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

ඉදිරිපත් කරන ලංසු
භාරදිය යුතු කායයාලය

9

ලංසු විවෘත කරන
ස්ථානය

10

යතාරතුරු
පිටපතක
මිල
(රුපි.)

11

ලංසු
වගයය
ICB/
NCB

12
යතාරතුරු
පිටපත
භාගත
කිරීම්

අමු ද්රවය
බෙ.අ. 01
(වයඹ -02
බෙ.අ. 01
(වයඹ -02
බෙ.අ. 01
(වයඹ -02

බෙනොහැ ්
අංශය 3
(ඌව)
බෙනොහැ ්
අංශය 3
(ඌව)

යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)
යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

CEB/NWP2/NCB/M/21/0121
20/01/2022
ෙළොත්
නිබයෝජ්ය
2,000.00
25,000.00
නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ො
නිබයෝජ්ය
බේශීය
මීටර් 10 කි.ග්රෑ 225 බෙරැදි බ ොන්ක්රීට
ප්රස්ෙොනය
සොමොයයොධිකා
ො
ොර්යොලය
සොමොයයොධිකා
ො
10.00 ෙැය
ණු 100 ක් සැෙයීම සහ ප්රවොහයය
මිටුව
ොර්යොලය
(වයඹ -02)
ොර්යොලය
(වයඹ
-02)
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
(වයඹ
-02)
CEB/NWP2/NCB/M/21/0122
20/01/2022
ෙළොත්
නිබයෝජ්ය
1,000.00
15,000.00
නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා
ො
නිබයෝජ්ය
බේශීය
ලං
ො
විදුලිෙල
බයො.25,
ලං
ො
විදුලිෙල
මීටර් 6 කි.ග්රෑ 50 බෙරැදි ෙමය ලන
ප්රස්ෙොනය
සොමොයයොධිකා
ො
ොර්යොලය
සොමොයයොධිකා
ො
10.00 ෙැය
මණ්ඩලය,
රජ්පිහිල්ල
ෙොර,
මණ්ඩලය,
බ ොන්ක්රීට ණු 100 ක් සැෙයීම සහ
මිටුව
ොර්යොලය
(වයඹ -02)
ොර්යොලය
බයො.25,
කුරුණෑගල
බයො.25,
ප්රවොහයය
(වයඹ
-02)
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
(වයඹ
-02)
CEB/NWP2/NCB/M/21/0123
20/01/2022
ෙළොත්
1,000.00
15,000.00
සොමොයයොධිකා
ො
බේශීය
රජ්පිහිල්ල
ෙොර,
දු.නිබයෝජ්ය
: 037-බයො.25,
2065498
/ 070රජ්පිහිල්ල
ෙොර,
ලංනිබයෝජ්ය
ො විදුලිෙල
ලංනිබයෝජ්ය
ො විදුලිෙල
මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ 100 බෙරැදි ෙමය ලන
ප්රස්ෙොනය
සොමොයයොධිකා
ොර්යොලය
සොමොයයොධිකා
10.00 ෙැය
කුරුණෑගල
6430400
කුරුණෑගල
මණ්ඩලය, ො
රජ්පිහිල්ල
ෙොර,
මණ්ඩලය, ො
බ ොන්ක්රීට ණු 100 ක් සැෙයීම සහ
මිටුව
ොර්යොලය
(වයඹ
ොර්යොලය
දු. : 0372065498 /
ෆැක්්:කුරුණෑගල
037--02)
2065497
දු. : 0372065498 /
බයො.25,
බයො.25,
ප්රවොහයය
(වයඹ
-02)
ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
(වයඹ
-02)
0706430400
0706430400
රජ්පිහිල්ල
ෙොර,
දු.ලං: 0372065498
/ 070රජ්පිහිල්ල
ෙොර,
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/
19/01/2022
නිබයෝජ්ය
නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො
නිබයෝජ්ය
ලංකුරුණෑගල
ො විදුලිෙල
බයො.25,
ලංකුරුණෑගල
ො විදුලිෙල
ෆැක්්:
0372065497
ෆැක්්:
0372065497
6430400
2K21/120
15.00 ෙැය
සොමොයයොධිකා
ො (ඌව)/
(ඌව)
ශොඛොව,
ප්රධාොය
සොමොයයොධිකා
ො (ඌව)/
මණ්ඩලය,
රජ්පිහිල්ල
ෙොර,
මණ්ඩලය,
දු. : 0372065498
ෆැක්්:
0372065497
දු. : 0372065498
500.00
9300.00
බේශීය
ඇල්ල ෙො.බ්.ම. සඳහො බඩ්ක්බටෝප්
ෙළොත් මිල ග
ශොඛොව,
ප්රධාොය
ඉංජිබන්ක්රරු
(වොණිජ්)
ඒ
ය
ශොඛොව,
ප්රධාොය
බයො.25,
කුරුණෑගල
බයො.25,
070- 6430400
070- 6430400
ෙ ගය 02ක්, ලැප්බටොප් ෙ ගය 01ක්
ගැනි් මිටුව
ඉංජිබන්ක්රරු
ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
ඉංජිබන්ක්රරු
රජ්පිහිල්ල
ෙොර,
දු.ලං: 0372065498
/ 070- ෆැක්්:
රජ්පිහිල්ල
ෙොර,
ෆැක්්:
037-(වොණිජ්)
2065497
037-(වොණිජ්)
2065497
DGM(UVA)/CE(COM)/C1/M10/
නිබයෝජ්ය
නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා
නිබයෝජ්ය
බඩොට
බමට්රික්් රින්ක්රටර් 01ක් මිල ග ගැමම 19/01/2022
(ඌව)
ඒ ය
අං . 04,
්රිංවැලි ෙොර,ො
ඒ ය
කුරුණෑගල
6430400
කුරුණෑගල
2K21/121
15.00 ෙැය
සොමොයයොධිකා
ො (ඌව)/
(ඌව)හිඳ
ශොඛොව,
ප්රධාොය
සොමොයයොධිකා
ො (ඌව)/
සහ
සැෙයීම
බගොඩ,
දු. :ලං
037-ො විදුලිෙල
2065498
ෆැක්්:
0372065497
දු. :ලං
037-ො විදුලිෙල
2065498
500.00
16,500.00
බේශීය
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු (බෙනොහැීම් යඩත්ත ෙළොත් මිල ග
ශොඛොව,
ප්රධාොය
ඉංජිබන්ක්රරු
(වොණිජ්)
ඒ
ය
ශොඛොව,
ප්රධාොය
මණ්ඩලය,
ෙදුල්ල.
මණ්ඩලය,
0706430400
0706430400
ඌව) ඒ ය සඳහො ලැප්බටොප් ෙ ගය
ගැනි් මිටුව අං
ඉංජිබන්ක්රරු
(වොණිජ්)
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය,
ඉංජිබන්ක්රරු
(වොණිජ්)
. 04,
්රිංවැලි
ෙොර,
අං .03704, ්රිංවැලි
ෆැක්්:
0372065497
ෆැක්්:
2065497
05 මිල ග ගැමම සහ සැෙයීම
(ඌව)
ඒ
ය
අං
.
04,
්රිංවැලි
ෙොර,
ඒ
හිඳබගොඩ, ෙදුල්ල.
ෙොර,ය
ො ඔබේ
විදුලිෙල
ලං
ො විදුලිෙල
0552222474
බගොඩ,
ෙදුල්ලයය අං යට නැනු් බනන්ක්රය.
බෙනොහැීම් අංශය - 4 (ෙෙන - 1) ලංසු බෙොත් මිල ග ගැමමට ප්රථමමව ලංසු බයොු දු.අංලං: ය,
ආයතයබේ යම, වයොෙොර ලියොෙදිං අ අං ය, සහ ලිපියය බ හිඳ
ටි බගොඩ,
ෙනිවිඩයක් මොර්ගබයන්ක්රහිඳ
0702516069
මණ්ඩලය,
ෙදුල්ල.
මණ්ඩලය,
අං . 04, ්රිංවැලි ෙොර,
අං . 04, ්රිංවැලි
ඩේීඑ්-1/ීීසී/ටී/2021/107
20/01/2022
ෙළොත්
නිබයොජ්ය
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්),
ප්රධාොයෙොර,
ඉංජිබන්ක්රරු
NCB
හිඳබගොඩ,
ෙදුල්ල.
ණු - වැ.බ ො. මීටර 8.3 කි.ග්රෑ. 500
ප්රස්ෙොනය
සොමොයයොධිකා
ො
(
නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා
ොීම
(වොණිජ්),
නිබයෝජ්ය
10.00 ෙැය
දු. : 0552222474
හිඳබගොඩ, ෙදුල්ල
1,500.00
220,000.00
(Poles R.C. 8.3m 500kg) සොනො, සෙයො
මිටුව
ේයොහිර ෙළොත නකුණ(ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1)
සොමොයයොධිකා ොීම
බගයවිත් භොර ගම.
1) ොර්යොලය,
ොර්යොලය, බෙනොහැීම්
(ේයොහිර ෙළොත
ඩේීඑ්-1/ීීසී/ටී/2021/108
20/01/2022
ෙළොත්
නිබයොජ්ය
ප්රධාොය
(වොණිජ්),
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු
NCB
600 එකු
බෙනොහැීම්
අංශ - 4
අංශ - 4ඉංජිබන්ක්රරු
මූල්ථමොයය,
3වය
නකුණ-1)
ොර්යොලය,
ණු - බමිලොන්ක්රීට
බෙරැඳි
මීටර් 11 කි.ග්රෑ.
ප්රස්ෙොනය
සොමොයයොධිකා
(
නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා
ොීම
(වොණිජ්),
නිබයෝජ්ය
10.00 ෙැය
(ලංසු
රු. මිලියය
5 ඉක්මවන්ක්රබන්ක්ර
මූල්ථමොයය,
3වයො මහල,
මහල,
ලං
ො
විදුලිෙල
බෙනොහැීම්
අංශ
4
1,500.00
100,000.00
500
Concreteඅවසොය
Pre-Stressed
මිටුව
ේයොහිර
නකුණ(ේයොහිර
ෙළොත
සොමොයයොධිකා 3වය
ොීම
ය්(Poles
ලංසු භොරගන්ක්රයො
දියයට
ලං ොෙළොත
විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අං නකුණ-1)
: 25,
මූල්ථමොයය,
11m 500kg)
සොනො, අවශයබේ.)
සෙයො, බගයවිත්
1) ොර්යොලය,
ොර්යොලය,
බෙනොහැීම්
(ේයොහිර
ෙළොත
බෙර PCAIII
මණ්ඩලය,
අං : 25,
යගරසභො
ෙටුමඟ,
බනහිවල.
මහල,
ලං ො විදුලිෙල
භොර ගම.
බෙනොහැීම්
අංශ - 4
අංශ - 4 මූල්ථමොයය, 3වය
නකුණ-1)
ොර්යොලය,
යගරසභො ෙටුමඟ,
මණ්ඩලය, අං
: 25,
200 එකු
මූල්ථමොයය,
3වය මහල,
මහල, ලං ො විදුලිෙල
බෙනොහැීම්
අංශ - 4
බනහිවල.
යගරසභො ෙටුමඟ,
(ලංසු මිල රු. මිලියය 5 ඉක්මවන්ක්රබන්ක්ර
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
මූල්ථමොයය,
011-2638852
බනහිවල.3වය
1
ය් ලංසු භොරගන්ක්රයො අවසොය දියයට
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ, බනහිවල.
මහල, ලං ො විදුලිෙල
බෙර PCAIII අවශයබේ.)
යගරසභො ෙටුමඟ,
මණ්ඩලය, අං : 25,
බනහිවල.
යගරසභො ෙටුමඟ,
011-2638852
බනහිවල.

