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

8

9

10

යතාරතුරු
පිටපතක
මිල
(රුපි.)

11

ලංසු
වගයය
ICB/
NCB

12
යතාරතුරු
පිටපත
භාගත
කිරීම්

ලංසු ඇපකරයේ
වටිනාකම
(රුපි.)

ඉදිරිපත් කරන ලංසු
භාරදිය යුතු කායයාලය

220,000.00

නිබයෝජ්යෙෙසො ොලයොධිකා ො ෙ
(සෙරගමුවා)ෙශොඛොවා, ප්රධාොලෙ
ංජිනබන්ක්රුෙ(වාොණිජ්)ෙඒ ය,
ජ.වි. .,බලො.09,ලවාෙ
ලගරය, රත්ලපුර.

නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ො ෙ
(සෙරගමුවා)ෙශොඛොවා,
ප්රධාොලෙංජිනබන්ක්රුෙ
(වාොණිජ්)ෙඒ ය,
ජ.වි. ., බලො.ෙ09.ෙෙෙෙෙෙෙෙෙ
ලවාෙලගරය, රත්ලපුර.

--

බේශීය

Click
here

65,000.00

නිබයෝජ්යෙසො ොලයොධිකා ො ෙ
(ම.ැ2)ෙශොඛොවා, ප්රධාොලෙ
ංජිනබන්ක්රුෙ(වාොණිජ්ෙනොෙ
ැො බ ෝගි ෙබ්වාො)ෙඒ ය,
ජ.වි. .බලො.ෙ61/1ඒ, මුහුදුෙ
ොවාත, තජගල් .

නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ො ෙ(ම.ැ2)ෙ
ශොඛොවා, ප්රධාොලෙ
ංජිනබන්ක්රුෙ(වාොණිජ්ෙනොෙ
ැො බ ෝගි ෙබ්වාො)ෙ
ඒ ය, ජ.වි. .බලො.ෙ
61/1ඒ, මුහුදුෙ ොවාත,
තජගල් .

--

බේශීය

Click
Here

ලංසු විවෘත කරන
ස්ථානය

අමු ද්රවය

බෙ.අ.-03
(සෙර)

බෙමොනැීමෙම්ෙ
අජශයෙ-04
(ම.ැ2)

SAB/CE(COM)/T/2021/41
බ ොන්ක්රීටි පෙබැදි බෙෙ ලෙ මෙටර් ෙ
8.3/ක්රි.රෑ.100ෙ ණුෙ1000ෙක්ෙසැයොෙ
ප්රවාොනලයෙිරීම .

29-12-2021
2.00ෙැැය

29-12.2021
SP2/CE(C&CS)/T/2021/55
බ ොන්ක්රීටි පෙබැදි බෙටර් ෙ11/ක්රි.රෑ.1200
ණුෙ50 ක්ෙසැයොෙප්රවාොනලයෙිරීම .

14.00ෙැැය

ැළොත්ෙමිළදීෙ
ගැනීම්ෙ මිටුවාෙ
(සෙර)

නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ො ෙ
(සෙරගමුවා)ෙශොඛොවා,
ප්රධාොලෙංජිනබන්ක්රුෙ
(වාොණිජ්)ෙඒ ය,
ජ.වි. .බලො.ෙ09,ෙලවාෙ
ලගරය, රත්ලපුර
දු.අ.ෙ045-2225891-95
ෆැක්්ෙ:ෙ045-2226084

ැළොත්ෙමිළදීෙ
ගැනීම්ෙ මිටුවාෙ
(ම.ැ2)

නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ො ෙ(ම.ැ2)ෙ
ශොඛොවා, ප්රධාොලෙ
ංජිනබන්ක්රුෙ(වාොණිජ්ෙනොෙ
ැො බ ෝගි ෙබ්වාො)ෙ
ඒ ය, ජ.වි. .බලො.ෙ
61/1ඒ,ෙමුහුදුෙ ොවාත,
තජගල් .
දු.අ.ෙ045-2200888
ෆැක්්ෙ:ෙ047-2241806

2,500.00

2,500.00

ඉදිකිරීම්
1

බෙ.
අජශෙ02

PHMDD2/DGM/DPC/CE(LCM)/QD
/2021/10
ප්රධාන ඉංජිනේරු ඉරැහැනරඉාන්ග ඉැනීම්ඉ
ැනඉ ඩත්තු) ව්යනපෘති හඉැනඉිසැරනනඉ ඩත්තුඉ
-ඉේෙ.ි.ඉ02 ව්නඩබි්ඉකන්යනලයක්ඉරඳැන
නිව්රක් ව්රනකඉකනලයකටඉෙද්දටඉග නීමා

2021/12/2
9
14.00ෙැැය

නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ො
(වායො.නොෙ
අ.සැ.ල.)ෙ
බෙමොනැීමම්ෙ
අජශයෙ2

නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ො (වායො.නොෙ
අ.සැ.ල.)බෙමොනැීමම්ෙ
අජශයෙ2
ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,ෙෙ
තැ.බැ.18,
ළ ොගොරයෙැොර,
නනුවාර

500.00

5,000.00

නිබයෝජ්යෙසො ොලයොධිකා ො
(වායො.නොෙඅ.සැ..ල.)
බෙමොනැීමම්ෙඅජශය2,
ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ ණ්ඩ ය,ෙ
තැ.බැ.18,
ළ ොගොරයෙැොර,
නනුවාර
081-2222286
081-2204298

0812222286
බෙ.ෙඅ.ෙ02ෙ
( ැ2)

බෙමොනැීමෙම්ෙ
අජශයෙ-04
(ම.ැ2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/222
නඟුරන්ක්රබ තෙප්රොබේශීයෙවිදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙ
ො යො යෙැොටි පෂන්ක්රෙිරීම .
Pre-Bid meeting: - 2021-12-24ෙ බල,ෙ
ැ.වා. 3.00 ්
්ථොලය: - නඟුරන්ක්රබ තෙප්රොබේශීයෙවිදුලිෙ
ංජිනබන්ක්රුෙ ො යො ය,ෙ ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,ෙබලො.17,ෙ බඹුල්ුඹුරෙැොර,ෙ
නඟුරන්ක්රබ තෙ.

29/12/202
1ෙ14.00ෙැැය

මැ/ත/ලි11/Ten/2021/06
තජගල් ෙප්රොබේශියෙවිදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙ
29-12-2021
ො යො ය්ෙඅයත්ෙබෙලිඅත්තෙ
ැො බ ෝගි ෙබ්වාොෙ ධා්ථොලබේෙවාැසිිරලිෙ
14.00ෙැැය
සනෙලොලෙ ො රෙසැ ැ් ෙඅළුත්වාැඩියොෙ
ිර .

ැළොත්ෙ
ප්රසම්ැොමලෙ
මිටුවා- ැ2

ැළොත්ෙමිළදීෙ
ගැනීම්ෙ මිටුවාෙ
(ම.ැ-2)

ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ-ෙ ැෙ02ෙ
ො යො ය,ෙ ජ ොෙ
විදුලිෙ ෙ ණ්ඩ ය,ෙ
බලො.431,ෙබ ොළඹෙැොර,ෙ
පිළි ත ොවා.
දු.අ.ෙෙ081-4949160,

ප්රධාොලෙංජිනබන්ක්රු,
ප්රොබේශියෙවිදුලිෙ
ංජිනබන්ක්රුෙ ො යො ය,
ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,
සැමුබවාල්ෙ ොවාත,
තජගල් .
දු. .ෙ047-2241772
ෆැක්්ෙ047-2241772

1000.00

2500.00

23000.00

14,000.00

ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ-ෙ ැෙ02ෙ
ො යො ය,ෙ ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,ෙබලො.431,ෙ
බ ොළඹෙැොර,ෙපිළි ත ොවා.

