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

6

ලංසු යපාත් මිළදී ගත
හැකි කායයාලය සහ
අදාළ අංකය

ලංසු
යපායතහි
මිල
(රුපි.)

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා ෂණ රමරහෙම්ප් සම්ප්රේ
හා නඩත්තුකාර්යාලය,
ලං.ම.වි.,
රකන්් පාර, රකාළඹ 09

2,000.00

7

ලංසු ඇපකරයේ
වටිනාකම
(රුපි.)

8

9

ඉදිරිපත් කරන ලංසු
භාරදිය යුතු කායයාලය

ලංසු විවෘත කරන
ස්ථානය

නිරයෝජ්ය සාමානයධිකාකාී
(සම්ප්.රම.හා.න. ද)
කාර්යාලය,
රකන්් පාර, රකාළඹ 09
Tel: 011-2682449
Fax: 011-2688208

නිරයෝජ්ය
සාමානයධිකාකාී
(සම්ප්.රම.හා.න. ද)
කාර්යාලය,
රකන්් පාර, රකාළඹ
09
Tel: 011-2682449
Fax: 011-2688208

10

යතාරතුරු
පිටපතක
මිල
(රුපි.)

11

ලංසු
වගයය
ICB/
NCB

12
යතාරතුරු
පිටපත
භාගත
කිරීම්

අමු ද්රවය
සම්ප්රේෂණ

ලංසු අංකය: TR/O&MS/ICB/2021/32/D
සම්ප්රේෂණ මාර්ග නඩත්තු අංශය සදහා
යටි බහන් මාර්ග රසවුම්ප් උපකරණයක්
(Portable Cable Route Locator)
මිලදී ගැනීම.

20/07/2022
10.00 පැය

ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව සම්ප්රේෂණ

1

20,000.00

-

ICB

Click
Here

SP2/CE(C&CS)/T/2022/46

රබදාහැීම්ප්
අංශය -04
(ද.ප-2)

ජ්නන අංශය
(මහවැලි
සංකීර්ණය)

1. Cable - Alu. PVC
Insulated - H.S. Duplex
(7/1.35)10sqmm (One
core insulated other
core bare) - 150,000m
2. Cable - Alu. PVC
Insulated - H.S. Duplex
(7/1.70)16sqmm (One
core insulated other
core bare) - 5,800m
3. Cable - Cu. PVC
Insulated - Single
(7/1.70)16sqmm 10,300m
සපයා ප්රවාහනය ිරීම.
රන්රදණිගල විදුලි බල්ථානයට අයත්ත
නිවාස රපරදර් D-07 අංක දරණ නිල
නිවස අළුත්තවැඩියා ිරීම.
MC/RND/PT/2022/06

22.06.2022
14.00 පැය

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම්ප් කමිටුව
(ද.ප-2)

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා (ද.ප.02)
ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජිරන්රු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම.රනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්් : 047-2241806

SP2-T-C11-Ten-2022-07
තංගල්ල විදුලි ඉංජිරන්රු කාර්යාලයට
අයත්ත පා ර ෝගික ර්වා මධා්ථානය
අඟුණුරකාළපැලැ්ස සඳහා රයාජිත
මායිම්ප් වැට ඉදිිර ම සහ නිම ිර ම.

350,000.00

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු,
රන්රදනිගල විදුලි
බල්ථානය, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, තැ.රප. 05,
රන්ටැරේ

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු,
රන්රදනිගල විදුලි
බල්ථානය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
තැ.රප. 05, රන්ටැරේ

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු,
ප්රාරේය ය විදුලි ඉංජිරන්රු
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
සැමුරවල් මාවත,
තංගල්ල.

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු,
ප්රාරේය ය විදුලි
ඉංජිරන්රු කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
සැමුරවල් මාවත,
තංගල්ල.

--

රේශීය

Click
Here

ඉදිකිරීම්
2022/06/2
9
14:00 පැය

මහවැලි
සංකීර්ණය
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
කාර්යාලය,
රන්රදනිගල විදුලි
බල්ථානය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
තැ.රප. 05, රන්ටැරේ.
දුරකථන : 0554929011
ෆැක්් : 055-2245755
විදුත්ත :
cerdmc.gen@ceb.lk

රබදාහැීම්ප්
අංශය -04
(ද.ප2)

2500.00

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජිරන්රු (වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., රනා. 61/1A, මුහුදු
මාවත, තංගල්ල.

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(ද.ප.02) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., රනා. 61/1A,
මුහුදු මාවත, තංගල්ල

29-062022
14.00 පැය

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම්ප් කමිටුව
(ද.ප-2)

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු,
ප්රාරේය ය විදුලි
ඉංජිරන්රු කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
සැමුරවල් මාවත,
තංගල්ල.
දු.ක. 047-2241772

රු.3,000.00
මහජ්න
බැංකුව
මුල්ථාන
ශාඛාරේ
ලං.වි.ම.
මහවැලි
සංකීර්ණරේ
රැ්ිරීරම්ප්
ගිණුම්ප් අංක:
204-200230085-134
ගිණුමට බැර
කර ලදුපත
ඉදි පත්ත කළ
ෙුය.

1,000.00

2

රු.60,000.00

30,000.00

NCB
Click
here

--

රේශීය

Click
Here

ෆැක්් 047-2241772

රබදාහැීම්ප්
අංශය -04
(ද.ප2)

SP2-T-C11-Ten-2022-08
තංගල්ල විදුලි ඉංජිරන්රු කාර්යාලයට
අයත්ත තංගල්ල නව ගැන්ිරේ ප්රරේශ
මාර්ගය සහ රේ්ටුව ඉදිිර ම සහ නිම
ිර ම.

29-062022
14.00 පැය

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම්ප් කමිටුව
(ද.ප-2)

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු,
ප්රාරේය ය විදුලි
ඉංජිරන්රු කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
සැමුරවල් මාවත,
තංගල්ල.
දු.ක. 047-2241772
ෆැක්් 047-2241772

1,000.00

20,000.00

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු,
ප්රාරේය ය විදුලි ඉංජිරන්රු
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
සැමුරවල් මාවත,
තංගල්ල.

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු,
ප්රාරේය ය විදුලි
ඉංජිරන්රු කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
සැමුරවල් මාවත,
තංගල්ල.

--

රේශීය

Click
Here

NCB

Click
here

NCB

Click Here

යස්වා

ජ්නන
(මහවැලි
සංකීර්ණය)

ජ්නන
(සමනළ
සංකීර්ණය)

MC/VIC/2022/090
වික්ටෝරියා විදුලි බලාගාරයට අයත්
අධිකාරිගම නිල නිවාස ්ේෙස, උමං
පිවිසුම් කුටි සහ භූමි ්ේෙස සහ දිගන
නිල නිවාස ්ේෙස එළි්ේහලි ්කාට
නඩත්ු කටයුු ඉටුකිරීම.