Downloa
d
Downloa
d
Downloa
d

බමතැනින්ක්ර
ෙොගත
රන්ක්රය
බමතැනින්ක්ර
ෙොගත
රන්ක්රය

Click
here
Click
here

යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)
යබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

බෙ.අංශ 02

ඩේීඑ්-1/ීීසී/ටී/2021/109
ණු - බ ොන්ක්රීට බෙරැඳි මීටර් 11 කි.ග්රෑ.
850 (Poles Concrete Pre-Stressed
11m 850kg) සොනො, සෙයො, බගයවිත්
ඩේීඑ්-1/ීීසී/ටී/2021/115
භොර ගම.
ළුතර ප්රබේශබේ
හි අෙලි භොන්ක්රඩ
200 එකු
වූ බටන්ක්රඩරය.
(ලංසුවිකිණීම
මිල රු.සඳහො
මිලියය
5 ඉක්මවන්ක්රබන්ක්ර
බලොට 01යි
ය් ලංසු භොරගන්ක්රයො
අවසොය දියයට
බෙර PCAIII අවශයබේ.)

20/01/2022
10.00 ෙැය

ෙළොත්
ප්රස්ෙොනය
මිටුව

20/01/2022
10.00 ෙැය

ෙළොත්
ප්රස්ෙොනය
මිටුව

PHM
DD2/DGM/CE(LCM)/QD/2021/13
ප්රධාන ඉංජිනේරු ඉරැහැනරඉාන්ග ඉැනීම්ඉ
ැනඉ ඩත්තු) ව්යනපෘති හඉැනඉිසැරනනඉ ඩත්තුඉ
-ඉේෙ.ි.ඉ02 ව්නඩබි්ඉකන්යනලයක්ඉරඳැන
නිව්රක් ව්රනකඉකනලයකටඉෙද්දටඉග නීමා

12/01/2022
14.00 ෙැය

නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො
(වයො.හො
අ.සැ.ය.)
බෙනොහැීම්
අංශය 2

නිබයොජ්ය
සොමොයයොධිකා ො (
ේයොහිර ෙළොත නකුණ1) ොර්යොලය,
නිබයොජ්ය
බෙනොහැීම්
අංශ - 4
සොමොයයොධිකා
(
මූල්ථමොයය,
3වයො මහල,
ේයොහිර
නකුණලං ොෙළොත
විදුලිෙල
1) ොර්යොලය,
මණ්ඩලය,
අං : 25,
බෙනොහැීම්
අංශ - 4
යගරසභො ෙටුමඟ,
මූල්ථමොයය,
3වය මහල,
බනහිවල.
නිබයෝජ්ය
ලං ො විදුලිෙල
011-2638852
සොමොයයොධිකා
ො (වයො.හො
මණ්ඩලය, අං : 25,
අ.සැ.ය.)බෙනොහැීම්
යගරසභො
අංශයෙටුමඟ,
2
ලං බනහිවල.
ො විදුලිෙල
011-2638852
මණ්ඩලය,
තැ.බෙ.18,
ළමොගොරය ෙොර,
මහනුවර

1,500.00

500.00

130,000.00

10,000.00

ඉදිකිරීම්

500.00

5,000.00

ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්),
නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1)
ොර්යොලය, බෙනොහැීම්
ප්රධාොය
(වොණිජ්),
අංශ - 4ඉංජිබන්ක්රරු
මූල්ථමොයය,
3වය
නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා
මහල, ලං
ො විදුලිෙල ොීම
(ේයොහිර
ෙළොත
මණ්ඩලය,
අං නකුණ-1)
: 25,
ොර්යොලය,
බෙනොහැීම්
යගරසභො
ෙටුමඟ,
බනහිවල.
අංශ - 4 මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං
ො විදුලිෙලො
නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා
මණ්ඩලය,
අං : 25,
(වයො.හො
අ.සැ..ය.)
යගරසභො
ෙටුමඟ,
බනහිවල.
බෙනොහැීම්
අංශය
2,
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය,
තැ.බෙ.18,
ළමොගොරය ෙොර,
මහනුවර
081-2222286
081-2204298

0812222286
CEB/MFS/Ph.III/Office/2021/03

අති.සො
(වයොෙිති)

මන්ක්රයොරම යදුකුඩො ප්රබේශබේ ඉදි ර ඇති
මීටර් 90ක් උස සුළං මිනු් කුළුණු බන
ගලවො ඉවත් ර (මිනු් උෙ රණ, බක්ෙල
හො අබයකුත් සියළු උෙොංග ඇතළුව)
මන්ක්රයොරම හො කිලිබයොච්ච අ දි්ික් යන්ක්රහි
බතෝරොගත් ්ථමොය බවත යැවත ප්රවොහයය
කිීමම සහ සවි කිීමම.

18/01/2022
10.00 ෙැය

ප්රබේශීය
ප්රස්ෙොනය
මිටුව
(වයොෙිති)

වයොෙිති අධායක්ෂ
(ම.සු.වි.ෙ.වයො -අදියර
III) ොර්යොලය
ලං ො විදුලි ෙල
මණ්ඩලය
බයො.754, යව
ෙොර්ලිබ්න්ක්රත ෙොර,
ෙැලවත්ත
ෙත්තරු ල්ල
දු: 011 288 9640

1,500.00

50,000.00

වයොෙිති අධායක්ෂ
(ම.සු.වි.ෙ.වයො -අදියර III)
ොර්යොලය
ලං ො විදුලිෙලමණ්ඩලය
බයො.754, යව
ෙොර්ලිබ්න්ක්රත ෙොර,
ෙැලවත්ත
ෙත්තරු ල්ල

ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු
(වොණිජ්), නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු
නකුණ-1)
ොර්යොලය,
(වොණිජ්), නිබයෝජ්ය
බෙනොහැීම්
අංශ - 4
සොමොයයොධිකා 3වය
ොීම
මූල්ථමොයය,
(ේයොහිර
ෙළොත
මහල,
ලං ො විදුලිෙල
නකුණ-1)
ොර්යොලය,
මණ්ඩලය, අං
: 25,
බෙනොහැීම්
අංශ - 4
යගරසභො ෙටුමඟ,
මූල්ථමොයය,
බනහිවල.3වය
නිබයෝජ්ය
මහල,
ලං ො විදුලිෙල
සොමොයයොධිකා
ො
මණ්ඩලය,
අං : 25,
(වයො.හො
අ.සැ..ය.)
යගරසභොඅංශය
ෙටුමඟ,
බෙනොහැීම්
2,
ලං බනහිවල.
ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, තැ.බෙ.18,
ළමොගොරය ෙොර,
මහනුවර
081-2222286
081-2204298
වයොෙිති අධායක්ෂ
(ම.සු.වි.ෙ.වයො -අදියර
III) ොර්යොලය
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය
බයො.754, යව
ෙොර්ලිබ්න්ක්රත ෙොර,
ෙැලවත්ත
ෙත්තරු ල්ල

NA

NCB

Click
here

NCB

Click
here

NCB

-

NCB

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
බවතින්ක්ර
බයොමිබල්
ෙොගත රගත
හැ

NCB

Click
Here--

Click
Here

යස්වා
ලක්විජ්ය විදුලි
ෙලොගොරය

LV/T/2021/0357
ලක්විජ්ය ෙලොගොරබේ අෙලන්ක්ර වූ
ගිනිගැමබමන්ක්ර ආරක්ිත වය බනොරවල්
මොරු කිීමම සහ අෙලන්ක්ර වූ ගිනි ආරක්ිත
බනොරවල අගුලු සහ ඇලුමිනිය් බනොරවල්
සවිකිීමම.