ප්රධාොලෙංජිනබන්ක්රු,
ප්රොබේශියෙවිදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙ
ො යො ය,
ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ ණ්ඩ ය,
සැමුබවාල්ෙ ොවාත,
තජගල් .

නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ො
(වායො.නොෙඅ.සැ..ල.)
බෙමොනැීමම්ෙඅජශය2,
ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,ෙතැ.බැ.18,
ළ ොගොරයෙැොර,
නනුවාර
081-2222286
081-2204298
ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ-ෙ ැෙ02ෙ
ො යො ය,ෙ ජ ොෙ
විදුලිෙ ෙ ණ්ඩ ය,ෙ
බලො.431,ෙබ ොළඹෙැොර,ෙ
පිළි ත ොවා.

ප්රධාොලෙංජිනබන්ක්රු,
ප්රොබේශියෙවිදුලිෙ
ංජිනබන්ක්රුෙ ො යො ය,
ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,
සැමුබවාල්ෙ ොවාත,
තජගල් .

NA

NCB

අමො ෙලැත.

බේශීය

--

බේශීය

N/A

NCB

-Click
Here--

Click
Here

Click
Here

යස්වා
ජ්ලල
(ස ලළෙ
සජකී ණය)

SC/DGM/BID/SC/2021/08
රත්ලපුරෙලවාෙලගරයෙනිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ොීමෙ(ස ලළෙසජකී ණය)ෙ
ො යො යෙපි සිදුෙිරීමබම්ෙබ ොන්ක්රරොත්ුවා

23/12/2021
14:00 ැැය

ස ලළෙ
සජකී ණ
ප්රසම්ැොමලෙ
මිටුවා

නිබයෝජ්ය
සො ොලයොධිකා ොීම
(ස ලළ සජකී ණය)
ො යො ය, ලවාෙලගරය,
රත්ලපුර, ශ්රීෙ ජ ොවා. දු.
. +94ෙ045225002/03ෙෆැක්් +94ෙ
045- 225005

500/=
බම්ෙසඳනො
ඕලරෑ
ෙැජුවාිරන්ක්ර
නජ්ල
ෙැජුබේෙ
මූ ්ථොල
ශොඛොබේ
ස ලළෙ
සජකී ණෙ
දි්ිරීමම්ෙ
ගිණු
2042004100

2

10,000/-

නිබයෝජ්යෙසො ොලයොධිකා ොීමෙ
(ස ලළෙසජකී ණය)ෙ
ො යො ය, ලවාෙලගරය,
රත්ලපුර, ශ්රීෙ ජ ොවා.ෙදු.ෙ .ෙ
+94ෙ045-225002/03ෙ
ෆැක්්ෙ+94ෙ045-ෙ225005

නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ොීමෙ
(ස ලළෙසජකී ණය)ෙ
ො යො ය, ලවාෙ
ලගරය, රත්ලපුර, ශ්රීෙ
ජ ොවා.ෙදු.ෙ .ෙ+94ෙ
045-225002/03ෙ
ෆැක්්ෙ+94ෙ045-ෙ
225005

ෙොගැනී ්ෙ
සෙඳතොවා

85134ේ
ෙැර රෙ ෙොෙ
ගත්ෙ සිට්ෙ
ැතක්ෙ
ං බ ැත්ෙ ළෙ
යුුය.
සම්බේෂණෙ
අජශය/ෙ
නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ො
ීමෙ(ැේධාතිෙ
ැො ලෙ)

බෙමොෙනැ ම්ෙ
ොැෙ01ෙ
බ ොළඹෙ
ලගරය

බෙමොනැීමම්ෙ
අජශයෙ-ෙ1
(වායඹ-1)

බෙමොනැීමම්ෙ
අජශයෙ-ෙ1
(වායඹ-1)

TR/SYC/NCB/2021/02/D
ජවී ,ෙ80,ෙැො ලිබම්න්ක්රුවාෙැොර,ෙ
ැැ වාත්ත,ෙෙත්තරමුල් ,
ජ්ොති ෙැේධාතිෙැො ලෙශොඛොවා්ෙෙ2022ෙ/ෙ
2023ෙවා ෂයෙසඳනොෙආරක්ෂ ෙබ්වායෙ
ෙොෙගැනී

DGM(CC)/CE(CN)/PPC/2021/001
නි.සෙ(බ ො.ල)ෙඅනියුක්තෙප්ර.ංෙ(බ ොළඹෙ
උුර)ෙසමනොෙුළිෙ ෘෙ ැබ්ෙරථයක්ෙ ෙොෙ
ගැනි (වාසරෙ02ෙක්ෙසමනො)

ඩීජීඑම්/එන්ක්රඩබ්ී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/1
85
විදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙ(බවාන්ක්රලප්පපුවා)ෙ
ො යො යෙනොෙඑය්ෙඅයත්ෙබවාන්ක්රලප්පපුවා,ෙ
බෙෝ වාත්ත,ෙලොත්තන්ක්රඩියෙැො බ ෝගි ෙ
බ්වාොෙ ධාය්ථොලයෙනොෙුණණුවි ෙප්රොථමි ෙ
උැබැො ෙසඳනොෙආරක්ෂ ෙබ්වාොෙ
සැැයී .
ඩීජීඑම්/එන්ක්රඩබ්ී1/සීඊඊසීඑම්/ටී/2021/2
36
විදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙ(ුලියොපිටි පය)ෙ
ො යො ය්ෙඅයත්ෙැඩුවා්නුවාරෙ
ැො බ ෝගි ෙබ්වාොෙ ධාය්ථොලබේෙනොෙ
ප්රධාොලෙවිදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙ(තැනීම්)ෙ
ඒ බේෙඇතිෙඅෙලිෙ ොණ්ඩෙවිිරණී
CP1/CE(COM)/PPC/2021/237
ප්රොබේශීයෙවිදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙ(ග බගමර)ෙෙ

2022.01.04ෙෙ
 බලෙෙබැ.වාෙ
10:00ේ

සම්බේෂණ

නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ොීමෙැේධාතිෙ
ැො ලෙශොඛොවා,ෙ ජවි ,ෙ
80,ෙැො ලිබම්න්ක්රුවාෙැොර,ෙ
ැැ වාත්ත,ෙෙත්තරමුල් ,

නිබයෝජ්යෙසො ොලයොධිකා ොීමෙ
ැේධාතිෙැො ලෙශොඛොවා,ෙ
ජවි ,ෙ80,ෙැො ලිබම්න්ක්රුවාෙ
ැොර,ෙැැ වාත්ත,ෙ
ෙත්තරමුල් ,

ු.1000/ු.ෙ40,000/-

නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ොීමෙැේධාතිෙ
ැො ලෙශොඛොවා,ෙ ජවි ,ෙ
80,ෙැො ලිබම්න්ක්රුවාෙ
ැොර,ෙැැ වාත්ත,ෙ
ෙත්තරමුල් ,

NCB

Click
Here

බලොමිබල්

දු.ෙඅෙෙ011-2787949
011-2787950

2021
බමසැම්ෙ
22
බැ.වා.10.00

ැළොත්
මි දී
ගැනුම්
මිටුවා

2022ෙජ්ලවාො ෙ
ැළොත්ෙමි ෙදීෙ
05
ගැනීම්ෙ මිටුවා
ැ.වාෙ02.00

නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ො ෙ
(බ ොළඹෙලගරය)ෙ
ො යො ය,
සිේවාලෙ න , ක්් න්ක්රෙ
බගොඩලැගිල් ෙ340,
ආ .ෙඒ.ෙමෙබ ල්ෙ ොවාත,
බ ොළඹෙ03 ගින්ක්ර
2021-12-21ෙ බල්ෙබැර
දු .ෙ011-2575930
ප්රධාොලෙවිදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙ
(වාොණිජ්)ෙ ො යො ය,
ලොරම් ෙැොර,
ඇ්සැේදු ,
ුලියොපිටි පය.