SC/DGM/BID/KGPS/2022/03
කුකුරේ ගඟ විදුලි බලාගාරය සඳහා
රපෞේගලික ආරක්ෂක ර්වය ලබා
ගැනීරම්ප් රකාන්රාත්තුව 2022-2023

2022/06/30
14.30 පැයට

29/06/2022
14:00 පැය

මහවැලි
සංකීර්ණය
සපයාගැනීම්ප්
කමිටුව

සමනළ
සංකීර්ණ
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව

වික්රටෝ යා ජ්ල විදුලි
බලාගාරය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය
අධිකාකා ගම.
දු.ක. 081-2200465 /
081-2202305

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකාී
(සමනළ සංකීර්ණය)
කාර්යාලය, නව නගරය,
රත්තනපුර, ශ්රී ලංකාව. දු.
ක. +94 045225002/03 ෆැක්් +94
045- 225005
රහෝ
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
කාර්යාලය, කුකුරේ ගඟ
විදුලි බලාගාරය, ලංකා

රු. 2,000/=
සෑම
රගවීමක්ම
ඕනෑම
මහජ්න බැංකු
ශාඛාවක්
මගින් මහජ්න
බැංකුරේ
(මුල්ථාන
ශාඛාරේ)
ගිණුම්ප් අංක
204-200230085-134
බැරරවන ර්
රගවා බැංකු
ලදුපත
ඉදි පත්ත කල
ෙුය.
500/=
රම්ප් සඳහා
ඕනෑම
බැංකුවිරන්
මහජ්න
බැංකුරේ
මූල්ථාන
ශාඛාරේ
සමනළ
සංකීර්ණ
රැ්ිරීම්ප්
ගිණුම

3

රු.75,000/=

වික්රටෝ යා විදුලි
බලාගාරය, අධිකාකා ගම.

වික්රටෝ යා ජ්ල විදුලි
බලාගාරය
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය
අධිකාකා ගම.

-

2022/මාසය/දිනය
14.30 පැයට

125,000/-

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
කාර්යාලය, කුකුරේ ගඟ
විදුලි බලාගාරය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
කලුවලතැන්න,
රකලින්කන්ද, අගලවත්තත
දු. ක.: 0342243743-5
ෆැක්්: 0342243743-5
Email:
cekgpssc.gen@ceb.lk

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
කාර්යාලය, කුකුරේ ගඟ
විදුලි බලාගාරය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
කලුවලතැන්න,
රකලින්කන්ද,
අගලවත්තත
දු. ක.: 0342243743-5
ෆැක්්: 03422437435
Email:
cekgpssc.gen@ceb.l

N/A

ජ්නන

MC/UKU/BIDS/2022/001

2022.07.06

උකුරවල විදුලි
බල්ථානය

උකුරවල විදුලි බල්ථානරේ අධිකා
ආරක්ෂිත කලාපරේ ි ප රපරහලි ිරීම්ප්,
උදයාන කටෙු සහ රගාඩනැගිලිවල
පි සිදු ිරීරම්ප් කටෙු ඉටු ිරීරම්ප්
ර්වාව පවත්තවාරගන යෑම
(ික් වසරක් සඳහා)

ප.ව. 14.00
පැයට

මහවැලි
සංකීර්ණ
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව

විදුලිබල මණ්ඩලය,
කලුවලතැන්න,
රකලින්කන්ද,
අගලවත්තත
දු. ක.: 0342243743-5
ෆැක්්: 0342243743-5
Email:
cekgpssc.gen@ceb.lk

2042004100
85134 ට
බැරකර ලබා
ගත්ත සි්
පතක්
ඉදි පත්ත කළ
ෙුය.

උකුරවල විදුලි
බල්ථානය, ලං.වි.ම. ,
උකුරවල.

රු: 1000.00

T.P.
066 224 3054
066 224 4229
Fax
066 224 4351

රබදාහැීම්ප්
අංශය - 1
(උ.මැ.ප.)

උමැප/ඊඊ/කැිර/සි8/කුලී
රගාඩනැගිලි/තඹුත්තරත්තගම වි.අ.නිල
නිවස/2022-2024
ලං.වි.ම. විදුලි අධිකාකා තඹුත්තරත්තගම
සඳහා නිල නිවාසය රලස ාවිතා ිරීමට
රගාඩනැගිල්ලක් වසර 02ක කාලසීමාවක්
සඳහා කුලියට/බේදට ලබා ගැනීම.

2022-06-23
ප.ව.3.00

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව
(උ.මැ.ප)

ප්රාරේශීය විදුලි
ඉංජිරන්රු කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, කැිරරාව.

k

රු. 70,000/-

සෑම
ගෙවීමක්ම
ඕනෑම
මහජන බ ැංකු
ශාඛාවක්
මගින් මහජන
බ ැංකුගේ
මුලස්ථාන
ශාඛාගේ
ලැං.වී.ම.
මහව ලි
සැංකීර්ණගේ
ගිණුම්
අැංක.204 –
2002 –
30085 - 134
ට බ ර වන
ගස් ගෙවා
බ ැංකු ලදුපත
ඉදිරිපත් කළ
යුතුය කළ
ෙුය.

රු. 500.00

දු.ක. 025-2264110

4

උකුරවල විදුලි බල්ථානය,
ලං.වි.ම. , උකුරවල.

උකුරවල විදුලි
බල්ථානය,
ලං.වි.ම. , උකුරවල.

අදාළ රනාරේ.

රේශීය
Click
here

2022.07.06
ප.ව.14.00
පැයට

අදාළ නැත

ප්රාරේශීය විදුලි ඉංජිරන්රු
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, කැිරරාව.

ප්රාරේශීය විදුලි
ඉංජිරන්රු කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, කැිරරාව.

දු.ක. 025-2264110

දු.ක. 025-2264110

අදාළ නැත
NCB

click
here

රබදාහැීම්ප්
අංශය - 1
(උ.මැ.ප.)

උමැප/ඊඊ/කැිර/සි8/කුලී
රගාඩනැගිලි/ගල්නෑව වි.අ.නිල
නිවස/2022-2024
ලං.වි.ම. විදුලි අධිකාකා ගල්නෑව සඳහා
නිල නිවාසය රලස ාවිතා ිරීමට
රගාඩනැගිල්ලක් වසර 02ක කාලසීමාවක්
සඳහා කුලියට/බේදට ලබා ගැනීම.

2022-06-23
ප.ව.3.00

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව
(උ.මැ.ප)

DGM(P&HM)DD1/T/LB/2022/02

රබ. අ. 1
(වයාපි හ හා
බැර නඩත්තු)

රබ. අ. 1
(වයාපි හ හා
බැර නඩත්තු)

වැඩබිම්ප් කාර්යාලයක් සඳහා කුරුණෑගල
නගරය අවටින් රගාඩනැගිල්ලක් වසර
ුනක කාලයකට බේදට ගැනීම.
(රගාඩනැගිලි වි්තරය : වර්ග අඩි 2000,
බර වාහන 02 ක් නැවතීරම්ප් පහසුකම්ප්,
අවම නිදන කාමර 03 ක්, අඩි 15 පලළ
පිවිසුම්ප් මාර්ගය )
DGM (P&HM)DD1/T/SC/2022/01
රපාල්ගහරවල ආරයෝජ්න කලාපය ුල
නව රයෝජිත ගැන්ිරේ සිවිල් ඉදිිරීම්ප්
කටෙු සදහා වූ රටන්ඩරය.
(CIDA / ICTAD ලියාපදිංචි රේණිරේ
C8 රහෝ ඊට වැඩි, රගාඩනැඟිලි ඉදිිරීම්ප්
කටෙු)

2022/06/30
ප.ව. 2.00
දක්වා

කලාපීය
සපයා
ගැනීරම්ප්
කමිටුව
(රබ.අ.1)

ප්රාරේශීය විදුලි
ඉංජිරන්රු කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, කැිරරාව.