19/01/2022
14.00 ෙැය
පූර්ව ලංසු
රැ්ීම
12/01/2022
දිය
10.00 ෙැයට

ලක්විජ්ය විදුලි
ෙලොගොරය ණිෂ්ඨ
සෙයො ගැම්
මිටුව

ප්රස්ෙොනය
අංශය, 4වය මහල,
ෙල්ථමොය ළමණො රු
(ලක්විජ්ය විදුලි
ෙලොගොරය) ලං ො
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
යොරක් ල්ලිය,
බයොබරොච්චබචෝබල්
TP : 032 226 8964/77
Fax: 032 226 8980

2,500.00
(යැවත
බයොබගවය
බටන්ක්රඩර්
තැන්ක්රෙතව)
සොමොයයොධිකා
ොීම ලං ො
විදුලිෙල
මණ්ඩලය
යමින්ක්ර
මහජ්ය

2

75,000.00

ප්රස්ෙොනය අංශය, 4 වය
මහල, ෙ ෙොලය
බගොඩයැගිල්ල, ලක්විජ්ය
විදුලි ෙලොගොරය, ලං ො
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
යොරක් ල්ලිය,
බයොබරොච්චචබලයි 61342, ශ්රී
ලං ොව.
TP : 032 226 8964/977
Fax: 032 226 8980

ප්රස්ෙොනය අංශය, 4
වය මහල, ෙ ෙොලය
බගොඩයැගිල්ල,
ලක්විජ්ය විදුලි
ෙලොගොරය, ලං ො
විදුලිෙල මණ්ඩලය,
යොරක් ල්ලිය,
බයොබරොච්චචබලයි
61342.

Click
Here

Mob 0715777171

ජ්යය
(සමයළ
සංකීර්ණය)

SC/DGM/BID/SC/2021/09
සමයළ සංකීර්ණබේ විදුලි ෙලොගොරවල
සැලසු් ෙත්ර සහ අත්බෙොත්
ඩිජිටල් රණය සඳහො බ්වො සැෙයීම

20/01/2022
14:00 ෙැය

සමයළ
සංකීර්ණ
ප්රස්ෙොනය
මිටුව

නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ොීම
(සමයළ සංකීර්ණය)
ොර්යොලය, යව යගරය,
රත්යපුර, ශ්රී ලං ොව. දු.
. +94 045225002/03 ෆැක්් +94
045- 225005

ජ්යය
(සමයළ
සංකීර්ණය)

SC/DGM/BID/UOPS/2021/01
උමො ඔය ෙලොගොරය සනහො මගී ේ රථමයක්
සහ ි ැේ රථමයක් මිල ග ගැමම.

03/02/2022
14:00 ෙැය

සමයළ
සංකීර්ණ
ප්රස්ෙොනය
මිටුව

නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ොීම
(සමයළ සංකීර්ණය)
ොර්යොලය, යව යගරය,
රත්යපුර, ශ්රී ලං ොව. දු.
. +94 045225002/03 ෆැක්් +94
045- 225005

සම්යේෂය/

DGM(C&P-Tr)/CE(PS)/H/K/2021/01

2022.01.20

සම්යේෂය

නි.සා (පාලන හා

ෙැංකුබේ
ගිණු් අං :
2042001400
85134 බවත
ෙැර ල හැ
500/=
බ් සඳහො
ඕයෑම
ෙැංකුවකින්ක්ර
මහජ්ය
ෙැංකුබේ
මූල්ථමොය
ශොඛොබේ
සමයළ
සංකීර්ණ
රැ්කිීම්
ගිණුම
2042004100
85134 ට
ෙැර ර ලෙො
ගත් සිට
ෙතක්
ඉදි ෙත් ළ
යුතය.
1,000/=
බ් සඳහො
ඕයෑම
ෙැංකුවකින්ක්ර
මහජ්ය
ෙැංකුබේ
මූල්ථමොය
ශොඛොබේ
සමයළ
සංකීර්ණ
රැ්කිීම්
ගිණුම
2042004100
85134 ට
ෙැර ර ලෙො
ගත් සිට
ෙතක්
ඉදි ෙත් ළ
යුතය.
-

3

10,000/-

නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ොීම
(සමයළ සංකීර්ණය)
ොර්යොලය, යව යගරය,
රත්යපුර, ශ්රී ලං ොව. දු. .
+94 045-225002/03
ෆැක්් +94 045- 225005

නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ොීම
(සමයළ සංකීර්ණය)
ොර්යොලය, යව
යගරය, රත්යපුර, ශ්රී
ලං ොව. දු. . +94
045-225002/03
ෆැක්් +94 045225005

N/A

NCB

ෙොගැමමට
සෙඳතොව

300,000/-

නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ොීම
(සමයළ සංකීර්ණය)
ොර්යොලය, යව යගරය,
රත්යපුර, ශ්රී ලං ොව. දු. .
+94 045-225002/03
ෆැක්් +94 045- 225005

නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ොීම
(සමයළ සංකීර්ණය)
ොර්යොලය, යව
යගරය, රත්යපුර, ශ්රී
ලං ොව. දු. . +94
045-225002/03
ෆැක්් +94 045225005

ලංසු බෙොත
මිල ග ගන්ක්රයො
ොර්යොලබේ ග
බයොමිබල්
කියවිය හැ .

NCB

ෙොගැමමට
සෙඳතොව

20,000.00

නි.සා (පාලන හා ආරක්ෂය)

නි.සා (පාලන හා

-

NCB

නි.සා (පාලන
හා ආරක්ෂය)

ම ෝටර් වෑන් රථයක් ඉන්ධන හා රියදුරු
ස ග නි.සා (පාලන හා ආරක්ෂය)
මහනුවර කායයාලය සදහා කුලියට ලබා
ගැනී

මෙ.ව. 10.00
ෙැයට

ප්රසම්ොනන
මටන්ඩර්
ණ්ඩලය

ආරක්ෂය) මහනුවර
කායයාලය,ලංකා
විදුලිබල
මණ්ඩලය,68/2ඩී,ෆාම්හි
ල් පටුමග,අම්පිටිය
පාර,මහනුවර.

(එක් වාහනයක්
සදහා)

මහනුවර කායයාලය,ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,68/2ඩී,
ෆාම්හිල් පටුමග,අම්පිටිය
පාර,මහනුවර

ආරක්ෂය) මහනුවර
කායයාලය,ලංකා
විදුලිබල
මණ්ඩලය,68/2ඩී,
ෆාම්හිල්
පටුමග,අම්පිටිය
පාර,මහනුවර

ය ොමුව

දු.අ. 081 2221567
081 2221566

සම්බේෂණ ප්රසම්පාානන
මටන්ඩර්
ෙණ්ඩලය

නි.සො.(ස්.බම.හො ය.)
උතර,
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය
කි ෙත්කුඹුර ග්රිඩ
උෙබෙොල,
රදුන්ක්රබනණිය ෙොර,
කි ෙත්කුඹුර.

සම්බේෂණ ප්රසම්පාානන
මටන්ඩර්
ෙණ්ඩලය

දු.අ./ෆැක්්:
081 2388944 /
070 599 4962
නි.සො.(ස්.බම.හො ය.)
උතර,
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය
කි ෙත්කුඹුර ග්රිඩ
උෙබෙොල,
රදුන්ක්රබනණිය ෙොර,
කි ෙත්කුඹුර.