1,000.00
(මුමලින්ක්ර)

එක් ුලිෙ ෘෙ ැබ්ෙ
රථය ්ෙ
15,000.00ෙෙැගින්ක්ර

නිබයෝජ්යෙසො ොලයොධිකා ො ෙ
(බ ොළඹෙලගරය)ෙ
ො යො ය,
සිේෙවාලෙ න , ක්් න්ක්රෙ
බගොඩලැගිල් ෙ340, ආ ෙඒෙ
මෙබ ල්ෙ ොවාත, බ ොළඹෙ03
හිෙතෙොෙඇතිෙ ජසුෙබැට්ටි පය

සමුළුෙ ො රය,
නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ො ෙ
(බ ොළඹෙලගරය)ෙ
ො යො ය

නිබයෝජ්යෙසො ොලයොධිකා ොීමෙ
(වායඹ-1)ෙ ො යො ය ,
ලොරම් ෙැොර,
ඇ්සැේදු ,
ුලියොපිටි පය.

නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ොීමෙ(වායඹ1)ෙ ො යො ය ,
ලොරම් ෙැොර,
ඇ්සැේදු ,
ුලියොපිටි පය.

NCB

Click
Here

එ

NCB

Click
Here

5,000.00

150,000.00

1,000.00

බ ොට්ෙවා ෙ
වාටි පලො මින්ක්රෙ10%ෙ
ක්

එ

-

ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ ො යො ය,

037ෙ-ෙ2281892

2022ෙජ්ලවාො ෙ
ැළොත්ෙමි ෙදීෙ
05
ගැනීම්ෙ මිටුවා
ැ.වාෙ02.00

2021-12-29

ැළොත්ෙසැයොෙ
ගැනීබම්ෙ

එ

-

අමො ෙලැත.
ත ොෙවිසින්ක්රෙස ්ෙ

3

ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ

බේශීය

බේශීය

Click
Here

බෙමොනැ ම්ෙ
අජශයෙ-ෙ02ෙ
( ධාය )-1

බෙමොනැ ම්ෙ
අජශයෙ-ෙ02ෙ
( ධාය )-1

බෙමොනැ ම්ෙ
අජශයෙ-ෙ02ෙ
( ධාය )-1

ෙ ෙෙප්රබේශය්ෙඅයත්ෙෙවිදුලිෙැො බ ෝගි ෙ
බ්වාොෙ ධාය්ථොලයෙෙ(නුගබවාළ)ෙ ණුෙ
අජගලයෙෙසඳනොෙෙදු/ුලීෙැමල ෙ තෙ
ංඩ ක්ෙ ෙොෙගැනී .
1.
අරබේ බේෙසි්ෙනුගබවාළෙමක්වාොෙවූෙ
ප්රබේශබේෙපිහි්ොෙතිියයෙයුුය.
2. අමො ෙංඩ ෙැ ච්ෙ30-40ෙක්ෙැ ණෙ
වියෙයුුෙඅතරෙප්රධාොලෙැොර්ෙ
ආසන්ක්රලබයන්ක්රෙපිහි්ොෙතිියයෙයුුය.
3. ංඩ ්ෙෙරෙවාොනලෙඇුළුෙිරීමබම්ෙ
නැිරයොවාෙතිියයෙයුුෙඅතරෙතැනිත ොෙ
භූමියක්ෙමෙවියෙයුුය.
4. නිවාැර බෙසී ොෙ ොයිම්ෙනඳුලොගතෙනැිරෙ
වාලෙැ  බෙංඩ ෙපිහි්ොෙතිියයෙයුුය.

 බල
ැ.වා.ෙ2.00්

CP1/CE(COM)/PPC/2021/252
2021-12-29
ප්රොබේශීයෙවිදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙ(ුණ්ඩසොබල්)ෙෙෙ
 බල
නිළෙනිවාසෙෙසඳනොෙෙදු/ුලීෙැමල ෙ තෙ
ැ.වා.ෙ2.00්
නිවාසක්ෙ ෙොෙගැනී .
1.  බගලෙලගරයෙනොෙවාරොපිටි පයෙනන්ක්ර බයෙ
ආන්ක්රලබේෙනිවාසෙෙපිහි්ොෙතිියයෙ
යුුය.
2. අවා ෙවාශබයන්ක්රෙනිමලෙ ො රෙ03ක්ෙනොෙ
අ යන්ක්රතරෙලොලෙ ො රෙසහිතෙවියෙ
යුුය.
3. බගොඩලැගිල් ෙවා ගෙඅඩිෙ2000ේෙ
බලොඅඩුෙවියෙයුුය.
4. වාොනලෙ02ක්ෙගොල්ෙ රෙතැබීබම්ෙ
ැනසු ෙතිියයෙෙයුුය.
5. ංඩ ෙවා්ොෙආරක්ිතෙතොප්පැයක්ෙනොෙ
ආරක්ිතෙබේට්ටුවාක්ෙතිියයෙයුුය.
6. ජ් ල ,ෙදුර ථලෙැනසු ම්ෙතිියයෙ
යුුය.
CP1/CE(COM)/PPC/2021/253
ප්රොබේශීයෙවිදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙ(ුණ්ඩසොබල්)ෙෙ
ෙ ෙෙප්රබේශබේෙවිදුලිෙඅධිකා ො ෙ( ේග )ෙ
නිළෙනිවාසෙසඳනොෙෙදු/ුලීෙැමල ෙ තෙ
නිවාසක්ෙ ෙොෙගැනී .
1. නිවාසෙවා ගෙඅඩිෙ2000ෙ ෙ
ප්ර ොණයිරන්ක්රවාත්ෙයුක්තෙවියෙයුුය.
2. ජ් ය,ෙවිදුලිය,ෙදුර ථලෙැනසු ම්ෙ
සහිතෙවියෙයුුය.

2021-12-29
 බල
ැ.වා.ෙ2.00්

මිටුවා

ැළොත්ෙසැයොෙ
ගැනීබම්ෙ
මිටුවා

ැළොත්ෙසැයොෙ
ගැනීබම්ෙ
මිටුවා

රගත්ෙඅයදුම්ැත ෙ
ෙ ොබැොබරොත්ුෙවාලෙ
ොසි ෙුළියෙසනෙංඩබම්ෙෙ
සියුණෙවි්තරෙසඳනන්ක්රෙ
රෙඑවාන්ක්රල.
දු.ි.ඉඉ081-4950330
081-2234324

ත ොෙවිසින්ක්රෙස ්ෙ
රගත්ෙඅයදුම්ැත ෙ
ෙ ොබැොබරොත්ුෙවාලෙ
ොසි ෙුළියෙසනෙංඩබම්ෙෙ
සියුණෙවි්තරෙසඳනන්ක්රෙ
රෙඑවාන්ක්රල.
දු.ි.ඉඉ081-2374283
081-2234324

ත ොෙවිසින්ක්රෙස ්ෙ
රගත්ෙඅයදුම්ැත ෙ
ෙ ොබැොබරොත්ුෙවාලෙ
ොසි ෙුළියෙසනෙංඩබම්ෙෙ
සියුණෙවි්තරෙසඳනන්ක්රෙ
රෙඑවාන්ක්රල.
දු.ි.ඉඉ081-2374283

-

ජ ොෙවිදුලිෙ ණ්ඩ ය,
අජ ෙ04,
අ්ගි යෙැොර,
නනුවාර.

ො යො ය,
ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,
අජ ෙ04,
අ්ගි යෙැොර,
නනුවාර.

අමො ෙලැත.

බේශීය

අමො ෙලැත.

බේශීය

-

-

4

-එ -

-එ -

ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ ො යො ය,
ජ ොෙවිදුලිෙ ණ්ඩ ය,
අජ ෙ04,
අ්ගි යෙැොර,
නනුවාර.

ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ
ො යො ය,
ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,
අජ ෙ04,
අ්ගි යෙැොර,
නනුවාර.

3.