රු. 500.00

අදාළ නැත

දු.ක. 025-2264110

දු.ක. 025-2264110

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(වයාපි හ හා බැර
නඩත්තු) රබදාහැීම්ප්
අංශය 01, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.288, නුවර පාර,
කුරුණෑගල,

20,000.00

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා
(වයාපි හ හා බැර නඩත්තු)
රබදාහැීම්ප් අංශය 1,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.288, නුවර පාර,
කුරුණෑගල,
දු.ක.: 037- 2229151,
2230483, 2230484
ෆැක්් 037-2229151

1,500.00

45,000.00

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා
(වයාපි හ හා බැර නඩත්තු)
රබදාහැීම්ප් අංශය 1,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.288, නුවර පාර,
කුරුණෑගල,
දු.ක.: 037- 2229151,
2230483, 2230484
ෆැක්් 037-2229151

2,000.00

50,000.00

1,000.00

037- 2229151

07/07/2022
ප.ව. 2.00
දක්වා

කලාපීය
සපයා
ගැනීරම්ප්
කමිටුව
(රබ.අ.1)

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(වයාපි හ හා බැර
නඩත්තු) රබදාහැීම්ප්
අංශය 01, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.288, නුවර පාර,
කුරුණෑගල,
037- 2229151

රබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0116
විදුලි ඉංජිරන්රු (මහව) සඳහා රාජ්කා
කටෙු රවනුරවන් රමෝටර් රථයක් කුලී
පදනම මත ලබා ගැනිම.

2022-06-30
රප.ව.10.00
ට

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
රනා.25,
රජ්පිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /

ප්රාරේශීය විදුලි ඉංජිරන්රු
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, කැිරරාව.

5

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.25,
රජ්පිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්්: 037- 2065497

ප්රාරේශීය විදුලි
ඉංජිරන්රු කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, කැිරරාව.

අොළ නැත
NCB

click
here

අදාල නැත

රේශීය

Click
Here

අදාල නැත

රේශීය

Click
here

-

රේශීය

දු.ක. 025-2264110

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(වයාපි හ හා බැර
නඩත්තු)
රබදාහැීම්ප් අංශය 1,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, රනා.288,
නුවර පාර,
කුරුණෑගල,
දු.ක.: 037- 2229151,
2230483, 2230484
ෆැක්් 037-2229151
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(වයාපි හ හා බැර
නඩත්තු) රබදාහැීම්ප්
අංශය 1, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.288, නුවර පාර,
කුරුණෑගල,
දු.ක.: 037- 2229151,
2230483, 2230484
ෆැක්් 037-2229151
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
රනා.25,
රජ්පිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /

Downloa
d

රබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0117
විදුලි ඉංජිරන්රු (ද්රවය කළමණාකරන)
සඳහා රාජ්කා කටෙු රවනුරවන්
රමෝටර් රථයක් කුලී පදනම මත ලබා
ගැනිම.

2022-06-30
රප.ව.10.00
ට

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව

රබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0118
කුරුණෑගල ප්රධාාන විදුලි ඉංජිරන්රු
කාර්යාලරේ විදුලි අධිකාකා
(වාණිජ්-1) සඳහා රාජ්කා කටෙු
රවනුරවන් වෑන් රථයක් කුලී පදනම මත
ලබා ගැනීම.

2022-06-30
රප.ව.10.00
ට

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව

රබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/LB/22/0072
වා යරපාල ප්රාරේශීය විදුලි ඉංජිරන්රු
කාර්යාලය සඳහා රගාඩනැගිල්ලක් බදු
පදනම මත ලබා ගැනීම.

2022-06-30
රප.ව.10.00
ට

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව

රබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/LB/22/0119
අලේව පා ර ෝගික ර්වා
මධාය්ථානරේ විදුලි අධිකාකා නිල නිවස
සඳහා රගාඩනැගිල්ලක් බදු පදනම මත
ලබා ගැනීම.

2022-06-30
රප.ව.10.00
ට

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව

070- 6430400
ෆැක්්: 037- 2065497
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
රනා.25,
රජ්පිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්්: 037- 2065497
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
රනා.25,
රජ්පිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්්: 037- 2065497
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
රනා.25,
රජ්පිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්්: 037- 2065497
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,

3,000.00

96,000.00

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.25,
රජ්පිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්්: 037- 2065497

2,000.00

50,000.00

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.25,
රජ්පිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්්: 037- 2065497

2,000.00

60,000.00

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.25,
රජ්පිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්්: 037- 2065497

1,000.00

15,000.00

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.25,
රජ්පිහිල්ල පාර,

6

070- 6430400
ෆැක්්: 037- 2065497
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
රනා.25,
රජ්පිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්්: 037- 2065497
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
රනා.25,
රජ්පිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්්: 037- 2065497
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
රනා.25,
රජ්පිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්්: 037- 2065497
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,

-

රේශීය

Downloa
d

-

රේශීය

Downloa
d

-

රේශීය

Downloa
d

-

රේශීය

Downloa
d

රනා.25,
රජ්පිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්්: 037- 2065497
CP1/CE(COM)/PPC/2022/118
රබදාහැ ම්ප්
අංශය - 02
(මධායම)-1

ප්රාරේශීය විදුලි ඉංජිරන්රු (කුණ්ඩසාරල් )
ඒකකරේ වාණිජ් උප ඒකකය සඳහා කුලී
පදනම මත වසර 01ක කාලයකට ත්රී වීලර්
රථයක් ලබා ගැනීම.
.