TR/O&M/N/NCB/2021/020/D
සම්බේෂණ /
(සම්.මෙ.හා.
න- උතර)

නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ො (සම්බේෂණ,
බමබහයු් හො යඩත්ත - උතර), මධායගත
බ්වො ඒ ය සනහො මෙෝටර් වෑන්ක්ර රථයක්
ඉන්ධන හා රියදුරු සෙග නි.සො. කුලියට
ලබා ගැනීෙ

20/01/2022
10.00 ෙැය

TR/O&M/N/NCB/2021/019/D
සම්බේෂණ /
(සම්.මෙ.හා.
න- උතර)

නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ො (සම්බේෂණ,
බමබහයු් හො යඩත්ත - උතර), මධායගත
බ්වො ඒ ය සනහො මෙෝටර් කාර් රථයක්
ඉන්ධන හා රියදුරු සෙග කුලියට ලබා
ගැනීෙ

20/01/2022
10.00 ෙැය

TR/O&M/N/NCB/2021/019/D
සම්බේෂණ /
(සම්.මෙ.හා.
න- උතර)

බෙනො හැ ්

නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ො (සම්බේෂණ,
බමබහයු් හො යඩත්ත - උතර), මධායගත
බ්වො ඒ ය සනහො මෙෝටර් කාර් රථයක්
ඉන්ධන හා රියදුරු සෙග කුලියට ලබා
ගැනීෙ

20/01/2022
10.00 ෙැය

19/01/2022

සම්බේෂණ ප්රසම්පාානන
මටන්ඩර්
ෙණ්ඩලය

ෙළොත්

දු.අ./ෆැක්්:
081 238 8944 /
070 599 4962
නි.සො.(ස්.බම.හො ය.)
උතර,
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය
කි ෙත්කුඹුර ග්රිඩ
උෙබෙොල,
රදුන්ක්රබනණිය ෙොර,
කි ෙත්කුඹුර.
දු.අ./ෆැක්්:
081 2388944
නිබයෝජ්ය

-

22,000.00
(එක් වොහයයක්
සනහො)

නි.සො.(ස්.බම.හො ය.)
උතර,
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය,
කි ෙත්කුඹුර ග්රිඩ උෙබෙොල,
රදුන්ක්රබනණිය ෙොර,
කි ෙත්කුඹුර.
දු.අ./ෆැක්්:
081 2388944 /
070 599 4962

-

20,000.00
(එක් වොහයයක්
සනහො)

නි.සො.(ස්.බම.හො ය.)
උතර,
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය,
කි ෙත්කුඹුර ග්රිඩ උෙබෙොල,
රදුන්ක්රබනණිය ෙොර,
කි ෙත්කුඹුර.
දු.අ./ෆැක්්:
081 238 8944 /
070 599 4962

-

20,000.00
(එක් වොහයයක්
සනහො)

නි.සො.(ස්.බම.හො ය.)
උතර,
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය,
කි ෙත්කුඹුර ග්රිඩ උෙබෙොල,
රදුන්ක්රබනණිය ෙොර,
කි ෙත්කුඹුර.
දු.අ./ෆැක්්:
081 2388944

1,000.00

4

30,000.00

නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ො

නි.සො.(ස්.බම.හො ය.)
උතර,
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
කි ෙත්කුඹුර ග්රිඩ
උෙබෙොල,
රදුන්ක්රබනණිය ෙොර,
කි ෙත්කුඹුර.
දු.අ./ෆැක්්:
081 2388944 /
070 599 4962
නි.සො.(ස්.බම.හො ය.)
උතර,
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
කි ෙත්කුඹුර ග්රිඩ
උෙබෙොල,
රදුන්ක්රබනණිය ෙොර,
කි ෙත්කුඹුර.
දු.අ./ෆැක්්:
081 238 8944 /
070 599 4962
නි.සො.(ස්.බම.හො ය.)
උතර,
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
කි ෙත්කුඹුර ග්රිඩ
උෙබෙොල,
රදුන්ක්රබනණිය ෙොර,
කි ෙත්කුඹුර.
දු.අ./ෆැක්්:
081 2388944
සු ළු ොමරය,

-

NCB

-

NCB

-

NCB

-

බේශීය

ේයනමුව්

ේයනමුව්

ේයනමුව්

Click

ලොෙ 01
බ ොළඹ
යගරය

බෙනොහැීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ෙ.)

DGM(CC)/CE(CE)/PPC/2021/007
නි.ස (බ ො.ය) අනියුක්ත ප්ර.ඉ (බ ොළඔ
යැබගයහිර) ඒ බේ විදුලිය සිනලිම හො
යලි ඇමිණිම

10.00 ෙැය

මිල ග
ගැනු්
මිටුව

(ු නලින්ක්ර)

(ු නලින්ක්ර)

නිබයෝජ්ය

ඩීජීඑ්/එන්ක්රසීී/සීඕඑ්/සී1/එච්චී/2021
/066
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු (මින්ක්රබන්ක්ර ය) බ
රොජ් ොීම ටයුත සඳහො කුලී ෙනයම මත
ොර් රථමයක් ලෙො ගැමම. වර්ෂ 02
ොල සීමොවක් සඳහො.

සොමොයයොධිකා ො
(බ ොළඹ යගරය)
ොර්යොලය,
සිේවය මහල, ලක්ෂ්මන්ක්ර
බගොඩයැගිල්ල 340,
ආර්. ඒ. න බමල් මොවත,
බ ොළඹ 03 මගින්ක්ර
2022.01.18 දියට බෙර
දු . 011-2575930

නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ො

සොමොයයොධිකා ො
13/01/2022
15.00 ෙැය

ෙළොත් සෙයො
ගැම් මිටුව

ොර්යොලය,

ොර්යොලය,
ලං ො විදුලිෙල

(බ ොළඹ යගරය)
ොර්යොලය,
සිේ වය මහල, ලක්ෂ්මන්ක්ර
බගොඩයැගිල්ල 340, ආර් ඒ
න බමල් මොවත, බ ොළඹ 03
හි තෙො ඇති ලංසු බෙටටිය

ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය,
500.00

10,000.00

මමත්රීෙොල බ්යොයොය

නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො
(බ ොළඹ යගරය)
ොර්යොලය

Here

click
here

නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො
ොර්යොලය,

අනොළ යැත

ලං ො විදුලිෙල

මණ්ඩලය,

මොවත, අනුරොධාපුර.

මණ්ඩලය,

මමත්රීෙොල

දු:අ: 025-2222552

මමත්රීෙොල

බ්යොයොය මොවත,

බ්යොයොය මොවත,

අනුරොධාපුර.

අනුරොධාපුර.

බේශීය
තරඟ ොීම
ලංසු

දු:අ: 025-2222552

බෙනොහැීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ෙ.)

නිබයෝජ්ය

ඩීජීඑ්/එන්ක්රසීී/සීඕඑ්/සී1/එච්චී/2021
/067
විදුලි ඉංජිබන්ක්රරු (වැඩබි් -.තැම්) බ
රොජ් ොීම ටයුත සඳහො කුලී ෙනයම මත
ොර් රථමයක් ලෙො ගැමම. වර්ෂ 02
ොල සීමොවක් සඳහො.

නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ො

සොමොයයොධිකා ො
13/01/2022
15.00 ෙැය

ෙළොත් සෙයො
ගැම් මිටුව

ොර්යොලය,

ොර්යොලය,
ලං ො විදුලිෙල

ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය,
500.00

10,000.00

මමත්රීෙොල බ්යොයොය

click
here

නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො
ොර්යොලය,

අනොළ යැත

ලං ො විදුලිෙල

මණ්ඩලය,

මොවත, අනුරොධාපුර.

මණ්ඩලය,

මමත්රීෙොල

දු:අ: 025-2222552

මමත්රීෙොල

බ්යොයොය මොවත,

බ්යොයොය මොවත,

අනුරොධාපුර.

අනුරොධාපුර.

බේශීය
තරඟ ොීම
ලංසු

දු:අ: 025-2222552
බෙනොහැීම්
අංශය - 1
(උ.මැ.ෙ.)

ඩීජීඑ්/එන්ක්රසීී/සීඕඑ්/සී1/එච්චී/2021
/068
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු (මින්ක්රබන්ක්ර ය) යටබත්
විදුලි අධිකා ොීම (හිඟුරක්බගොඩ) බ

13/01/2022
15.00 ෙැය

ෙළොත් සෙයො
ගැම් මිටුව

නිබයෝජ්ය

500.00

සොමොයයොධිකා ො

10,000.00

නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ො
ොර්යොලය,

ොර්යොලය,

ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය,

5

නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො
ොර්යොලය,

අනොළ යැත
බේශීය
තරඟ ොීම
ලංසු

click
here

රොජ් ොීම ටයුත සඳහො කුලී ෙනයම මත
වෑන්ක්ර රථමයක් ලෙො ගැමම. වර්ෂ 02
ොල සීමොවක් සඳහො.

ලං ො විදුලිෙල

මමත්රීෙොල බ්යොයොය

ලං ො විදුලිෙල

මණ්ඩලය,

මොවත, අනුරොධාපුර.

මණ්ඩලය,

මමත්රීෙොල

දු:අ: 025-2222552

මමත්රීෙොල

බ්යොයොය මොවත,

බ්යොයොය මොවත,

අනුරොධාපුර.

අනුරොධාපුර.