බෙ.ෙඅ.ෙ02ෙ
( ැ2)

බෙ.ෙඅ.ෙ02ෙ
( ැ2)

බෙ.ෙඅ.ෙ02ෙ
( ැ2)

එක්ෙවාොනලයක්ෙආරක්ිතවාෙලවාතොෙ
තැබීබම්ෙැනසු ම්ෙසහිතෙවියෙයුුය.
4. නිවාසෙවා්ොෙබේට්ටුවාක්ෙසහිතෙ
ආරක්ිතෙතොප්පැයක්ෙ/ෙවාැ්ක්ෙතිියයෙ
යුුය.
බනට්ටි පබැොළෙලගරය්ෙිර.ටර.ෙ02ක්ෙ
ඇුළතෙපිහි්ොෙෙතිියයෙයුුය.

CP2/CE(COM)/PPC/2021/240
ප්රොබේශීයෙවිදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙ( ොවාලැල් )ෙෙ
ෙ ෙප්රබේශබේෙෙැො.බ්. .ෙබනම් ොතග ෙ
ප්රබේශබේෙියමවාැටුම්ෙබ්වාොෙසැැයුම්ෙනොෙ
ලඩත්ුෙ ්යුුෙසමනොෙවාසරෙබම ෙ
ො ය ්ෙුලීෙැමල ෙය්බත්ෙසැනැල්ුණෙ
බ ො ෙරථයක්ෙ ෙොෙගැනී .
CP2/CE(COM)/PPC/2021/241
ොවාලැල් ෙප්රොබේශීයෙවිදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙෙ
ෙ ෙෙෙප්රබේශය්ෙඅයත්ෙප්රොබේශීයෙලඩත්ුෙ
උැෙඒ යෙසමනොෙුලී/ෙදුෙැමල ෙ තෙ
ැනතෙසමනන්ක්රෙැනසු ම්ෙසහිතෙ
බගොඩලැගිල් ක්ෙෙවාසරෙ02 ෙ ො ය ්ෙ
ෙොෙගැනී .
1.ෙබගොඩලැගිල්බල්ෙවා ගෙප්ර ොණයෙවා ගෙ
අඩිෙ2000ෙවී .
2.ෙලළෙජ් ය,ෙවිදුලිය,ේථොවාරෙදුර ථල.
3.ෙසනීැොරක්ෂ ෙැනසු ම්
4.ෙබරේන්ක්රෙරථයෙනොෙඅබලුත්ෙසැනැල්ුණෙ
වාොනලෙ03ක්ෙලැවාැත්වීබම්ෙෙෙැනසු ම්ෙ
තිියයෙයුුය.
5.ලොයයරෑම්ෙඅවාධාොලම්ෙවාලින්ක්රෙබතොරෙ
තැනිත ොෙභූමියක්ෙවියෙයුුයි.
6.ආරක්ිතෙවාැ්ක්ෙතිියයෙයුුය.
CP2/CE(COM)/PPC/2021/242
ප්රධාොලෙංජිනබන්ක්රුෙ(බෙමොනැීමම්ෙලඩත්ු)ෙෙ
-ෙ ධාය ෙැළොත 2ෙසඳනොෙවාසරෙබම ෙ
ො ය ්ෙුලීෙැමල ෙය්බත්ෙබ ෝ්
ො ෙරථයක්ෙ ෙොෙගැනී .

බෙ.ෙඅ.ෙ02ෙ
( ැ2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/243
ප්රොබේශීයෙවිදුලිෙංජිනබන්ක්රු(ලොවා පිටි පය)ෙෙ
ෙ ෙප්රබේශබේෙෙැො.බ්. .ෙලොවා පිටි පයෙ

081-2234324

29/12/2021ෙ
14.00ෙැැය

29/12/2021ෙ
14.00ෙැැය

ැළොත්ෙ
ප්රසම්ැොමලෙ
මිටුවා- ැ2

ැළොත්ෙ
ප්රසම්ැොමලෙ
මිටුවා- ැ2

ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ-ෙ ැෙ02ෙ
ො යො ය,ෙ ජ ොෙ
විදුලිෙ ෙ ණ්ඩ ය,ෙ
බලො.431,ෙබ ොළඹෙැොර,ෙ
පිළි ත ොවා.
දු.අ.ෙෙ081-4949160

ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ-ෙ ැෙ02ෙ
ො යො ය,ෙ ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,ෙබලො.431,ෙ
බ ොළඹෙැොර,ෙපිළි ත ොවා.

1000.00
16000.00

ත ොෙවිසින්ක්රෙස ්ෙ
රගත්ෙඅයදුම්ැත ෙ
ෙ ොබැොබරොත්ුෙවාලෙ
ොසි ෙුළියෙසනෙ
බගොඩලැඟිල්බල්ෙසියුණෙ
වි්තරෙසඳනන්ක්රෙ රෙ
එවාන්ක්රල.
දු.අ.ෙෙ035-2249025

ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ-ෙ ැෙ02ෙ
ො යො ය,ෙ ජ ොෙ
විදුලිෙ ෙ ණ්ඩ ය,ෙ
බලො.431,ෙබ ොළඹෙැොර,ෙ
පිළි ත ොවා.

ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ-ෙ ැෙ02ෙ
ො යො ය,ෙ ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,ෙබලො.431,ෙ
බ ොළඹෙැොර,ෙපිළි ත ොවා.

ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ-ෙ ැෙ02ෙ
ො යො ය,ෙ ජ ොෙ
විදුලිෙ ෙ ණ්ඩ ය,ෙ
බලො.431,ෙබ ොළඹෙැොර,ෙ
පිළි ත ොවා.

ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ-ෙ ැෙ02ෙ
ො යො ය,ෙ ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,ෙබලො.431,ෙ
බ ොළඹෙැොර,ෙපිළි ත ොවා.

ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ-ෙ ැෙ02ෙ
ො යො ය,ෙ ජ ොෙ
විදුලිෙ ෙ ණ්ඩ ය,ෙ
බලො.431,ෙබ ොළඹෙැොර,ෙ
පිළි ත ොවා.

ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ-ෙ ැෙ02ෙ
ො යො ය,ෙ ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ

ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ-ෙ ැෙ02ෙ
ො යො ය,ෙ ජ ොෙ
විදුලිෙ ෙ ණ්ඩ ය,ෙ

බේශීය

Click
Here

බේශීය

Click
Here

අමො ෙලැත.

බේශීය

Click
Here

අමො ෙලැත.

බේශීය

Click
Here

අමො ෙලැත.

අමො ෙලැත.

-

29/12/2021ෙ
14.00ෙැැය

29/12/2021ෙ
14.00ෙැැය

ැළොත්ෙ
ප්රසම්ැොමලෙ
මිටුවා- ැ2

ැළොත්ෙ
ප්රසම්ැොමලෙ

ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ-ෙ ැෙ02ෙ
ො යො ය,ෙ ජ ොෙ
විදුලිෙ ෙ ණ්ඩ ය,ෙ
බලො.431,ෙබ ොළඹෙැොර,ෙ
පිළි ත ොවා.
දු.අ.ෙෙ081-4949160,
ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ-ෙ ැෙ02ෙ
ො යො ය,ෙ ජ ොෙ
විදුලිෙ ෙ ණ්ඩ ය,ෙ

1000.00
20000.00

1000.00

5

සඳනොෙුලීෙැමල ෙය්බත්ෙවාසරෙබම ෙ
ො ය ්ෙ(2WD)ෙඩෙල්ෙ ැබ්ෙරථයක්ෙ
ෙොෙගැනී
බෙ.ෙඅ.ෙ02ෙ
( ැ2)

CP2/CE(COM)/PPC/2021/244
ප්රධාොලෙවිදුලිෙංජිනබන්ක්රු(බප්පරොබමණිය)ෙ
ෙ ෙප්රබේශය්ෙඅයත්ෙග නෙැො බ ෝගි ෙ
බ්වාොෙ ධාය්ථොලයෙෙසඳනොෙවාසරෙබම ෙ
ො ය ්ෙුලීෙැමල ෙය්බත්ෙත්රීෙබරෝමෙ
රථයක්ෙ ෙොෙගැනී