රබදාහැ ම්ප්
අංශය - 02
(මධායම)-1

CP1/CE(COM)/PPC/2022/119

රබදාහැ ම්ප්
අංශය - 02
(මධායම)-1

රබදාහැ ම්ප්
අංශය - 02
(මධායම)-1

ප්රාරේශීය විදුලි ඉංජිරන්රු (කුණ්ඩසාරල් )
ඒකකයට අයත්ත මංවර රහ ප ිරීරම්ප්
වැඩසටහන සඳහා කුලී පදනම මත වසර
02ක කාලයකට කෲ කැබ් රථයක් ලබා
ගැනීම .
.
CP1/CE(COM)/PPC/2022/120
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු (තැනීම්ප්) මධායම පළාත
01 ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වසර
02ක කාලයකට 4WD ඩබල් කැබ් ථයක්
ලබා ගැනීම .
CP1/CE(COM)/PPC/2022/123
ප්රාරේශීය විදුලි ඉංජිරන්රු (මාතරල් )
බල ප්රරේශයට අයත්ත පල්රල්රපාළ විදුලි
පා ර ෝගික ර්වා මධාය්ථානය සඳහා
කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම .
CP1/CE(COM)/PPC/2022/124

රබදාහැ ම්ප්

2022-06-29
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්ත සපයා
ගැනීරම්ප්
කමිටුව

2022-06-29
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්ත සපයා
ගැනීරම්ප්
කමිටුව

2022-06-29
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්ත සපයා
ගැනීරම්ප්
කමිටුව

2022-06-29
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්ත සපයා
ගැනීරම්ප්
කමිටුව

2022-06-29
දින

පළාත්ත සපයා
ගැනීරම්ප්

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්-මප1)
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක 04,
අ්ගි ය පාර, මහනුවර.
දු.අ. 081-2234324

-ිම-

කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
ෆැක්්: 037- 2065497

500/=

1000/=

5,000/=

16,000/=

16,000/=
-ිම-

-ිම-

-ිම-

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්-මප1)
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක 04,
අ්ගි ය පාර, මහනුවර.

-ිම-

අදාල නැත.

රේශීය

Click
here

අදාල නැත.

රේශීය

Click
Here

අදාල නැත.

රේශීය

Click
Here

අදාල නැත.

රේශීය

Click
Here

අදාල නැත.

රේශීය

Click
Here

-ිම-

1000/=

16,000/=
-ිම-

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්-මප1)
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක 04, අ්ගි ය පාර,
මහනුවර.
.

රනා.25,
රජ්පිහිල්ල පාර,
කුරුණෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
ෆැක්්: 037- 2065497

-ිම-

-ිම-

1000/=

1000/=

7

20,000/=

-ිම-

-ිම-

අංශය - 02
(මධායම)-1

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු (තැනීම්ප්) මධායම පළාත
01 සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක
කාලයකට රමෝටර් කාර් රථයක් ලබා
ගැනීම .

ප.ව. 2.00ට

කමිටුව

-ිමරබදාහැ ම්ප්
අංශය - 02
(මධායම)-1

CP1/CE(COM)/PPC/2022/125
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු (තැනීම්ප්) මධායම පළාත
01 ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වසර
02ක කාලයකට 4WD ඩබල් කැබ් ථයක්
ලබා ගැනීම .

2022-06-29
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්ත සපයා
ගැනීරම්ප්
කමිටුව

1000/=

20,000/=

-ිම-

-ිම-

අදාල නැත.

රේශීය

Click
Here

අදාල නැත.

රේශීය

Click
Here

අදාල නැත.

රේශීය

-ිමරබදාහැ ම්ප්
අංශය - 02
(මධායම)-1

CP1/CE(COM)/PPC/2022/126
ප්රාරේශීය විදුලි ඉංජිරන්රු (කුණ්ඩසාරල් )
බල ප්රරේඹයට අයත්ත උුදදුම්ප්බර විදුලි
පා ර ෝගික ර්වා මධාය්ථානය සඳහා
කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම .
.

2022-06-29
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්ත සපයා
ගැනීරම්ප්
කමිටුව

2022-06-29
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්ත සපයා
ගැනීරම්ප්
කමිටුව

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්-මප1)
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක 04,
අ්ගි ය පාර, මහනුවර.
දු.අ. 081-2234324

16,000/=

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්-මප1)
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක 04, අ්ගි ය පාර,
මහනුවර.
.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්-මප1)
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක 04,
අ්ගි ය පාර, මහනුවර.

-

-ිම-

-ිම-

1000/=

ඤඤඤ
CP1/CE(COM)/PPC/2022/121

රබදාහැ ම්ප්
අංශය - 02
(මධායම)-1

කුණ්ඩසාරල් ප්රාරේය ය විදුලි ඉංජිරන්රු
බල ප්රරේශයට අයත්ත විදුලි පා ර ෝගික
ර්වා මධාය්ථානය (ුරරුරදණිය) සඳහා
බදු/කුලී පදනම මත වසර 02 ක කාලයට
රගාඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීම.1)
ුරරුරදණිය නගරය ආශ්රිත ප්රරේශය ුළ
වීම.2) රගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 1500ක්
පමණ වීම.3)රගාඩනැඟිල්ල සඳහා ජ්ලය,
විදුලි, ්ථාවර දුරකථන පහසුකම්ප් සහිත
වීම.4)වාහන ගමන් කළ හැිර මාර්ග
පහසුකම්ප් හා වාහන ගාල් ිරීරම්ප්
ලහසුකම්ප් සහිත වීම.5)රේ්ටුවක් සහිත
ආරක්ිත වැටක්  හබීම.6)රගාඩනැගිල්ල
සහ ඉඩම පර්ච් 20 ට වැඩිවිය ෙුය.

තමා විසින් සක්
කරගත්ත අයදුම්ප්පතක
බලාරපාරරාත්තු වන
මාසික කු පය සහ
රගාඩනැගිල්රල් සියලු
වි්තර සඳහන් කර
ිවන්න.

-

දු.අ. 081-2234324
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රබදාහැ ම්ප්
අංශය - 02
(මධායම)-1

රබ. අ. 02
(මප2)

CP1/CE(COM)/PPC/2022/122
ප්රාරේශීය විදුලි ඉංජිරන්රු (මාතරල්) බල
ප්රරේශරේ විදුලි අධිකාකා (රේරගම උප
ඒකකය) නිළ නිවස සඳහා බදු/කුලී
පදනම මත නිවසක් ලබා ගැනීම. 1.වර්ග
අඩි 1500ක පමණ රගාඩනැගිල්ලක් විය
ෙුය. 2.ජ්ලය, විදුලිය සහ ්ථාවර
දුරකථන පහසුකම්ප් සහිත විය ෙුය.
3.වාහන 02ට වැඩි ප්රමාණයක් ඇුල
ිරීරම්ප් සහ නවතා තැබීරම්ප් පහසුකම්ප්
 හබිය ෙු වීම.
CP2/CE(COM)/PPC/2022/168

2022-06-29
දින
ප.ව. 2.00ට

CP2/CE(COM)/PPC/2022/185

06/07/2022
14.00 පැය

06/07/2022
14.00 පැය

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම ලං.
වි.ම. (මධායම පළාත 02) - ප්රාරේශීය විදුලි
ඉංජිරන්රු (හඟුරන්රකත) ඒකකයට
අයත්ත පා.ර්.ම. මුරට සඳහා වසර
රදකක කාලයකට කුලී පදනම යටරත්ත
කිකැබ් රථයක් ලබා ගැනීම රවනුරවන්
රබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2022/187
(මධායම පළාත 2) - ප්රාරේශීය විදුලි
ඉංජිරන්රු (හඟුරන්රකත) ඒකකයට
අයත්ත පා.ර්.ම. මුරට සඳහා
රගාඩනැගිල්ලක් කුලී/බදු පදනම මත
වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැනීම.