දු:අ: 025-2222552
බෙ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0124
ගි උල්ල විදුලි ෙො බභෝගි බ්වො
මධාය්ථමොයය සඳහො කුලී ෙනයම මත ිි
ැේ රථමයක් ලෙො ගැමම

20/01/2022
10.00 ෙැය

ෙළොත්
ප්රස්ෙොනය
මිටුව

බෙ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/21/0125
යොර්මල විදුලි ඉංජිබන්ක්රරු ොර්යොලයට
අයත් යඩත්ත ඒ ය සඳහො කුලී ෙනයම
මත ිි ැේ රථමයක් ලෙො ගැමම

20/01/2022
10.00 ෙැය

ෙළොත්
ප්රස්ෙොනය
මිටුව

PHM DD2/ DGM/CE
(LC&M)/DPC/2021/38

2022/01/19

DPC

14.00 ෙැය
බෙ.අංශ 02

ප්රධාන ඉංජිනඉේරු ඉරැහැනරඉාන්ග ඉැනීම්ඉ
ැනඉ ඩත්තු)ඉකන්යනලය,ඉව්යනපෘති හඉැනඉ
ිසැරනනඉ ඩත්තුඉ-ඉේෙ.ි.02ඉඉඉරඳැනඉ
ව්රනේදකක
කනලයකටරියදුේනකුඉරහිැඉඩෙල්ඉකනබ්ඉ
නථයක්ඉර4WD)කුලියටඉග නීමා.

නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො
ොර්යොලය
(වයඹ -02)
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
බයො.25,
රජ්පිහිල්ල ෙොර,
කුරුණෑගල
දු. : 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්්: 037- 2065497
නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො
ොර්යොලය
(වයඹ -02)
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
බයො.25,
රජ්පිහිල්ල ෙොර,
කුරුණෑගල
දු. : 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්්: 037- 2065497
නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධීකා ොීම (
වයොෙිති හො අධිකාසැර
යඩත්ත - බෙ.අ.02)
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය. අං
18,ළමොගොරය ෙොර,
මහනුවර.

1,000.00

40,000.00

නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ො
ොර්යොලය
(වයඹ -02)
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බයො.25,
රජ්පිහිල්ල ෙොර,
කුරුණෑගල
දු. : 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්්: 037- 2065497

1,000.00

40,000.00

නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ො
ොර්යොලය
(වයඹ -02)
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය,
බයො.25,
රජ්පිහිල්ල ෙොර,
කුරුණෑගල
දු. : 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්්: 037- 2065497

500.00

50,000.00

නිබයෝජ්ය සොමොයයොධීකා ොීම (
වයොෙිති හො අධිකාසැර
යඩත්ත - බෙ.අ.02) ලං ො
විදුලිෙල මණ්ඩලය. අං
18,ළමොගොරය ෙොර,
මහනුවර.
081-2222287
081-2204298

081-2222287

නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො
ොර්යොලය
(වයඹ -02)
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
බයො.25,
රජ්පිහිල්ල ෙොර,
කුරුණෑගල
දු. : 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්්: 037- 2065497
නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො
ොර්යොලය
(වයඹ -02)
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
බයො.25,
රජ්පිහිල්ල ෙොර,
කුරුණෑගල
දු. : 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්්: 037- 2065497
නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධීකා ොීම (
වයොෙිති හො අධිකාසැර
යඩත්ත - බෙ.අ.02)
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය. අං
18,ළමොගොරය
ෙොර,මහනුවර.
081-2222287
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d

-

NCB
Click
here

බෙනොහැ ්
අංශ 02
(ෙෙඋ)

WPN/NCB/DM-V22/2021/114
කුලී ෙනයම මත බමෝටර් ොර් රථමයක් ලෙො
ගැමම. ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු (බෙනොහැීම්
යඩත්ත)

12/01/2022
14.00 ෙැය

බෙනොහැ ්
අංශ 02
(ෙෙඋ)

WPN/NCB/K-V28/2021/192
කුලී ෙනයම මත බමෝටර් ොර් රථමයක් ලෙො
ගැමම. ප්රධාොය විදුලි ඉංජිබන්ක්රරු
( ැලණිය)

12/01/2022
14.00 ෙැය

බෙනොහැ ්
අංශ 02
(ෙෙඋ)

WPN/NCB/D-V61/2021/200
කුලී ෙනයම මත ෲ ැේ රථමයක් ලෙො
ගැමම. ෙො බභෝගි බ්වො මධාය්ථමොයය
- දිවුලපිටිය

12/01/2022
14.00 ෙැය

ෙළොත් සෙයො
ගැමබ්
මිටුව

බෙනොහැ ්
අංශ 02
(ෙෙඋ)

WPN/NCB/KR-V46/2021/238
කුලී ෙනයම මත ෲ ැේ රථමයක් ලෙො
ගැමම. ෙො බභෝගි බ්වො මධාය්ථමොයය
- කි දිබවල

12/01/2022
14.00 ෙැය

ෙළොත් සෙයො
ගැමබ්
මිටුව

බෙනොහැ ්
අංශ 02
(ෙෙඋ)

WPN/NCB/D-V132/2021/299
කුලී ෙනයම මත වෑන්ක්ර රථමයක් ලෙො ගැමම.
විදුලි ඉංජිබන්ක්රරු ොර්යොලය (දිවුලපිටිය)

12/01/2022
14.00 ෙැය

ෙළොත් සෙයො
ගැමබ්
මිටුව

බෙනොහැ ්
අංශ 02
(ෙෙඋ)

WPN/NCB/DM-V143/2021/331
කුලී ෙනයම මත වෑන්ක්ර රථමයක් ලෙො ගැමම.
බෙනොහැීම් යඩත්ත වැඩ බිම බේයන්ක්රබගොඩ

12/01/2022
14.00 ෙැය

ෙළොත් සෙයො
ගැමබ්
මිටුව

බෙනොහැ ්
අංශ 02
(ෙෙඋ)

WPN/NCB/K-V34/2021/332
කුලී ෙනයම මත වෑන්ක්ර රථමයක් ලෙො ගැමම.
ෙො බභෝගි බ්වො මධාය්ථමොයය මොවරමණ්ඩිය

12/01/2022
14.00 ෙැය

ෙළොත් සෙයො
ගැමබ්
මිටුව

බෙනොහැ ්
අංශය 3
(ඌව)

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV108/DM-15/2K21/93
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු (බෙනොහැීම් යඩත්ත ඌව) ඒ බේ ලුණුගල වැඩ ණ්ඩොයම
සඳහො කුලී ෙනයම මත වසර බන ක්
සඳහො ි ැේ රථමයක් ලෙොගැමම.

19/01/2022
15.00 ෙැය

ෙළොත් සෙයො
ගැමබ්
මිටුව

ෙළොත් මිල ග
ගැනි් මිටුව
(ඌව)

081-2204298
නි.සො. (ෙෙඋ)
ොර්යොලය, ලං.වි.ම.,
බයො. 280, නුවර ෙොර,
කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72
නි.සො. (ෙෙඋ)
ොර්යොලය, ලං.වි.ම.,
බයො. 280, නුවර ෙොර,
කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72
නි.සො. (ෙෙඋ)
ොර්යොලය, ලං.වි.ම.,
බයො. 280, නුවර ෙොර,
කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72
නි.සො. (ෙෙඋ)
ොර්යොලය, ලං.වි.ම.,
බයො. 280, නුවර ෙොර,
කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72
නි.සො. (ෙෙඋ)
ොර්යොලය, ලං.වි.ම.,
බයො. 280, නුවර ෙොර,
කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72
නි.සො. (ෙෙඋ)
ොර්යොලය, ලං.වි.ම.,
බයො. 280, නුවර ෙොර,
කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72
නි.සො. (ෙෙඋ)
ොර්යොලය, ලං.වි.ම.,
බයො. 280, නුවර ෙොර,
කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72
නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො (ඌව)
ශොඛොව, ප්රධාොය
ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්)
ඒ ය
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අං . 04, ්රිංවැලි ෙොර,

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1000.00

7

20,000.00

නි.සො. (ෙෙඋ) ොර්යොලය,
ලං.වි.ම., බයො. 280, නුවර
ෙොර, කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72

20,000.00

නි.සො. (ෙෙඋ) ොර්යොලය,
ලං.වි.ම., බයො. 280, නුවර
ෙොර, කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72

20,000.00

නි.සො. (ෙෙඋ) ොර්යොලය,
ලං.වි.ම., බයො. 280, නුවර
ෙොර, කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72

20,000.00

නි.සො. (ෙෙඋ) ොර්යොලය,
ලං.වි.ම., බයො. 280, නුවර
ෙොර, කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72

20,000.00

නි.සො. (ෙෙඋ) ොර්යොලය,
ලං.වි.ම., බයො. 280, නුවර
ෙොර, කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72

20,000.00

නි.සො. (ෙෙඋ) ොර්යොලය,
ලං.වි.ම., බයො. 280, නුවර
ෙොර, කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72

20,000.00

නි.සො. (ෙෙඋ) ොර්යොලය,
ලං.වි.ම., බයො. 280, නුවර
ෙොර, කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72

52,000.00

නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ො
(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොය
ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්) ඒ ය
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය,
අං . 04, ්රිංවැලි ෙොර,
හිඳබගොඩ,
ෙදුල්ල.