මිටුවා- ැ2

29/12/2021ෙ
14.00ෙැැය

ැළොත්ෙ
ප්රසම්ැොමලෙ
මිටුවා- ැ2

බෙමොනැ ම්ෙ
අජශෙ02
(ෙැඋ)

WPN/DIV/NCB/2021/001
දූලගනෙැො බ ෝගි ෙබ්වාොෙ ධාය්ථොලයෙ
සඳනොෙැ ච්ෙ45ෙෙ ්ෙබලොඅඩුෙංඩ ක්ෙ
මි දීෙගැනී .
( ඩවා ,මි ්වාත්ත්ෙආසන්ක්රලවා,ටරගමුවා බවු පිටි පයෙප්රධාොලෙ ො ගය්ෙමුහුණ ොෙ
තිියයෙයුුය,-242ෙේෙැොර)

2021-12-23
ැ.වා 2.00ෙ
මක්වාො

ැළොත්ෙසැයොෙ
ගැනීබම්
මිටුවා

බෙමොනැ ම්ෙ
අජශෙ02
(ෙැඋ)

WPN/NCB/P&D-V78/2021/149
ුලීෙැමල ෙ තෙවාරෑන්ක්රෙරථයක්ෙ ෙොෙගැනී .ෙ
බෙමොනැීමම්ෙැො ලෙ ධාය්ථොලයප්රධාොලෙංජිනබන්ක්රුෙ(සැ සුම්ෙනොෙ
සජවා ධාල)ෙඒ ය

2021-12-22ෙ
ැ.වා 2.00ෙ
මක්වාො

ැළොත්ෙසැයොෙ
ගැනීබම්
මිටුවා

බෙමොනැ ම්ෙ
අජශෙ02
(ෙැඋ)

WPN/NCB/D-V61/2021/200
ුලීෙැමල ෙ තෙෙ ෲෙ ැබ්ෙෙරථයක්ෙ ෙොෙ
ගැනී .ෙෙැො බ ෝගි ෙබ්වාොෙ ධාය්ථොලයෙ
-ෙ බවු පිටි පය

2021-12-22ෙ
ැ.වා 2.00ෙ
මක්වාො

ැළොත්ෙසැයොෙ
ගැනීබම්
මිටුවා

බෙමොනැ ම්ෙ
අජශෙ02
(ෙැඋ)

WPN/NCB/DGM-V47/2021/232
ුලීෙැමල ෙ තෙබ ෝ් ෙ ො ෙරථයක්ෙ ෙොෙ
ගැනී .ෙ ොලවාෙසම්ැත්ෙඒ ය-ෙෙැඋ

2021-12-22ෙ
ැ.වා 2.00ෙ
මක්වාො

ැළොත්ෙසැයොෙ
ගැනීබම්
මිටුවා

බෙමොනැ ම්ෙ
අජශෙ02
(ෙැඋ)

WPN/NCB/KR-V46/2021/238
ුලීෙැමල ෙ තෙෙ ෲෙ ැබ්ෙරථයක්ෙ ෙොෙ
ගැනී .ෙෙැො බ ෝගි ෙබ්වාොෙ ධාය්ථොලයෙ
-ෙිර  බවාැ

2021-12-22ෙ
ැ.වා 2.00ෙ
මක්වාො

ැළොත්ෙසැයොෙ
ගැනීබම්
මිටුවා

බෙමොනැ ම්ෙ
අජශෙ02
(ෙැඋ)

WPN/NCB/V-V141/2021/240
ුලීෙැමල ෙ තෙෙවාරෑන්ක්රෙරථයක්ෙ ෙොෙ
ගැනී .ෙෙප්රධාොලෙවිදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙ

2021-12-22ෙ
ැ.වා 2.00ෙ
මක්වාො

ැළොත්ෙසැයොෙ
ගැනීබම්
මිටුවා

බලො.431,ෙබ ොළඹෙැොර,ෙ
පිළි ත ොවා.
දු.අ.ෙෙ081-4949160,
ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ-ෙ ැෙ02ෙ
ො යො ය,ෙ ජ ොෙ
විදුලිෙ ෙ ණ්ඩ ය,ෙ
බලො.431,ෙබ ොළඹෙැොර,ෙ
පිළි ත ොවා.
දු.අ.ෙෙ081-4949160,
විදුලිෙංජිනබන්ක්රු,
ප්රොබේශීයෙවිදුලිෙ
ංජිනබන්ක්රුෙ ො යො ය,
ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,ෙබ ොළඹෙැොර,
 බවු පිටි පය.
දු. .ෙෙෙෙෙ 031-2243096
ෆැක්්ෙෙෙ031-2243026
නි.සො.ෙ(ෙැඋ)
ො යො ය, ජ.වි. .,
බලො.ෙ280, නුවාරෙැොර,
ිර ෙත්බගොඩ.
දු. .ෙ011-2911071/72
නි.සො.ෙ(ෙැඋ)
ො යො ය, ජ.වි. .,
බලො.ෙ280, නුවාරෙැොර,
ිර ෙත්බගොඩ.
දු. .ෙ011-2911071/72
නි.සො.ෙ(ෙැඋ)
ො යො ය, ජ.වි. .,
බලො.ෙ280, නුවාරෙැොර,
ිර ෙත්බගොඩ.
දු. .ෙ011-2911071/72
නි.සො.ෙ(ෙැඋ)
ො යො ය, ජ.වි. .,
බලො.ෙ280, නුවාරෙැොර,
ිර ෙත්බගොඩ.
දු. .ෙ011-2911071/72
නි.සො.ෙ(ෙැඋ)
ො යො ය, ජ.වි. .,
බලො.ෙ280, නුවාරෙැොර,

20000.00

ණ්ඩ ය,ෙබලො.431,ෙ
බ ොළඹෙැොර,ෙපිළි ත ොවා.

බලො.431,ෙබ ොළඹෙැොර,ෙ
පිළි ත ොවා.

10000.00

ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ-ෙ ැෙ02ෙ
ො යො ය,ෙ ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,ෙබලො.431,ෙ
බ ොළඹෙැොර,ෙපිළි ත ොවා.

ප්ර.ං.ෙ(වාොණිජ්)ෙ-ෙ ැෙ02ෙ
ො යො ය,ෙ ජ ොෙ
විදුලිෙ ෙ ණ්ඩ ය,ෙ
බලො.431,ෙබ ොළඹෙැොර,ෙ
පිළි ත ොවා.

1000.00

100,000.00

විදුලිෙංජිනබන්ක්රු,
ප්රොබේශීයෙවිදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙ
ො යො ය,
ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ ණ්ඩ ය,ෙ
බ ොළඹෙැොර,
 බවු පිටි පය.
දු. .ෙෙෙෙෙ 031-2243096
ෆැක්්ෙෙෙ031-2243026

20,000.00

නි.සො.ෙ(ෙැඋ) ො යො ය,
ජ.වි. ., බලො.ෙ280, නුවාරෙ
ැොර, ිර ෙත්බගොඩ.
දු. .ෙ011-2911071/72

20,000.00

නි.සො.ෙ(ෙැඋ) ො යො ය,
ජ.වි. ., බලො.ෙ280, නුවාරෙ
ැොර, ිර ෙත්බගොඩ.
දු. .ෙ011-2911071/72

20,000.00

නි.සො.ෙ(ෙැඋ) ො යො ය,
ජ.වි. ., බලො.ෙ280, නුවාරෙ
ැොර, ිර ෙත්බගොඩ.
දු. .ෙ011-2911071/72

1,000.00

20,000.00

නි.සො.ෙ(ෙැඋ) ො යො ය,
ජ.වි. ., බලො.ෙ280, නුවාරෙ
ැොර, ිර ෙත්බගොඩ.
දු. .ෙ011-2911071/72

1,000.00

20,000.00

නි.සො.ෙ(ෙැඋ) ො යො ය,
ජ.වි. ., බලො.ෙ280, නුවාරෙ
ැොර, ිර ෙත්බගොඩ.

