් මාර්තගබයේ 0702516069 යන් අංකයට දැනුම් බදේන්.
බෙදාහැරීම්
අංශය - 4
(ෙපද - 1)

බෙ.අ.04
(දකුණු පළාත
1)

ඩේීඑස්ප්-1/ීීසී/ටී/වී/2021/32
ෙස්ප්න්ාහි පළාත දකුණ-1 හි නිබයාජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි සඳහා වියළි ෙදු පදන්ම
මත බමෝටර්ත කාර්ත / ජීප් / SUV ථමයක්
ලොගැනීම සඳහා වූ බටේඩ ය

දප-1/ප්රඉ/අකු/ලි6/ඕවබ ෝල්/2021/07
අකුරැස්ප්ස ප්රාබේශීය විදුලි ඉංජිබේරු
කාර්තයාලයට අනුයුක්තව බස්ප්වය ක නු
ලෙන් බේර බස්ප්වකි ේහට ඕවබ ෝල්

2021.12.23
බප.ව. 10.00
පළා්
ප්රසම්පාදන්
කමිටුව

16/12/2021
14 .00 පැය

පළා් සපයා
ගැනීම්
ද.ප.1

නිබයාජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (
ෙස්ප්න්ාහි පළාත දකුණ1) කාර්තයාලය,
බෙදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ප්ථමාන්ය, 3වන්
මහල, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
න්ග සභා පටුමඟ,
බදහිවල.
011-2638852
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු,
ප්රාබේශීය ප්රධාාන් විදුලි
ඉංජිබේරු කාර්තයාලය,
ලංකා

500.00

15,000.00

1000.00

10000.00
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ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (වාණිජ්),
නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරී
(ෙස්ප්න්ාහි පළාත දකුණ-1)
කාර්තයාලය, බෙදාහැරීම්
අංශ - 4 මූලස්ප්ථමාන්ය, 3වන්
මහල, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
න්ග සභා පටුමඟ, බදහිවල.

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු, ප්රාබේශීය
ප්රධාාන් විදුලි ඉංජිබේරු
කාර්තයාලය, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,අංක.08,

ප්රධාාන් ඉංජිබේරු
(වාණිජ්), නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරී
(ෙස්ප්න්ාහි පළාත
දකුණ-1) කාර්තයාලය,
බෙදාහැරීම් අංශ - 4
මූලස්ප්ථමාන්ය, 3වන්
මහල, ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
න්ග සභා පටුමඟ,
බදහිවල.

Click
here

NCB

-

NCB
බතා තුරු
පිටපර

273 ක් මසා නිමක සැපයීම.

බෙ.අ.04
(දකුණු පළාත
1)

විදුලිෙලමණ්ඩලය,අංක.
08,යාකෙැේද පා ,
අකුරැස්ප්ස. දු.ක. 041 –
2250344 ෆැක්ස්ප් 041 –
2250285

බෙ.අ.04
(දකුණු පළාත
1)

SPI/CE(DM)/T/21/04
ප්ර. ඉං (බෙ.න්ඩ්තු) ද.ප. Iකාර්තයාලබේ හා
එයට අය් විබේක කාම බදබකහි
පවිරතා කටයුතු
DGM(SP1)/C2/HV/2021/49
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (ගාල්ල)- බමෝටර්ත කාර්ත
01

බෙ.අ.04
(දකුණු පළාත
1)

DGM(SP1)/C2/HV/2021/50
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (ශක්ති
කළමණාක න්)- බමෝටර්ත කාර්ත 01

23/12/2021
09.30 පැය

පළා් සපයා
ගැනීම් ද.ප.1

බෙ.අ.04
(දකුණු පළාත
1)

DGM(SP1)/C2/HV/2021/51
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (වානිජ් හා පාරිබභෝගික
බස්ප්වා)- බමෝටර්ත කාර්ත 02

23/12/2021
09.30 පැය

පළා් සපයා
ගැනීම් ද.ප.1

බෙ.අ.04
(දකුණු පළාත
1)

DGM(SP1)/C2/HV/2021/52
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (සැලසුම් හා
සංවර්තධාන්)- බමෝටර්ත කාර්ත 01

23/12/2021
09.30 පැය

පළා් සපයා
ගැනීම් ද.ප.1

බෙ.අ.04
(දකුණු පළාත
1)

DGM(SP1)/C2/HV/2021/53
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (තැනීම්)- බමෝටර්ත කාර්ත
01

23/12/2021
09.30 පැය

පළා් සපයා
ගැනීම් ද.ප.1

බෙ.අ.04
(දකුණු පළාත
1)