081-2204298
නි.සො. (ෙෙඋ)
ොර්යොලය, ලං.වි.ම.,
බයො. 280, නුවර ෙොර,
කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72
නි.සො. (ෙෙඋ)
ොර්යොලය, ලං.වි.ම.,
බයො. 280, නුවර ෙොර,
කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72
නි.සො. (ෙෙඋ)
ොර්යොලය, ලං.වි.ම.,
බයො. 280, නුවර ෙොර,
කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72
නි.සො. (ෙෙඋ)
ොර්යොලය, ලං.වි.ම.,
බයො. 280, නුවර ෙොර,
කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72
නි.සො. (ෙෙඋ)
ොර්යොලය, ලං.වි.ම.,
බයො. 280, නුවර ෙොර,
කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72
නි.සො. (ෙෙඋ)
ොර්යොලය, ලං.වි.ම.,
බයො. 280, නුවර ෙොර,
කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72
නි.සො. (ෙෙඋ)
ොර්යොලය, ලං.වි.ම.,
බයො. 280, නුවර ෙොර,
කි ෙත්බගොඩ.
දු. . 011-2911071/72
නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො (ඌව)
ශොඛොව, ප්රධාොය
ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්)
ඒ ය
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අං . 04, ්රිංවැලි

-

NCB

-

NCB

-

NCB

-

NCB

-

NCB

-

NCB

-

NCB

බේශීය

බමතැනින්ක්ර
ෙොගත
රන්ක්රය

හිඳබගොඩ, ෙදුල්ල.
දු. : 0552222474

බෙනොහැ ්
අංශය 3
(ඌව)

බෙනොහැ ්
අංශය 3
(ඌව)

බෙනොහැ ්
අංශය 3
(ඌව)

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV87/BD-12/2K21/94
විදුලි ඉංජිබන්ක්රරු (මහියංගයය) ඒ බේ
න්ක්රන ැටිය ෙො.බ්.ම. සඳහො කුලී ෙනයම
මත වසර බන ක් සඳහො ි ැේ රථමයක්
ලෙොගැමම.

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV36/DI-03/2K21/95
විදුලි ඉංජිබන්ක්රරු (දියතලොව) ඒ බේ
විදුලි අධිකා ො (දියතලොව) සඳහො කුලී
ෙනයම මත වසර බන ක් සඳහො වෑන්ක්ර
රථමයක් ලෙොගැමම.

DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/HV116/CONS-17/2K21/96
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු (තැම් - ඌව)
ඒ බේ විදුලි ඉංජිබන්ක්රරු (i) සඳහො කුලී
ෙනයම මත වසර බන ක් සඳහො බමෝටර්
රථමයක් ලෙොගැමම.

බෙනොහැීම්
අංශය 03
(ෙෙන II )

WPSII/T/2022/001
කුලී වොහය සෙයො ගැමම වසර 02 ක්
සඳහො වෑන්ක්ර රථම 01ක්
ගණ ොධිකා ො (ආනොය් - ෙෙන II),
ගණ ොධිකා ොීම (වියන් - ෙෙන II) හො
මොයව ස්ෙත් නිලධාොීම - ෙෙන II ඒ්
සඳහො

බෙනොහැීම්

WPSII/T/2022/002

19/01/2022
15.00 ෙැය

19/01/2022
15.00 ෙැය

19/01/2022
15.00 ෙැය

12/01/2022
10.00 ෙැය

12/01/2022
10.00 ෙැය

ෙළොත් මිල ග
ගැනි් මිටුව
(ඌව)

ෙළොත් මිල ග
ගැනි් මිටුව
(ඌව)

ෙළොත් මිල ග
ගැනි් මිටුව
(ඌව)

නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො (ඌව)
ශොඛොව, ප්රධාොය
ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්)
ඒ ය
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අං . 04, ්රිංවැලි ෙොර,
හිඳබගොඩ, ෙදුල්ල.
දු. : 0552222474
නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො (ඌව)
ශොඛොව, ප්රධාොය
ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්)
ඒ ය
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අං . 04, ්රිංවැලි ෙොර,
හිඳබගොඩ, ෙදුල්ල.
දු. : 0552222474
නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො (ඌව)
ශොඛොව, ප්රධාොය
ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්)
ඒ ය
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අං . 04, ්රිංවැලි ෙොර,
හිඳබගොඩ, ෙදුල්ල.
දු. : 0552222474

ෙොර,
හිඳබගොඩ, ෙදුල්ල

1000.00

1000.00

52,000.00

50,000.00

1000.00

52,000.00

නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ො
(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොය
ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්) ඒ ය
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය,
අං . 04, ්රිංවැලි ෙොර,
හිඳබගොඩ,
ෙදුල්ල.

නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ො
(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොය
ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්) ඒ ය
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය,
අං . 04, ්රිංවැලි ෙොර,
හිඳබගොඩ,
ෙදුල්ල.

නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ො
(ඌව) ශොඛොව, ප්රධාොය
ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්) ඒ ය
ලං ො විදුලිෙල මණ්ඩලය,
අං . 04, ්රිංවැලි ෙොර,
හිඳබගොඩ,
ෙදුල්ල.

නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො (ඌව)
ශොඛොව, ප්රධාොය
ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්)
ඒ ය
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අං . 04, ්රිංවැලි
ෙොර,
හිඳබගොඩ, ෙදුල්ල
නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො (ඌව)
ශොඛොව, ප්රධාොය
ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්)
ඒ ය
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අං . 04, ්රිංවැලි
ෙොර,
හිඳබගොඩ, ෙදුල්ල
නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො (ඌව)
ශොඛොව, ප්රධාොය
ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්)
ඒ ය
ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය,
අං . 04, ්රිංවැලි
ෙොර,
හිඳබගොඩ, ෙදුල්ල

-

බමතැනින්ක්ර
ෙොගත
රන්ක්රය
බේශීය

-

බමතැනින්ක්ර
ෙොගත
රන්ක්රය
බේශීය

-

බමතැනින්ක්ර
ෙොගත
රන්ක්රය
බේශීය

ෙළොත් සෙයො
ගැම් මිටුව
(ෙෙන 11)

නි. සො. (ෙෙන II )
ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධායපුර මොවත,
ඇතල්බ ෝටබට.

රු. 1,000.00

රු. 5000.00

නි. සො. (ෙෙන II ) ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී ජ්යවර්ධායපුර
මොවත, ඇතල්බ ෝටබට.

නි. සො. (ෙෙන II )
ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධායපුර මොවත,
ඇතල්බ ෝටබට.

අනොල බයොබේ

ජ්ොති
ලංසු

ෙළොත් සෙයො

නි. සො. (ෙෙන II )

-

-

නි. සො. (ෙෙන II ) ොර්යොලය

නි. සො. (ෙෙන II )

අනොල බයොබේ

ජ්ොති

8

Click
Here

Click
Here

අංශය 03
(ෙෙන II )

බහොරණ තැම් වැඩබිම ෙවත්වොබගය
යොම සඳහො සුදුසු බගොඩයැගිල්ලක්
කුලියට බහෝ ෙේනට ලෙො ගැමම
(බගොඩයැගිල්ල වර්ග අඩි 750 ට
බයොඅඩු විය යුත අතර ෙර වොහය
සැහැල්ලු වොහය සහ බ ොන්ක්රීට ණු ආ ග
භොණ්ඩ ගෙඩො ර තැබිය හැකි ජ්ලය,
විදුලිය හො දුර ථමය සහිත ප්රධාොය
මොර්ගයට ආසන්ක්රයව පිහිටො තිබිය යුතය.)

බෙනොහැීම්
අංශය 03
(ෙෙන II )

WPSII/T/2022/003
කුලී වොහය සෙයො ගැමම වසර 02 ක්
සඳහො වෑන්ක්ර රථම 01ක්
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු (ශ්රී ජ්යවර්ධායපුර) වැලිවිට ෙො බභෝගි බ්වො මධාය්ථමොයය
සඳහො

බෙනොහැීම්
අංශය 03
(ෙෙන II )

WPSII/T/2022/008
කුලී වොහය සෙයො ගැමම වසර 02 ක්
සඳහො වෑන්ක්ර රථම 01ක්
විදුලි ඉංජිබන්ක්රරු (ෙණ්ඩොරගම) සඳහො

බෙනොහැීම්
අංශය 03
(ෙෙන II )

WPSII/T/2022/009
කුලී වොහය සෙයො ගැමම වසර 02 ක්
සඳහො වෑන්ක්ර රථම 01ක්
විදුලි ඉංජිබන්ක්රරු (ෙණ්ඩොරගම) සඳහො

බෙනොහැීම්
අංශය 03
(ෙෙන II )

WPSII/T/2022/010
කුලී වොහය සෙයො ගැමම වසර 02 ක්
සඳහො වෑන්ක්ර රථම 01ක්

12/01/2022
10.00 ෙැය

12/01/2022
10.00 ෙැය

12/01/2022
10.00 ෙැය

12/01/2022
10.00 ෙැය

ගැම් මිටුව
(ෙෙන 11)

ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධායපුර මොවත,
ඇතල්බ ෝටබට.