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00
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විදුලිෙංජිනබන්ක්රු,
ප්රොබේශීයෙවිදුලිෙ
ංජිනබන්ක්රුෙ ො යො ය,
ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,ෙබ ොළඹෙ
ැොර,
 බවු පිටි පය.
දු. .ෙෙෙෙෙ 031-2243096
ෆැක්්ෙෙෙ031-2243026
නි.සො.ෙ(ෙැඋ)
ො යො ය, ජ.වි. .,
බලො.ෙ280, නුවාරෙැොර,
ිර ෙත්බගොඩ.
දු. .ෙ011-2911071/72
නි.සො.ෙ(ෙැඋ)
ො යො ය, ජ.වි. .,
බලො.ෙ280, නුවාරෙැොර,
ිර ෙත්බගොඩ.
දු. .ෙ011-2911071/72
නි.සො.ෙ(ෙැඋ)
ො යො ය, ජ.වි. .,
බලො.ෙ280, නුවාරෙැොර,
ිර ෙත්බගොඩ.
දු. .ෙ011-2911071/72
නි.සො.ෙ(ෙැඋ)
ො යො ය, ජ.වි. .,
බලො.ෙ280, නුවාරෙැොර,
ිර ෙත්බගොඩ.
දු. .ෙ011-2911071/72
නි.සො.ෙ(ෙැඋ)
ො යො ය, ජ.වි. .,
බලො.ෙ280, නුවාරෙැොර,

Click
Here
.

අමො ෙලැත.

බේශීය

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

-

NCB

Click
Here

ො යො යෙ(බේයන්ක්රබගොඩ)
බෙමොනැ ම්ෙ
අජශෙ02
(ෙැඋ)

WPN/NCB/G-V118/2021/306
ුලීෙැමල ෙ තෙෙබ ෝ් ෙ ො ෙෙරථයක්ෙ
ෙොෙගැනී .ෙෙවිදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙ(ලඩත්ු)ෙ-ෙ
ගම්ැන

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV129/DM-18/2K21/90
බෙමොනැ ම්
අජශයෙ3ෙ
(ඌවා)

ප්රධාොලෙංජිනබන්ක්රුෙ(බෙමොනැීමම්ෙලඩත්ුෙ-ෙ
ඌවා)ෙඒ බේෙතරොැැවිෙලඩත්ුෙ(II)ෙ
බවාතෙුලීෙැමල ෙ තෙවාසරෙබම ක්ෙසඳනොෙ
ෘ ැබ්ෙරථයක්ෙ ෙොගැනී

2021-12-22ෙ
ැ.වා 2.00ෙ
මක්වාො

29/12/2021
15.00 ැැය

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV128/DI-13/2K21/91
බෙමොනැ ම්
අජශයෙ3ෙ
(ඌවා)

බෙමොනැීමම්ෙ
අජශයෙ03
(ෙැමෙII )

බෙමොනැීමම්ෙ
අජශයෙ03
(ෙැමෙII )

විදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙ( බයත ොවා)ෙඒ බේෙ
විදුලිෙඅධිකා ො ෙ-ෙෙණ්ඩොරබවා ෙ
ැො බ ෝගි ෙබ්වාොෙ ධාය්ථොලයෙබවාතෙ
ුලීෙැමල ෙ තෙවාසරෙබම ක්ෙසඳනොෙවාරෑන්ක්රෙ
රථයක්ෙ ෙොගැනී

WPSII/T/2021/182
ුලීෙවාොනලෙසැයොෙගැනී ෙවාසරෙ02ෙක්ෙ
සඳනොෙවාරෑන්ක්රෙරථෙ01ක්
ප්රධාොලෙංජිනබන්ක්රුෙ(ෙ ශක්තිෙ
ළ ණො රල)ෙඒ යෙසඳනො

WPSII/T/2021/183
ුලීෙවාොනලෙසැයොෙගැනී ෙවාසරෙ02ෙක්ෙ
සඳනොෙවාරෑන්ක්රෙරථෙ01ක්
විදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙ(ෙණ්ඩොරග )ෙ-ෙ
මිල් නියෙැො බ ෝගි ෙබ්වාොෙ
ධාය්ථොලයෙෙසඳනො

29/12/2021
15.00 ැැය

2021.12.22
බැ.වා.ෙ10.00

2021.12.22
බැ.වා.ෙ10.00

ැළොත්ෙසැයොෙ
ගැනීබම්
මිටුවා

ැළොත්ෙමි දීෙ
ගැනිම්ෙ මිටුවාෙ
(ඌවා)

ැළොත්ෙමි දීෙ
ගැනිම්ෙ මිටුවාෙ
(ඌවා)

ැළොත්ෙසැයොෙ
ගැනීම්ෙ මිටුවා
(ෙැමෙ11)

ැළොත්ෙසැයොෙ
ගැනීම්ෙ මිටුවා
(ෙැමෙ11)

ිර ෙත්බගොඩ.
දු. .ෙ011-2911071/72
නි.සො.ෙ(ෙැඋ)
ො යො ය, ජ.වි. .,
බලො.ෙ280, නුවාරෙැොර,
ිර ෙත්බගොඩ.
දු. .ෙ011-2911071/72
නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ො ෙ(ඌවා)ෙ
ශොඛොවා,ෙප්රධාොලෙ
ංජිනබන්ක්රුෙ(වාොණිජ්)ෙ
ඒ ය
ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,
අජ ෙ.ෙ04, ්රජවාැලිෙැොර,
හිඳෙබගොඩ, ෙදුල් .
දු. ෙ:ෙ0552222474
නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ො ෙ(ඌවා)ෙ
ශොඛොවා,ෙප්රධාොලෙ
ංජිනබන්ක්රුෙ(වාොණිජ්)ෙ
ඒ ය
ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,
අජ ෙ.ෙ04, ්රජවාැලිෙැොර,
හිඳෙබගොඩ, ෙදුල් .
දු. ෙ:ෙ0552222474
නි.ෙසො.ෙ(ෙැමෙII )ෙ
ො යො ය
ජ.ෙවී. , ැ මුෙ න ,
බලො.ෙ644,ෙෙශ්රීෙ
ජ්යවා ධාලපුරෙ ොවාත,
ඇුල්බ ෝට්බට්.

නි.ෙසො.ෙ(ෙැමෙII )ෙ
ො යො ය
ජ.ෙවී. , ැ මුෙ න ,
බලො.ෙ644,ෙෙශ්රීෙ
ජ්යවා ධාලපුරෙ ොවාත,
ඇුල්බ ෝට්බට්.

දු. .ෙ011-2911071/72

1,000.00

1000.00

20,000.00

52,000.00

1000.00

50,000.00

ු.ෙ500.00

ු.ෙ5000.00

ු.ෙ500.00
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ු.ෙ5000.00

නි.සො.ෙ(ෙැඋ) ො යො ය,
ජ.වි. ., බලො.ෙ280, නුවාරෙ
ැොර, ිර ෙත්බගොඩ.
දු. .ෙ011-2911071/72
නිබයෝජ්යෙසො ොලයොධිකා ො ෙ
(ඌවා)ෙශොඛොවා,ෙප්රධාොලෙ
ංජිනබන්ක්රුෙ(වාොණිජ්)ෙඒ ය
ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ ණ්ඩ ය,
අජ ෙ.ෙ04, ්රජවාැලිෙැොර,
හිඳෙබගොඩ,
ෙදුල් .