තමා විසින් සක්
කරගත්ත අයදුම්ප්පතක
බලාරපාරරාත්තු වන
මාසික කු පය සහ ඉඩරම්ප්
සියලු වි්තර සඳහන්
කර ිවන්න.

-

-

-ිම-

-ිම-

20,000.00

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, රනා.431,
රකාළඹ පාර, පි පමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, රනා.431,
රකාළඹ පාර, පි පමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, රනා.431,
රකාළඹ පාර, පි පමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව.

අදාල නැත.

රේශීය

දු.අ. 081-2234324
081-4949962

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු(සැළසුම්ප් හා සංවර්ධාන)
ඒකකය-මප 02 සඳහා වසර රදකක
කාලයකට කුලී පදනම යටරත්ත රමෝටර්
කාර් රථයක් ලබා ගැනීම
රබ. අ. 02
(මප2)

පළාත්ත සපයා
ගැනීරම්ප්
කමිටුව

06/07/2022
14.00 පැය

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව-මප2

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව.
දු.අ. 081-2270070
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව.
දු.අ. 081-2270070

තමා බලාරපාරරාත්තු
වන මාසික කු පය සහ
රගාඩනැගිල්රල් සියලු
වි්තර
https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින්
ලබා ගන්නා ආදර්ශ
ආකි හ පරරේ සඳහන්
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප
02 කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව රවත
රගනවිත්ත රහෝ
ලියාපදිංචි තැපෑරලන්

1000.00

1000.00

16,000.00

-

-
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අදාල නැත.

රේශීය

Click
Here

අදාල නැත.

රේශීය

Click
Here

අදාල නැත.

රේශීය

රබ. අ. 02
(මප2)

රබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2022/188
ප්රාරේශීය විදුලි ඉංජිරන්රු(කෑගල්ල)
ඒකකයට අයත්ත පා.ර්.ම.
රමාරරාන්රතාට ප්රරේශරේ බිඳවැටුම්ප්
ර්වා සැපෙම්ප් හා නඩත්තු කටෙු සඳහා
වසර රදකක කාලයකට කුලී පදනම
යටරත්ත කිකැබ් රථයක් ලබා ගැනීම
CP2/CE(COM)/PPC/2022/189
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු රරරාරදණිය බල
ප්රරේශරේ වාණිජ් උප ඒකකය සඳහා
වසර රදකක කාලයකට (4WD) ඩබල්
කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම

රබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2022/190
ප්රාරේශීය විදුලි ඉංජිරන්රු(නාවලපිටිය)
බල ප්රරේශරේ GPS දත්තත ලබා ගැනීරම්ප්
වැඩසටහන සඳහා වසරක කාලයකට ත්රී
රරෝද රථයක් ලබා ගැනීම.

රබ. අ. 02
(මප2)

රබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2022/191
ප්රාරේශීය විදුලි ඉංජිරන්රු(කෑගල්ල)
ඒකකයට අයත්ත උප පා.ර්.ම. අල්ගම
සඳහා වසර රදකක කාලයකට කුලී
පදනම යටරත්ත කිකැබ් රථයක් ලබා
ගැනීම.
CP2/CE(COM)/PPC/2022/192
හඟුරන්රකත ප්රාරේශීය විදුලි ඉංජිරන්රු
බල ප්රරේශයට අයත්ත වලපරන්
වි.පා.ර්.මධාය්ථානරේ විදුලි කණු
තැබීම සදහා කුලී/බදු පදනම පහත
සදහන් පහසුකම්ප් සහිත ඉඩමක් වසර

06/07/2022
14.00 පැය

06/07/2022
14.00 පැය

22/06/2022
14.00 පැය

06/07/2022
14.00 පැය

06/07/2022
14.00 පැය

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව-මප2

ිවිය ෙුය.
රගාඩනැගිල්ල
සම්ප්බන්ධාව රතාරුරු
සඳහා - දු.අ. 0812365360
ලංසුව ාරදීම පි පබඳ
වැඩි වි්තර සඳහා - දු.අ.
081-2270070
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව.
දු.අ. 081-2270070
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව.
දු.අ. 081-2270070
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව.
දු.අ. 081-2270070
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව.
දු.අ. 081-2270070
තමා බලාරපාරරාත්තු
වන මාසික කු පය සහ
රගාඩනැගිල්රල් සියලු
වි්තර
https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින්

1000.00

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, රනා.431,
රකාළඹ පාර, පි පමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, රනා.431,
රකාළඹ පාර, පි පමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, රනා.431,
රකාළඹ පාර, පි පමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, රනා.431,
රකාළඹ පාර, පි පමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, රනා.431,
රකාළඹ පාර, පි පමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව.
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රේශීය

Click
Here

අදාල නැත.

රේශීය

Click
Here

අදාල නැත.

රේශීය

Click
Here

අදාල නැත.

රේශීය

Click
Here

අදාල නැත.

රේශීය

අදාල නැත.

02ක කාලයකට ලබා ගැනීම.
1. වලපරන් වි.පා.ර්.මධාය්ථානයට
(හර්බැේද) 1km දුරක් ඇුළත විය
ෙුයි.
2. භූමි ප්රමාණය අවම වශරයන් පර්ච්
20ක් පමණ විම.
3. ප්රධාාන පාරට මුහුණලා ඉඩම  හබිය
ෙුයි.
4. රදාඹකර රථය හා අරනකුත්ත රලා රථ
හැරවීමට පහසුකම්ප්  හබිය ෙුය.
5.නායයෑම්ප් අවධාානම්ප් වලින් රතාර
තැනිතලා භූමියක් විය ෙුයි.
6.ආරක්ිත වැටක් හා පිවිසුම්ප් රදාරටුවක්
 හබිය ෙුය.

රබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2022/193
ප්රාරේශීය විදුලි ඉංජිරන්රු(නාවලපිටිය)
බල ප්රරේශරේ පා.ර්.ම. නාවලපිටිය
සඳහා වසර රදකක කාලයකට (2WD)
ඩබල් කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම.

රබ. අ. 02
(මප2)

රබදාහැීම්ප්
කළාප 02නැරගනහිර
පළාත

රබදාහැීම්ප්
අංශය 03

CP2/CE(COM)/PPC/2022/198
ලංවිම මධායම පළාත 2 ඒකකය සඳහා
පිත්තතල රබෝල්ත හා මු ච්චචි (Brass Bolt
and Nut ) – 2000 ක් සපයා ාර දීම.
DGM [E]/QPPC/22/076
විදුලි අධිකාරී (සංවර්ධාන), නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකාී කාර්යාලය ත්රීකුණාමලය
රේ රාජ්කාී කටෙු සඳහා වෑන් රථයක්
වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම.