DGM(SP1)/C2/HV/2021/54
ප්රධාාන් ඉංජිබේරු (අකුරැස්ප්ස)- බමෝටර්ත
කාර්ත 01

23/12/2021
09.30 පැය

පළා් සපයා
ගැනීම් ද.ප.1

ව්කම්
කළමන්ාක
ණ

DGM(TR)/Services/T/2021-11

15/12/2021
පැය. 10.00
පැයට අවසේ

ප්රසම්පාදන්
කමිටුව
(ව්කම්

බගාඩන්ැගිලි පවිරතා හා සනීපා ක්ෂක

16/12/2021
14.00 පැය

පළා් සපයා
ගැනීම්
ද.ප.1

23/12/2021
09.30 පැය

පළා් සපයා
ගැනීම් ද.ප.1

යාකෙැේද පා , අකුරැස්ප්ස

ප්ර. ඉං (බෙ.න්ඩ්තු)
ද.පI කාර්තයාලය, බන්ා.
187/3,ෙණ්ඩා න්ායක
බපබදස, ගාල්ල.
නි.සා.(ද.ප.) 01
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම.,
අංක.167,මාත පා ,
ගාල්ල. 0912232058/
0912232095
නි.සා.(ද.ප.) 01
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම.,
අංක.167,මාත පා ,
ගාල්ල. 0912232058/
0912232095
නි.සා.(ද.ප.) 01
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම.,
අංක.167,මාත පා ,
ගාල්ල. 0912232058/
0912232095
නි.සා.(ද.ප.) 01
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම.,
අංක.167,මාත පා ,
ගාල්ල. 0912232058/
0912232095
නි.සා.(ද.ප.) 01
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම.,
අංක.167,මාත පා ,
ගාල්ල. 0912232058/
0912232095
නි.සා.(ද.ප.) 01
කාර්තයාලය, ලං.වි.ම.,
අංක.167,මාත පා ,
ගාල්ල. 0912232058/
0912232095

500.00

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (පුහුණු
කිරීම්) කාර්තයාලය,

1,000.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00
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5000.00

ලංසු බපාබ්
සඳහේබේ

ලංසු බපාබ්
සඳහේබේ

ලංසු බපාබ්
සඳහේබේ

ලංසු බපාබ්
සඳහේබේ

ලංසු බපාබ්
සඳහේබේ

ලංසු බපාබ්
සඳහේබේ

100,000.00

ප්ර. ඉං (බෙ.න්ඩ්තු) ද.ප.I
කාර්තයාලය, බන්ා.
187/3,ෙණ්ඩා න්ායක
බපබදස, ගාල්ල.
නි.සා.(ද.ප.) 01 කාර්තයාලය,
ලං.වි.ම.,
අංක.167,මාත පා , ගාල්ල.
0912232058/
0912232095
නි.සා.(ද.ප.) 01 කාර්තයාලය,
ලං.වි.ම.,
අංක.167,මාත පා , ගාල්ල.
0912232058/
0912232095
නි.සා.(ද.ප.) 01 කාර්තයාලය,
ලං.වි.ම.,
අංක.167,මාත පා , ගාල්ල.
0912232058/
0912232095
නි.සා.(ද.ප.) 01 කාර්තයාලය,
ලං.වි.ම.,
අංක.167,මාත පා , ගාල්ල.
0912232058/
0912232095
නි.සා.(ද.ප.) 01 කාර්තයාලය,
ලං.වි.ම.,
අංක.167,මාත පා , ගාල්ල.
0912232058/
0912232095
නි.සා.(ද.ප.) 01 කාර්තයාලය,
ලං.වි.ම.,
අංක.167,මාත පා , ගාල්ල.
0912232058/
0912232095
නිබයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාකාරි
(පුහුණු කිරීම්) කාර්තයාලය,
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය,

-

NCB
බතා තුරු
පිටපර

අදාලබන්ාබේ.

NCB
බතා තුරු
පිටපර

අදාලබන්ාබේ.

NCB
බතා තුරු
පිටපර

අදාලබන්ාබේ.

NCB
බතා තුරු
පිටපර

අදාලබන්ාබේ.

NCB
බතා තුරු
පිටපර

අදාලබන්ාබේ.

NCB
බතා තුරු
පිටපර

අදාලබන්ාබේ.

NCB
බතා තුරු
පිටපර

නිබයෝජ්ය
සාමාන්යාධිකාකාරි (පුහුණු
කිරීම්) කාර්තයාලය,

අදාල බන්ාබේ.

NCB

Click
here

(පුහුණු කිරීම්)

බස්ප්වාව සැපයීම.

ක නු ලැබේ.

ලං.වි.ම. පුහුණු මධායස්ප්ථමාන්ය
පිළියේදල
ලංකා විදුලිෙල මණ්ඩලය
ශ්රී බේවාන්ේද පා ,
පිළියේදල.

බප ලංසු
රැස්ප්වීම, ංන්ය
සහ බේලාව
2021-12-10
ංන් පැය
10.00
ලං.වි.ම.
පුහුණු
මධායස්ප්ථමාන්ය
පිළියේදල

කළමන්ාක
ණ)

ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
ශ්රී බේවාන්ේද පා ,
පිළියේදල.

ශ්රී බේවාන්ේද පා ,
පිළියේදල.
දු.අ. 011 261 4468

ලංකා විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
ශ්රී බේවාන්ේද පා ,
පිළියේදල.

දු.අ. 011 261 4468
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.
අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුන්න්යබ බලයලත් යෝයයෝතයතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් යෝුත් කරනු ලැයේ. අවශය න් විටක ුන්න් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්තරාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ව 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 යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/පරධාාන ඉංතයයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉ්ලීමමක් මිනන් 0900 පැය
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංු අයකරයක් ම`ිනන් යහෝ මුද් ම`ිනන් යහෝ යගවිය හැක.
වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/පරධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත්
කරන්නන් හා ුන්න්යබ යෝයයෝතයතයින්ට අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/පරධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් පරී්ා කල හැක.
ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුන්න්යබ අනුමැතිය ලත් යෝයයෝතයතයින් 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 ලැයේ.
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් යෝක`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ පරධාාන ඉංතයයන්රු යවතියෝ.
 ICB ) අන්තජයාතික තර`ගකාරී ලංසු “ NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු
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