නිබයෝජ්යෙසො ොලයොධිකා ො ෙ
(ඌවා)ෙශොඛොවා,ෙප්රධාොලෙ
ංජිනබන්ක්රුෙ(වාොණිජ්)ෙඒ ය
ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ ණ්ඩ ය,
අජ ෙ.ෙ04, ්රජවාැලිෙැොර,
හිඳෙබගොඩ,
ෙදුල් .

නි.ෙසො.ෙ(ෙැමෙII )ෙ ො යො ය
ජ.ෙවී. , ැ මුෙ න ,
බලො.ෙ644,ෙෙශ්රීෙජ්යවා ධාලපුරෙ
ොවාත,ෙඇුල්බ ෝට්බට්.

නි.ෙසො.ෙ(ෙැමෙII )ෙ ො යො ය
ජ.ෙවී. , ැ මුෙ න ,
බලො.ෙ644,ෙෙශ්රීෙජ්යවා ධාලපුරෙ
ොවාත,ෙඇුල්බ ෝට්බට්.

ිර ෙත්බගොඩ.
දු. .ෙ011-2911071/72
නි.සො.ෙ(ෙැඋ)
ො යො ය, ජ.වි. .,
බලො.ෙ280, නුවාරෙැොර,
ිර ෙත්බගොඩ.
දු. .ෙ011-2911071/72
නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ො ෙ(ඌවා)ෙ
ශොඛොවා,ෙප්රධාොලෙ
ංජිනබන්ක්රුෙ(වාොණිජ්)ෙ
ඒ ය
ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,
අජ ෙ.ෙ04, ්රජවාැලිෙ
ැොර,
හිඳෙබගොඩ, ෙදුල්
නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ො ෙ(ඌවා)ෙ
ශොඛොවා,ෙප්රධාොලෙ
ංජිනබන්ක්රුෙ(වාොණිජ්)ෙ
ඒ ය
ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,
අජ ෙ.ෙ04, ්රජවාැලිෙ
ැොර,
හිඳෙබගොඩ, ෙදුල්
නි.ෙසො.ෙ(ෙැමෙII )ෙ
ො යො ය
ජ.ෙවී. , ැ මුෙ න ,
බලො.ෙ644,ෙෙශ්රීෙ
ජ්යවා ධාලපුරෙ ොවාත,ෙ
ඇුල්බ ෝට්බට්.

නි.ෙසො.ෙ(ෙැමෙII )ෙ
ො යො ය
ජ.ෙවී. , ැ මුෙ න ,
බලො.ෙ644,ෙෙශ්රීෙ
ජ්යවා ධාලපුරෙ ොවාත,ෙ
ඇුල්බ ෝට්බට්.

-

NCB

-

Click
Here

බ තැනින්ක්රෙ
ෙොගතෙ
රන්ක්රල
බේශීය

-

බ තැනින්ක්රෙ
ෙොගතෙ
රන්ක්රල
බේශීය

අමො ෙබලොබේ

අමො ෙබලොබේ

ජ්ොති ෙ
ජසු

ජ්ොති ෙ
ජසු

Click
Here

Click
Here

බෙමොනැීමම්ෙ
අජශයෙ03
(ෙැමෙII )

WPSII/T/2021/184
ුලීෙවාොනලෙසැයොෙගැනී ෙවාසරෙ02ෙක්ෙ
සඳනොෙවාරෑන්ක්රෙරථෙ01ක්
විදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙ(ෙණ්ඩොරග )ෙසඳනො

2021.12.22
බැ.වා.ෙ10.00

ැළොත්ෙසැයොෙ
ගැනීම්ෙ මිටුවා
(ෙැමෙ11)

නි.ෙසො.ෙ(ෙැමෙII )ෙ
ො යො ය
ජ.ෙවී. , ැ මුෙ න ,
බලො.ෙ644,ෙෙශ්රීෙ
ජ්යවා ධාලපුරෙ ොවාත,
ඇුල්බ ෝට්බට්.

ු.ෙ500.00

ු.ෙ5000.00

නි.ෙසො.ෙ(ෙැමෙII )ෙ ො යො ය
ජ.ෙවී. , ැ මුෙ න ,
බලො.ෙ644,ෙෙශ්රීෙජ්යවා ධාලපුරෙ
ොවාත,ෙඇුල්බ ෝට්බට්.

නි.ෙසො.ෙ(ෙැමෙII )ෙ
ො යො ය
ජ.ෙවී. , ැ මුෙ න ,
බලො.ෙ644,ෙෙශ්රීෙ
ජ්යවා ධාලපුරෙ ොවාත,ෙ
ඇුල්බ ෝට්බට්.

අමො ෙබලොබේ

ජ්ොති ෙ
ජසු

බෙමොනැීමම්ෙ
අජශයෙ03
(ෙැමෙII )

WPSII/T/2021/185
ුලීෙවාොනලෙසැයොෙගැනී ෙවාසරෙ02ෙක්ෙ
සඳනොෙ ෲෙ ැබ්ෙරථෙ01ක්
විදුලිෙංජිනබන්ක්රුෙ(අවි්සොබේල් )ෙසඳනො

2021.12.22
බැ.වා.ෙ10.00

ැළොත්ෙසැයොෙ
ගැනීම්ෙ මිටුවා
(ෙැමෙ11)

නි.ෙසො.ෙ(ෙැමෙII )ෙ
ො යො ය
ජ.ෙවී. , ැ මුෙ න ,
බලො.ෙ644,ෙෙශ්රීෙ
ජ්යවා ධාලපුරෙ ොවාත,
ඇුල්බ ෝට්බට්.

ු.ෙ500.00

ු.ෙ5000.00

නි.ෙසො.ෙ(ෙැමෙII )ෙ ො යො ය
ජ.ෙවී. , ැ මුෙ න ,
බලො.ෙ644,ෙෙශ්රීෙජ්යවා ධාලපුරෙ
ොවාත,ෙඇුල්බ ෝට්බට්.

නි.ෙසො.ෙ(ෙැමෙII )ෙ
ො යො ය
ජ.ෙවී. , ැ මුෙ න ,
බලො.ෙ644,ෙෙශ්රීෙ
ජ්යවා ධාලපුරෙ ොවාත,ෙ
ඇුල්බ ෝට්බට්.

අමො ෙබලොබේ

ජ්ොති ෙ
ජසු

බෙමොනැීමම්ෙ
අජශයෙ03
(ෙැමෙII )

WPSII/T/2021/186
ජ.වි. .ෙබෙමොනැීමම්ෙඅජශෙ03ෙප්රධාොලෙ
ො යො බේෙආැලෙශො ොවාෙැවාත්වාොබගලෙ
යැ ෙසඳනොෙමි ෙගණන්ක්රෙ ැඳවී ෙ(විදුලියෙ
නොෙජ් යෙසඳනොෙගෝුෙඅයෙබලො රලෙ
අතරෙගරෑ්ෙසඳනොෙ ස ්ෙු.ෙ
25,000.00 ෙදී ලොවාක්ෙබගවානුෙ ැබබ්)

2021.12.22
බැ.වා.ෙ10.00

ැළොත්ෙසැයොෙ
ගැනීම්ෙ මිටුවා
(ෙැමෙ11)

නි.ෙසො.ෙ(ෙැමෙII )ෙ
ො යො ය
ජ.ෙවී. , ැ මුෙ න ,
බලො.ෙ644,ෙෙශ්රීෙ
ජ්යවා ධාලපුරෙ ොවාත,
ඇුල්බ ෝට්බට්.

ු.ෙ500.00

ු.ෙ5000.00

නි.ෙසො.ෙ(ෙැමෙII )ෙ ො යො ය
ජ.ෙවී. , ැ මුෙ න ,
බලො.ෙ644,ෙෙශ්රීෙජ්යවා ධාලපුරෙ
ොවාත,ෙඇුල්බ ෝට්බට්.