WPSII/T/2022/057
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්

06/07/2022
14.00 පැය

06/07/2022
14.00 පැය

2022-06-22
වන දා
ප්වරු
2.00

2022.06.22
රප.ව. 10.00

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව
(නැරගනහිර)

පළාත්ත සපයා
ගැනීම්ප් කමිටුව

ලබා ගන්නා ආදර්ශ
ආකි හ පරරේ සඳහන්
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප
02 කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව රවත
රගනවිත්ත රහෝ
ලියාපදිංචි තැපෑරලන්
ිවිය ෙුය.
රගාඩනැගිල්ල
සම්ප්බන්ධාව රතාරුරු
සඳහා - දු.අ. 0812365360
ලංසුව ාරදීම පි පබඳ
වැඩි වි්තර සඳහා - දු.අ.
081-2270070
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව.
දු.අ. 081-2270070
ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව.
දු.අ. 081-2270070
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකාී
(නැරගනහිර
කාර්යාලය)
ත්රිකුණාමලය
026-2222666
නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය

-

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, රනා.431,
රකාළඹ පාර, පි පමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව.

13,500.00

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, රනා.431,
රකාළඹ පාර, පි පමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ්) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය,
රනා.431, රකාළඹ පාර,
පි පමතලාව.

20,000.00

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාී
(නැරගනහිර කාර්යාලය),
නිලාරවලි පාර,
ත්රිකුණාමලය

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකාී
(නැරගනහිර
කාර්යාලය)
නිලාරවලි පාර
ත්රිකුණාමලය

1000.00
20,000.00

1000.00

1,000.00

රු. 1,000.00
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රු. 5,000.00

නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,

නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය

අදාල නැත.

රේශීය

Click
Here

අදාල නැත.

රේශීය

Click
Here

-

NCB

අදාල රනාරේ

ජ්ා හක
ලංසු

Click
here

Click
Here

(බපද II)

රබදාහැීම්ප්
අංශය 03
(බපද II)

රබදාහැීම්ප්
අංශය 03
(බපද II)

සඳහා වෑන් රථ 01ක්
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු (රහෝමාගම) සඳහා

WPSII/T/2022/058
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්
සඳහා වෑන් රථ 01ක්
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු (රහෝමාගම) රහෝකන්දර පා ර ෝගික ර්වා
මධාය්ථානය සඳහා
WPSII/T/2022/059
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්
සඳහා වෑන් රථ 01ක්
විදුලි ඉංජිරන්රු (රහාරණ) - රහාරණ
පා ර ෝගික ර්වා මධාය්ථානය සඳහා

(බපද 11)

2022.06.22
රප.ව. 10.00

2022.06.22
රප.ව. 10.00

පළාත්ත සපයා
ගැනීම්ප් කමිටුව
(බපද 11)

පළාත්ත සපයා
ගැනීම්ප් කමිටුව
(බපද 11)

ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධානපුර මාවත,
ඇුල්රකෝ්ර්.
නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධානපුර මාවත,
ඇුල්රකෝ්ර්.
නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධානපුර මාවත,
ඇුල්රකෝ්ර්.

රනා. 644, ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර
මාවත, ඇුල්රකෝ්ර්.

රු. 1,000.00

රු. 1,000.00

රු. 5,000.00

රු. 5,000.00

නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර
මාවත, ඇුල්රකෝ්ර්.

නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර
මාවත, ඇුල්රකෝ්ර්.

ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධානපුර මාවත,
ඇුල්රකෝ්ර්
නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධානපුර මාවත,
ඇුල්රකෝ්ර්
නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධානපුර මාවත,
ඇුල්රකෝ්ර්

අදාල රනාරේ

අදාල රනාරේ

ජ්ා හක
ලංසු

ජ්ා හක
ලංසු

රබදාහැීම්ප්
අංශය 03
(බපද II)

WPSII/T/2022/066
බුලත්තසිංහල පා ර ෝගික ර්වා
මධාය්ථානය පවත්තවා රගන යාම සඳහා
සුදුසු රගාඩනැගිල්ලක් කුලියට රහෝ
බේදට ගැනීම වසර 02ක් සඳහා
(බුලත්තසිංහල නගර ආසන්නරේ ජ්ලය,
විදුලිය හා දුරකථන සහිතව සම්ප්ූර්ණ
වර්ගඵලය වර්ග අඩි 2000 – 2500 අතර
වාහන ිරහිපයක් ගාල් ිරීමට ඉඩකඩ
ඇ හ)

2022.06.22
රප.ව. 10.00

පළාත්ත සපයා
ගැනීම්ප් කමිටුව
(බපද 11)

නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධානපුර මාවත,
ඇුල්රකෝ්ර්.

-

-

නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර
මාවත, ඇුල්රකෝ්ර්.

නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධානපුර මාවත,
ඇුල්රකෝ්ර්

අදාල රනාරේ

ජ්ා හක
ලංසු

රබදාහැීම්ප්
අංශය 03
(බපද II)

WPSII/T/2022/075
රහාරණ ප්රාරේශීය නඩත්තු ඒකකය
පවත්තවා රගන යාම සඳහා
රගාඩනැගිල්ලක් කුලියට රහෝ බේදට ලබා
ගැනීම.
(ඉඩම සහ රගාඩනැගිල්ල රහාරණ
ප්රරේශය අවට ජ්ලය, විදුලිය හා දුරකථන
පහසුකම්ප් සහිතව ප්රධාාන මාර්ගයකට

2022.06.22
රප.ව. 10.00

පළාත්ත සපයා
ගැනීම්ප් කමිටුව
(බපද 11)

නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධානපුර මාවත,
ඇුල්රකෝ්ර්.

-

-

නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර
මාවත, ඇුල්රකෝ්ර්.

නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධානපුර මාවත,
ඇුල්රකෝ්ර්

අදාල රනාරේ

ජ්ා හක
ලංසු

12

Click
Here

Click
Here

Click
Here

Click
Here

ආසන්නව පිහිටා  හබිය ෙුය. පිවිසුම්ප්
මාර්ගය අවම වශරයන් අඩි 15ක්  හබිය
ෙුය.තවද රගාඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 750
- 1000 පමණ විය ෙු අතර ඉඩම පර්ච්
30 ක් පමණ සමතලා ඉඩමක් විය ෙුය.
ිහි අවම වශරයන් බර හා සැහැල්ලු
වාහන 3ක් නවතා තැබීමටද ගලවා ඉවත්ත
කරනු ලබන ාණ්ඩ ගබඩා කර තැබීමටද
ඉඩකඩ සහිත විය ෙුය.)

රබදාහැීම්ප්
අංශය 03
(බපද II)

WPSII/T/2022/081
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්
සඳහා වෑන් රථ 01ක්
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු (බලශක් හ
කළමණාකරන) සඳහා

2022.06.22
රප.ව. 10.00

පළාත්ත සපයා
ගැනීම්ප් කමිටුව
(බපද 11)

නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධානපුර මාවත,
ඇුල්රකෝ්ර්.

රු. 1,000.00

රු. 5,000.00

නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර
මාවත, ඇුල්රකෝ්ර්.

නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධානපුර මාවත,
ඇුල්රකෝ්ර්

අදාල රනාරේ

ජ්ා හක
ලංසු

රබදාහැීම්ප්
අංශය 03
(බපද II)

WPSII/T/2022/082
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්
සඳහා වෑන් රථ 01ක්
විදුලි ඉංජිරන්රු (බණ්ඩාරගම) බණ්ඩාරගම පා ර ෝගික ර්වා
මධාය්ථානය සඳහා

2022.06.22
රප.ව. 10.00

පළාත්ත සපයා
ගැනීම්ප් කමිටුව
(බපද 11)

නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධානපුර මාවත,
ඇුල්රකෝ්ර්.

රු. 1,000.00

රු. 5,000.00

නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර
මාවත, ඇුල්රකෝ්ර්.

නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධානපුර මාවත,
ඇුල්රකෝ්ර්

අදාල රනාරේ

ජ්ා හක
ලංසු

රබදාහැීම්ප්
අංශය 03
(බපද II)

WPSII/T/2022/083
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක්
සඳහා වෑන් රථ 01ක්
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු (වාණිජ්) සඳහා

2022.06.22
රප.ව. 10.00

පළාත්ත සපයා
ගැනීම්ප් කමිටුව
(බපද 11)

SAB/RUW-V43/HV/2022/59
රබ. අ. 03
(සබර)

දැරණියගල පා ර ෝගික ර්වා
මධාය්ථානය සඳහා 4WD ඩබල් කැබ්
රථයක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම.

30-06-2022
පැය 14.00

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම්ප් කමිටුව
(සබර)

නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධානපුර මාවත,
ඇුල්රකෝ්ර්.
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර

රු. 1,000.00

1,000.00

13

රු. 5,000.00

20,000.00

නි. සා. (බපද II ) කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී ජ්යවර්ධානපුර
මාවත, ඇුල්රකෝ්ර්.

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජිරන්රු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව
නගරය, රත්තනපුර. 0452225891-5 ෆැක්් - 0452226084

නි. සා. (බපද II )
කාර්යාලය
ලං. වී.ම, පලමු මහල,
රනා. 644, ශ්රී
ජ්යවර්ධානපුර මාවත,
ඇුල්රකෝ්ර්
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර. 0452225891-5 ෆැක්් -

අදාල රනාරේ

ජ්ා හක
ලංසු

-

රේශීය

Click
Here

Click
Here

Click
Here

Click Here

045-2226084

SAB/RAT-V80/HV/2022/60
රබ. අ. 03
(සබර)

විදුලි ඉංජිරන්රු (රත්තනපුර)ඒකකය සඳහා
ත්රී රරෝදරථයක් කුලී පදනම මත ලබා
ගැනීම.

30-06-2022
පැය 14.00

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම්ප් කමිටුව
(සබර)

SAB/RAT-V36/HV/2022/61
රබ. අ. 03
(සබර)

රත්තනපුර ප්රාරේශීය නඩත්තු ඒකකය සඳහා
2WD ඩබල් කැබ්රථයක් කුලී පදනම මත
ලබා ගැනීම.

30-06-2022
පැය 14.00

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම්ප් කමිටුව
(සබර)

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම්ප් කමිටුව
(සබර)

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම්ප් කමිටුව
(සබර)

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර

SAB/RUW-V84/HV/2022/62
රබ. අ. 03
(සබර)

දැරණියගල පා.ර්.ම සඳහා 4WD කෲ
කැබ් රථයක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම.

30-06-2022
පැය 14.00

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර

1,000.00

1,000.00

1,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

SAB/EM-V45/HV/2022/63

රබ. අ. 03
(සබර)

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු (බලශක් හ
කළමනාකරණ)ඒකකරේකහවත්තතවැඩ
කණ්ඩායම සඳහාවෑන්(ේවිත්තව
කාර්යය)රථයක් කුලී පදනම මත ලබා
ගැනීම

30-06-2022
පැය 14.00

1,000.00

14

20,000.00

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජිරන්රු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව
නගරය, රත්තනපුර. 0452225891-5 ෆැක්් - 0452226084

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජිරන්රු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව
නගරය, රත්තනපුර. 0452225891-5 ෆැක්් - 0452226084

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජිරන්රු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව
නගරය, රත්තනපුර. 0452225891-5 ෆැක්් - 0452226084

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජිරන්රු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව
නගරය, රත්තනපුර. 0452225891-5 ෆැක්් - 0452226084

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර. 0452225891-5 ෆැක්් 045-2226084
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර. 0452225891-5 ෆැක්් 045-2226084
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර. 0452225891-5 ෆැක්් 045-2226084
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර.

-

රේශීය
Click Here

-

රේශීය
Click Here

-

රේශීය
Click Here

රේශීය
-

Click
Here

SAB/P&D -V17/HV/2022/64
රබ. අ. 03
(සබර)

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු (සැලසුම්ප් සංවර්ධාන)
ඒකකය සඳහාවෑන්(ේවිත්තව
කාර්යය)රථයක් කුලී පදනම මත ලබා
ගැනීම.

30-06-2022
පැය 14.00

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම්ප් කමිටුව
(සබර)

SAB/P&D-V53/HV/2022/65
රබ. අ. 03
(සබර)

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු (සැලසුම්ප් සංවර්ධාන)
ඒකකය සඳහාවෑන්(ේවිත්තව
කාර්යය)රථයක් කුලී පදනම මත ලබා
ගැනීම.

30-06-2022
පැය 14.00

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම්ප් කමිටුව
(සබර)

ලංසු අංකය :SAB/EH/C3/KURUWITA
CSC/2022

රබ.අ. 03
(සබර)

රබදාහැීම්ප්
අංශය - 4
(බපද - 1)

කුරුවිට පා ර ෝගික ර්වා මධාය්ථානය
සඳහා වසර රදකක කාල සීමාවක් සඳහා
කුලී පදනම මත රගාඩනැගිල්ලක් ලබා
ගැනීම.
විදුලි ඉංජිරන්රු කාර්යාලය
(ඇහැලියරගාඩ ),
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
තැ.රප.03,
තලාවිටිය,
ඇහැලියරගාඩ.
ඩබ්පීි්-1/පීපීසී/ටී/2022/56
බ්නාහිර පළාත දකුණ-1 හි අබලි
විිරණීම සඳහා වූ රටන්ඩරය.
රලා් 01යි

2022.06.23
14.00 පැයට

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම්ප් කමිටුව
(සබර)

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර

විදුලි ඉංජිරන්රු
කාර්යාලය
(ඇහැලියරගාඩ ),
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
තැ.රප.03,
තලාවිටිය,
ඇහැලියරගාඩ.

1,000.00

1,000.00

500.00

20,000.00

20,000.00

-

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජිරන්රු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව
නගරය, රත්තනපුර. 0452225891-5 ෆැක්් - 0452226084
නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජිරන්රු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., නව
නගරය, රත්තනපුර. 0452225891-5 ෆැක්් - 0452226084

විදුලි ඉංජිරන්රු කාර්යාලය
(ඇහැලියරගාඩ ),
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
තැ.රප.03,
තලාවිටිය,
ඇහැලියරගාඩ.
දු.අ. – 036 - 2259978

දු.අ. – 036 - 2259978

ෆැක්් – 036 - 2259979

ෆැක්් - 036 2259979

2022.06.30
රප.ව. 10.00

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව

නිරයාජ්ය
සාමානයාධිකාකා (
බ්නාහිර පළාත දකුණ1) කාර්යාලය,
රබදාහැීම්ප් අංශ - 4
මූල්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ,

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර.