ෙළොත් සෙයො
ගැම් මිටුව
(ෙෙන 11)

නි. සො. (ෙෙන II )
ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධායපුර මොවත,
ඇතල්බ ෝටබට.

රු. 1,000.00

ෙළොත් සෙයො
ගැම් මිටුව
(ෙෙන 11)

නි. සො. (ෙෙන II )
ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධායපුර මොවත,
ඇතල්බ ෝටබට.

රු. 1,000.00

ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී ජ්යවර්ධායපුර
මොවත, ඇතල්බ ෝටබට.

ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධායපුර මොවත,
ඇතල්බ ෝටබට.

ලංසු

රු. 5000.00

නි. සො. (ෙෙන II ) ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී ජ්යවර්ධායපුර
මොවත, ඇතල්බ ෝටබට.

නි. සො. (ෙෙන II )
ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධායපුර මොවත,
ඇතල්බ ෝටබට.

අනොල බයොබේ

ජ්ොති
ලංසු

රු. 5000.00

නි. සො. (ෙෙන II ) ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී ජ්යවර්ධායපුර
මොවත, ඇතල්බ ෝටබට.

නි. සො. (ෙෙන II )
ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධායපුර මොවත,
ඇතල්බ ෝටබට.

අනොල බයොබේ

ජ්ොති
ලංසු

ෙළොත් සෙයො
ගැම් මිටුව
(ෙෙන 11)

නි. සො. (ෙෙන II )
ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධායපුර මොවත,
ඇතල්බ ෝටබට.

රු. 1,000.00

රු. 5000.00

නි. සො. (ෙෙන II ) ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී ජ්යවර්ධායපුර
මොවත, ඇතල්බ ෝටබට.

නි. සො. (ෙෙන II )
ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධායපුර මොවත,
ඇතල්බ ෝටබට.

අනොල බයොබේ

ජ්ොති
ලංසු

ෙළොත් සෙයො
ගැම් මිටුව
(ෙෙන 11)

නි. සො. (ෙෙන II )
ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,

රු. 1,000.00

රු. 5000.00

නි. සො. (ෙෙන II ) ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී ජ්යවර්ධායපුර

නි. සො. (ෙෙන II )
ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,

අනොල බයොබේ

ජ්ොති
ලංසු
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විදුලි ඉංජිබන්ක්රරු (අවි්සොබේල්ල) සඳහො හංවැල්ල ෙො බභෝගි බ්වො
මධාය්ථමොයය සඳහො

බෙනොහැීම්
අංශය 03
(ෙෙන II )

WPSII/T/2022/011
කුලී වොහය සෙයො ගැමම වසර 02 ක්
සඳහො වෑන්ක්ර රථම 01ක්
විදුලි ඉංජිබන්ක්රරු (අවි්සොබේල්ල) සඳහො

බෙනොහැීම්
අංශය 03
(ෙෙන II )

WPSII/T/2022/012
කුලී වොහය සෙයො ගැමම වසර 02 ක්
සඳහො වෑන්ක්ර රථම 01ක්
විදුලි ඉංජිබන්ක්රරු (අවි්සොබේල්ල) සඳහො

බෙනොහැීම්
අංශය 03
(ෙෙන II )

WPSII/T/2022/013
කුලී වොහය සෙයො ගැමම වසර 02 ක්
සඳහො වෑන්ක්ර රථම 01ක්
විදුලි ඉංජිබන්ක්රරු (බහෝමොගම) සඳහො ෙන්ක්රනිපිටිය ෙො බභෝගි බ්වො
මධාය්ථමොයය සඳහො

බෙ. අ.03
(සෙර)

SAB/DGM/CE(COM)/US
VEHICLE SALE/2022/01
සෙරගු ව නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ොීම
ොර්යොලබේ ප්ර.ඉ.(වොණිජ්) ඒ යට
අයත් අෙලි වොහය විකිණිම සඳහො ලංසු
ැඳවිම.

බයො. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධායපුර මොවත,
ඇතල්බ ෝටබට.
12/01/2022
10.00 ෙැය

12/01/2022
10.00 ෙැය

12/01/2022
10.00 ෙැය

19/01/2022
14.00 ෙැය

මොවත, ඇතල්බ ෝටබට.

බයො. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධායපුර මොවත,
ඇතල්බ ෝටබට.

ෙළොත් සෙයො
ගැම් මිටුව
(ෙෙන 11)

නි. සො. (ෙෙන II )
ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධායපුර මොවත,
ඇතල්බ ෝටබට.

රු. 1,000.00

රු. 5000.00

නි. සො. (ෙෙන II ) ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී ජ්යවර්ධායපුර
මොවත, ඇතල්බ ෝටබට.

නි. සො. (ෙෙන II )
ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධායපුර මොවත,
ඇතල්බ ෝටබට.

අනොල බයොබේ

ජ්ොති
ලංසු

ෙළොත් සෙයො
ගැම් මිටුව
(ෙෙන 11)

නි. සො. (ෙෙන II )
ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධායපුර මොවත,
ඇතල්බ ෝටබට.

රු. 1,000.00

රු. 5000.00

නි. සො. (ෙෙන II ) ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී ජ්යවර්ධායපුර
මොවත, ඇතල්බ ෝටබට.

නි. සො. (ෙෙන II )
ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධායපුර මොවත,
ඇතල්බ ෝටබට.

අනොල බයොබේ

ජ්ොති
ලංසු

ෙළොත් සෙයො
ගැම් මිටුව
(ෙෙන 11)

නි. සො. (ෙෙන II )
ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධායපුර මොවත,
ඇතල්බ ෝටබට.

රු. 1,000.00

රු. 5000.00

නි. සො. (ෙෙන II ) ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී ජ්යවර්ධායපුර
මොවත, ඇතල්බ ෝටබට.

නි. සො. (ෙෙන II )
ොර්යොලය
ලං. ී.ම, ෙලු  මහල,
බයො. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධායපුර මොවත,
ඇතල්බ ෝටබට.

අනොල බයොබේ

ජ්ොති
ලංසු

-

බේශිය

ෙළොත් මිළ ග
ගැම් මිටුව
(සෙර)

නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො
(සෙරගු ව) ශොඛොව,
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු
(වොණිජ්) ඒ ය,
ලං.වි.ම., බයො. 09,
යවයගරය, රත්යපුර
දු.අ.045-2225891-95
ෆැක්් : 045-2226084

1,000.00
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1).42-4544Rs.50,000.00
2).42-7949Rs.60,000.00
3).42-7726Rs.60,000.00

නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ො
(සෙරගු ව) ශොඛොව, ප්රධාොය
ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්)
ඒ ය, ලං.වි.ම., බයො.
09, යව යගරය, රත්යපුර.

නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ො
(සෙරගු ව) ශොඛොව,
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු
(වොණිජ්) ඒ ය,
ලං.වි.ම., බයො. 09,
යවයගරය, රත්යපුර.
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බෙනොහැීම්
අංශය - 4
(ෙෙන - 1)

බෙනොහැීම්
අංශය - 4
(ෙෙන - 1)

බෙනොහැීම්
අංශය - 4
(ෙෙන - 1)

බෙනොහැීම්
අංශය - 4
(ෙෙන - 1)

ඩේීඑ්-1/ීීසී/ටී/ී/2021/24
ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1 හි ප්රධාොය
ඉංජිබන්ක්රරු රත්මලොය ොර්යොලය සඳහො
කුලී ෙනයම මත වෑන්ක්ර රථමයක් ලෙොගැමම
සඳහො වූ බටන්ක්රඩරය

ඩේීඑ්-1/ීීසී/ටී/ී/2021/25
ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1 හි ප්රධාොය
ඉංජිබන්ක්රරු රත්මලොය ොර්යොලය සඳහො
කුලී ෙනයම මත වෑන්ක්ර රථමයක් ලෙොගැමම
සඳහො වූ බටන්ක්රඩරය

20/01/2022
10.00 ෙැය
ෙළොත්
ප්රස්ෙොනය
මිටුව

20/01/2022
10.00 ෙැය
ෙළොත්
ප්රස්ෙොනය
මිටුව

ඩේීඑ්-1/ීීසී/ටී/ී/2021/26
ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1 හි රත්මලොය
ප්රබේශබයහි ැ්ෙෑව ෙො බභෝගි බ්වො
මධාය්ථමොයය සඳහො කුලී ෙනයම මත
වෑන්ක්ර රථමයක් ලෙොගැමම සඳහො වූ
බටන්ක්රඩරය.