නි.ෙසො.ෙ(ෙැමෙII )ෙ
ො යො ය
ජ.ෙවී. , ැ මුෙ න ,
බලො.ෙ644,ෙෙශ්රීෙ
ජ්යවා ධාලපුරෙ ොවාත,ෙ
ඇුල්බ ෝට්බට්.

අමො ෙබලොබේ

ජ්ොති ෙ
ජසු

Click
Here

Click
Here

Click
Here

බෙමොනැීමම්ෙඅජශයෙ-ෙ4 (ෙැමෙ-ෙ1) ජසුෙබැොත්ෙමි දීෙගැනී ්ෙප්රථ වාෙ ජසුෙබයොමුෙඅජ ය, ඔබබ්ෙආයතලබේෙල , වායොැොරෙලියොැ බජ අෙඅජ ය, ෙසනෙලිපිලයෙබ ටි පෙැනිවිඩයක්ෙ ො ගබයන්ක්රෙ0702516069ෙයලෙඅජ ය්ෙමැනුම්ෙබමන්ක්රල.
බෙමොනැීමම්ෙ
අජශයෙ-ෙ4
(ෙැමෙ-ෙ1)

ඩබ්ීඑ්-1/ීීසී/ටී/වී/2021/19
ේලොහිරෙැළොතෙමුණ-1 හි ෙඅගළවාත්තෙ
ැො බ ෝගි ෙබ්වාොෙ ධාය්ථොලය ෙසඳනො
ුලීෙැමල ෙ තෙවාරෑන්ක්ර රථයක්ෙ ෙොගැනී ෙ
සඳනොෙවූෙබ්න්ක්රඩරය.

2021.12.30
බැ.වා.ෙ10.00
ැළොත්ෙ
ප්රසම්ැොමලෙ
මිෙටුවා

නිබයොජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ො ෙ(ෙ
ේලොහිරෙැළොතෙමුණ1)ෙ ො යො ය,ෙ
බෙමොනැීමම්ෙඅජශෙ-ෙ4ෙ
මූ ්ථොලය,ෙ3වාලෙ
න ,ෙ ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,ෙඅජ :ෙ25,ෙ
ලගරස ොෙැටු ඟ,ෙ
බමහිවා .
011-2638852

500.00

8

15,000.00

ප්රධාොලෙංජිනබන්ක්රුෙ(වාොණිජ්),
නිබයෝජ්යෙසො ොලයොධිකා ොීමෙ
(ේලොහිරෙැළොතෙමුණ-1)
ො යො ය, ෙබෙමොනැීමම්ෙ
අජශෙ-ෙ4ෙමූ ්ථොලය,ෙ3වාලෙ
න ,ෙ ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,ෙඅජ :ෙ25,ෙ
ලගරස ොෙැටු ඟ,ෙබමහිවා .

ප්රධාොලෙංජිනබන්ක්රුෙ
(වාොණිජ්), නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ොීමෙ
(ේලොහිරෙැළොතෙ
මුණ-1) ො යො ය, ෙ
බෙමොනැීමම්ෙඅජශෙ-ෙ4ෙ
මූ ්ථොලය,ෙ3වාලෙ
න ,ෙ ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,ෙඅජ :ෙ25,ෙ
ලගරස ොෙැටු ඟ,ෙ
බමහිවා .

Click
here
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බෙමොනැීමම්ෙ
අජශයෙ-ෙ4
(ෙැමෙ-ෙ1)

වාත් ම්ෙ
ළ ලො ර
ණ
(ආරක්ෂ ෙ
ඒ ය)

ඩබ්ීඑ්-1/ීීසී/ටී/වී/2021/22
ේලොහිරෙැළොතෙමුණ-1 හිෙෙෙ ශක්තිෙ
ළ ලො රණෙඒ බේ ෙ ො යො යෙ
සඳනොෙෙුලීෙැමල ෙ තෙවාරෑන්ක්ර රථයක්ෙ
ෙොගැනී ෙසඳනොෙවූෙබ්න්ක්රඩරය.

MS/EST/10/2022
බ ොබළොන්ක්රලොවාෙආරක්ෂ ෙමූ ්ථොලය්ෙ
අනුෙේධිකාතෙබගොඩලැගිලිෙසජකී ණයෙසනෙ
අවා්ෙශුේධාෙැවිරෙ ්යුුෙබ්වාොවාෙසැැයී .

2021.12.30
බැ.වා.ෙ10.00
ැළොත්ෙ
ප්රසම්ැොමලෙ
මිෙටුවා

2021-12-30ෙ
 බල
ැැය.ෙ14.00ෙ
ැැය්ෙඅවාසන්ක්රෙ
රනුෙෙ ැබබ්.
2021/12/30
දි ඉ12.00ඉ
පෘතනයඉදක්ව්නඉ
ප්රර්පෘතනද ඉ
පෘතත්තඉනිකුත්තඉ
කනනුඉලනේේ

ප්රසම්ැොමලෙ
මිටුවා
(වාත් ම්ෙ
ළ ලො ර
ණ)

නිබයොජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ො ෙ(ෙ
ේලොහිරෙැළොතෙමුණ1)ෙ ො යො ය,ෙ
බෙමොනැීමම්ෙඅජශෙ-ෙ4ෙ
මූ ්ථොලය,ෙ3වාලෙ
න ,ෙ ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,ෙඅජ :ෙ25,ෙ
ලගරස ොෙැටු ඟ,ෙ
බමහිවා .
011-2638852
ළ ලො ොරෙආරක්ෂ ෙ
ො යො ය,
ආරක්ෂ ෙමූ ්ථොලය,
ජ.වි. .
ටරබතෝමුල් ෙැොර,
බ ොබළොන්ක්රලොවා,
වාැල් ම්පිටි පය.

500.00

15,000.00

1,000.00

10,000.00

දු.අ.ෙ011ෙෙෙ253ෙ0392
011ෙෙෙ257ෙ2429

ප්රධාොලෙංජිනබන්ක්රුෙ(වාොණිජ්),
නිබයෝජ්යෙසො ොලයොධිකා ොීමෙ
(ේලොහිරෙැළොතෙමුණ-1)
ො යො ය, ෙබෙමොනැීමම්ෙ
අජශෙ-ෙ4ෙමූ ්ථොලය,ෙ3වාලෙ
න ,ෙ ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,ෙඅජ :ෙ25,ෙ
ලගරස ොෙැටු ඟ,ෙබමහිවා .

ප්රධාොලෙංජිනබන්ක්රුෙ
(වාොණිජ්), නිබයෝජ්යෙ
සො ොලයොධිකා ොීමෙ
(ේලොහිරෙැළොතෙ
මුණ-1) ො යො ය, ෙ
බෙමොනැීමම්ෙඅජශෙ-ෙ4ෙ
මූ ්ථොලය,ෙ3වාලෙ
න ,ෙ ජ ොෙවිදුලිෙ ෙ
ණ්ඩ ය,ෙඅජ :ෙ25,ෙ
ලගරස ොෙැටු ඟ,ෙ
බමහිවා .

ළ ලො ොරෙආරක්ෂ ෙ
ො යො ය,
ආරක්ෂ ෙමූ ්ථොලය,
ජ.වි. .
ටරබතෝමුල් ෙැොර,
බ ොබළොන්ක්රලොවා,
වාැල් ම්පිටි පය.

ළ ලො ොරෙආරක්ෂ ෙ
ො යො ය,
ආරක්ෂ ෙමූ ්ථොලය,
ජ.වි. .
ටරබතෝමුල් ෙැොර,
බ ොබළොන්ක්රලොවා,
වාැල් ම්පිටි පය.

දු.අ.ෙ011ෙෙෙ253ෙ0392
011ෙෙෙ257ෙ2429

දු.අ.ෙ011ෙෙෙ253ෙ0392
011ෙෙෙ257ෙ2429

Click
here

NCB

අමො ෙබලොබේ.
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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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සාමාන්යාධිකාරාරී
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