20/01/2022
10.00 ෙැය

ඩේීඑ්-1/ීීසී/ටී/ී/2021/34
ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1 හි ළුතර
ප්රොබේශීය විදුලි ඉංජිබන්ක්රරු ොර්යොලබයහි
රජ්බේ පිහිටවු් මධාය්ථමොයය සඳහො කුලී
ෙනයම මත වෑන්ක්ර රථමයක් ලෙොගැමම
සඳහො වූ බටන්ක්රඩරය

13/01/2022
10.00 ෙැය

ෙළොත්
ප්රස්ෙොනය
මිටුව

ෙළොත්
ප්රස්ෙොනය
මිටුව

නිබයොජ්ය
සොමොයයොධිකා ො (
ේයොහිර ෙළොත නකුණ1) ොර්යොලය,
බෙනොහැීම් අංශ - 4
මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ,
බනහිවල.
011-2638852
නිබයොජ්ය
සොමොයයොධිකා ො (
ේයොහිර ෙළොත නකුණ1) ොර්යොලය,
බෙනොහැීම් අංශ - 4
මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ,
බනහිවල.
011-2638852
නිබයොජ්ය
සොමොයයොධිකා ො (
ේයොහිර ෙළොත නකුණ1) ොර්යොලය,
බෙනොහැීම් අංශ - 4
මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ,
බනහිවල.
011-2638852
නිබයොජ්ය
සොමොයයොධිකා ො (
ේයොහිර ෙළොත නකුණ1) ොර්යොලය,
බෙනොහැීම් අංශ - 4
මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ,
බනහිවල.
011-2638852

500.00

500.00

500.00

500.00

11

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්),
නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1)
ොර්යොලය, බෙනොහැීම්
අංශ - 4 මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ, බනහිවල.

ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්),
නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1)
ොර්යොලය, බෙනොහැීම්
අංශ - 4 මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ, බනහිවල.

ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්),
නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1)
ොර්යොලය, බෙනොහැීම්
අංශ - 4 මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ, බනහිවල.

ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්),
නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1)
ොර්යොලය, බෙනොහැීම්
අංශ - 4 මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ, බනහිවල.

ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු
(වොණිජ්), නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත
නකුණ-1) ොර්යොලය,
බෙනොහැීම් අංශ - 4
මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ,
බනහිවල.
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු
(වොණිජ්), නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත
නකුණ-1) ොර්යොලය,
බෙනොහැීම් අංශ - 4
මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ,
බනහිවල.
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු
(වොණිජ්), නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත
නකුණ-1) ොර්යොලය,
බෙනොහැීම් අංශ - 4
මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ,
බනහිවල.
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු
(වොණිජ්), නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත
නකුණ-1) ොර්යොලය,
බෙනොහැීම් අංශ - 4
මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ,
බනහිවල.

Click
here

NCB

Click
here

NCB

Click
here

NCB

Click
here

NCB

බෙනොහැීම්
අංශය - 4
(ෙෙන - 1)

බෙනොහැීම්
අංශය - 4
(ෙෙන - 1)

බෙනොහැීම්
අංශය - 4
(ෙෙන - 1)

බෙනොහැීම්
අංශය - 4
(ෙෙන - 1)

ඩේීඑ්-1/ීීසී/ටී/ී/2021/35
ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1 හි ළුතර
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු ොර්යොලය සඳහො කුලී
ෙනයම මත වෑන්ක්ර රථමයක් ලෙොගැමම
සඳහො වූ බටන්ක්රඩරය

13/01/2022
10.00 ෙැය
ෙළොත්
ප්රස්ෙොනය
මිටුව

ඩේීඑ්-1/ීීසී/ටී/ී/2021/36
ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1 හි ළුතර
ප්රොබේශීය විදුලි ඉංජිබන්ක්රරු ොර්යොලබයහි
ෆුලර්ටන්ක්ර ෙො බභෝගි බ්වො
මධාය්ථමොයය සඳහො කුලී ෙනයම මත වෑන්ක්ර
රථමයක් ලෙොගැමම සඳහො වූ බටන්ක්රඩරය

13/01/2022
10.00 ෙැය

ඩේීඑ්-1/ීීසී/ටී/ී/2021/37
ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1 හි බනහිවල
පුනුරුත්ථමොෙය ොර්යොලය සඳහො කුලී
ෙනයම මත වෑන්ක්ර රථමයක් ලෙොගැමම
සඳහො වූ බටන්ක්රඩරය.

13/01/2022
10.00 ෙැය

ඩේීඑ්-1/ීීසී/ටී/ී/2021/38
ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1 හි බනහිවල
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු ොර්යොලය සඳහො කුලී
ෙනයම මත වෑන්ක්ර රථමයක් ලෙොගැමම
සඳහො වූ බටන්ක්රඩරය

ෙළොත්
ප්රස්ෙොනය
මිටුව

ෙළොත්
ප්රස්ෙොනය
මිටුව

20/01/2022
10.00 ෙැය
ෙළොත්
ප්රස්ෙොනය
මිටුව

නිබයොජ්ය
සොමොයයොධිකා ො (
ේයොහිර ෙළොත නකුණ1) ොර්යොලය,
බෙනොහැීම් අංශ - 4
මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ,
බනහිවල.
011-2638852
නිබයොජ්ය
සොමොයයොධිකා ො (
ේයොහිර ෙළොත නකුණ1) ොර්යොලය,
බෙනොහැීම් අංශ - 4
මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ,
බනහිවල.
011-2638852
නිබයොජ්ය
සොමොයයොධිකා ො (
ේයොහිර ෙළොත නකුණ1) ොර්යොලය,
බෙනොහැීම් අංශ - 4
මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ,
බනහිවල.
011-2638852
නිබයොජ්ය
සොමොයයොධිකා ො (
ේයොහිර ෙළොත නකුණ1) ොර්යොලය,
බෙනොහැීම් අංශ - 4
මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ,
බනහිවල.
011-2638852

500.00

500.00

500.00

500.00

12

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්),
නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1)
ොර්යොලය, බෙනොහැීම්
අංශ - 4 මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ, බනහිවල.

ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්),
නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1)
ොර්යොලය, බෙනොහැීම්
අංශ - 4 මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ, බනහිවල.

ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්),
නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1)
ොර්යොලය, බෙනොහැීම්
අංශ - 4 මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ, බනහිවල.

ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්),
නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1)
ොර්යොලය, බෙනොහැීම්
අංශ - 4 මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ, බනහිවල.

ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු
(වොණිජ්), නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත
නකුණ-1) ොර්යොලය,
බෙනොහැීම් අංශ - 4
මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ,
බනහිවල.
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු
(වොණිජ්), නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත
නකුණ-1) ොර්යොලය,
බෙනොහැීම් අංශ - 4
මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ,
බනහිවල.
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු
(වොණිජ්), නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත
නකුණ-1) ොර්යොලය,
බෙනොහැීම් අංශ - 4
මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ,
බනහිවල.
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු
(වොණිජ්), නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත
නකුණ-1) ොර්යොලය,
බෙනොහැීම් අංශ - 4
මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ,
බනහිවල.
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බෙනොහැීම්
අංශය - 4
(ෙෙන - 1)

ඩේීඑ්-1/ීීසී/ටී/ී/2021/39
ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1 හි බනහිවල
ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු ොර්යොලය සඳහො කුලී
ෙනයම මත වෑන්ක්ර රථමයක් ලෙොගැමම
සඳහො වූ බටන්ක්රඩරය

20/01/2022
10.00 ෙැය
ෙළොත්
ප්රස්ෙොනය
මිටුව

නිබයොජ්ය
සොමොයයොධිකා ො (
ේයොහිර ෙළොත නකුණ1) ොර්යොලය,
බෙනොහැීම් අංශ - 4
මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ,
බනහිවල.
011-2638852

500.00

15,000.00

ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු (වොණිජ්),
නිබයෝජ්ය සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත නකුණ-1)
ොර්යොලය, බෙනොහැීම්
අංශ - 4 මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ, බනහිවල.

ප්රධාොය ඉංජිබන්ක්රරු
(වොණිජ්), නිබයෝජ්ය
සොමොයයොධිකා ොීම
(ේයොහිර ෙළොත
නකුණ-1) ොර්යොලය,
බෙනොහැීම් අංශ - 4
මූල්ථමොයය, 3වය
මහල, ලං ො විදුලිෙල
මණ්ඩලය, අං : 25,
යගරසභො ෙටුමඟ,
බනහිවල.

Click
here
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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 නියයෝතයතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් නිකුත් 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/පරධාාන ඉංතයයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමමක් 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 බැංකු අයකරයක් ම`ිනන් යහෝ මුදල් ම`ිනන් යහෝ යගවිය හැක.
වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/පරධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත්
කරන්නන් හා ුන්න්යබ නියයෝතයතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/පරධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමියල් පරී්ා කල හැක.
ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුන්න්යබ අනුමැතිය ලත් නියයෝතයතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර පරමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු
පරතිය්්ප කරනු ලැයේ.
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ පරධාාන ඉංතයයන්රු යවතිනි.
 ICB ) අන්තජයාතික තර`ගකාරී ලංසු “ NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු
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