-

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ්) ඒකකය,
ලං.වි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර.

-

විදුලි ඉංජිරන්රු
කාර්යාලය
(ඇහැලියරගාඩ ),
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
තැ.රප.03,
තලාවිටිය,
ඇහැලියරගාඩ.

රේශීය
Click
Here

රේශීය
Click
Here

Click
Here

-

රේශීය

දු.අ. – 036 - 2259978
ෆැක්් – 036 2259979

500.00

15

100,000.00

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු (වාණිජ්),
නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාී
(බ්නාහිර පළාත දකුණ-1)
කාර්යාලය, රබදාහැීම්ප්
අංශ - 4 මූල්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ, රදහිවල.

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ්), නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකාී
(බ්නාහිර පළාත
දකුණ-1) කාර්යාලය,
රබදාහැීම්ප් අංශ - 4
මූල්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,

NCB

Click
here

රදහිවල.
011-2638852
රබදාහැීම්ප්
අංශය - 4
(බපද - 1)

ඩබ්පීි්-1/පීපීසී/ටී/2022/57
දත්තත පේද හයක් සක් ිරීම සඳහා දත්තත
ලබා ගැනීම සඳහා වූ රටන්ඩරය.
( Contract Service for Capturing
MV Network Data for GIS)
(ලංසු මිල රු. මිලියන 5 ඉක්මවන්රන්
නම්ප් ලංසු ාරගන්නා අවසාන දිනයට
රපර PCAIII අවශයරේ.)

2022.06.30
රප.ව. 10.00

පළාත්ත
ප්රසම්ප්පාදන
කමිටුව

නිරයාජ්ය
සාමානයාධිකාකා (
බ්නාහිර පළාත දකුණ1) කාර්යාලය,
රබදාහැීම්ප් අංශ - 4
මූල්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ,
රදහිවල.
011-2638852

නගරස ා පටුමඟ,
රදහිවල.

500.00

75,000.00

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු (වාණිජ්),
නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාී
(බ්නාහිර පළාත දකුණ-1)
කාර්යාලය, රබදාහැීම්ප්
අංශ - 4 මූල්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ, රදහිවල.

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ්), නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකාී
(බ්නාහිර පළාත
දකුණ-1) කාර්යාලය,
රබදාහැීම්ප් අංශ - 4
මූල්ථානය, 3වන
මහල, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ,
රදහිවල.

NCB

Click
here

රබදාහැීම්ප් අංශය - 4 (බපද - 1) ලංසු රපාත්ත මිලදී ගැනීමට ප්රථමව ලංසු රයාමු අංකය, ඔරබ් ආයතනරේ නම, වයාපාර ලියාපදිංචි අංකය, සහ ලිපිනය රකටි පනිවිඩයක් මාර්ගරයන් 0702516069 යන අංකයට දැනුම්ප් රදන්න.
රබ.අ.04
(දකුණු පළාත
1)

දප1/ප්රඉ/අකු/ලි6/විදුලිය විසන්ධිකා ිරීම
හා යලි ඇමිණීම/2022/ 06
අකුරැ්ස ප්රාරේශීය ප්රධාාන විදුලි
ඉංජිරන්රු කාර්යාලයට අයත්ත
රදනියාය, රමාරවක සහ ප්රගාඩ
ප්රරේශයන්හි වසරක (01) කාලයක් සඳහා
විදුලිය විසන්ධිකා ිරීම හා යලි ඇමිණීම.

22/06/2022
14.00 පැය

පළාත්ත සපයා
ගැනීම්ප්

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු,
ප්රාරේශීය ප්රධාාන විදුලි
ඉංජිරන්රු කාර්යාලය,
ලංකා
විදුලිබලමණ්ඩලය,අංක.
08,යාකබැේද පාර,
අකුරැ්ස. දු.ක. 041 –
2250344 ෆැක්් 041 –
2250285

500.00

5,000.00

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු, ප්රාරේශීය
ප්රධාාන විදුලි ඉංජිරන්රු
කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,අංක.08,
යාකබැේද පාර, අකුරැ්ස

අදාලරනාරේ.

NCB

රතාරුරු
පිටපර

රබ.අ.04
(දකුණු පළාත
1)

දප/ගා/ලි1/ආරක්ිත පාවහන්/2022/10
ප්රාරේශීය විදුලි ඉංජිරන්රු ගාල්ල ශාඛාවට
අයත්ත රක්ෂ්ත්ර ර්වක මණ්ඩලය රවත
ආරක්ිත පාවහන් 125 ක් ලබා ගැනීම

22/06/2022
14.00 පැය

පළාත්ත සපයා
ගැනීම්ප්

1,000.00

10,000.00

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු (ගාල්ල)
කාර්යාලය

අදාලරනාරේ.

NCB

රතාරුරු
පිටපර

රබ.අ.04
(දකුණු පළාත
1)

දප/ගා/ලි1/ටැබ් යන්ර/2022/11
ගාල්ල ප්රාරේශීය විදුලි ඉංජිරන්රු
කාර්යාලය හා ියට අයත්ත පා ර ෝගික
ර්වා මධාය්ථාන සදහා ටැබ් යන්ර 09
ක් සපයා ගැනීම.

22/06/2022
14.00 පැය

පළාත්ත සපයා
ගැනීම්ප්

ප්රාරේශීය ප්රධාාන විදුලි
ඉංජිරන්රු කාර්යාලය,
ලං.වි.ම., 187/3,
බණ්ඩාරනායක රපරදස,
ගාල්ල.දු.ක-0912234344
ප්රාරේශීය ප්රධාාන විදුලි
ඉංජිරන්රු කාර්යාලය,
ලං.වි.ම., 187/3,
බණ්ඩාරනායක රපරදස,
ගාල්ල. දු.ක-0912234344

1,000.00

10,000.00

ප්රධාාන විදුලි ඉංජිරන්රු
(ගාල්ල) කාර්යාලය

අදාලරනාරේ.

NCB

රතාරුරු
පිටපර

රබදාහැීම්ප්
අංශය -04
(ද.ප.02)

SP2-H-T-2022-04
හම්ප්බන්රතාට විදුලි ඉංජිරන්රු
කාර්යාලයට අයත්ත  හ්සමහාරාම
පා ර ෝගික ර්වා මධා්ථානරේ විදුලි

29-06-2022

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම්ප් කමිටුව
(ද.ප-2)

1,000.00

10,000.00

14.00 පැය

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු,
ප්රාරේය ය විදුලි
ඉංජිරන්රු කාර්යාලය,

16

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු,
ප්රාරේය ය විදුලි ඉංජිරන්රු
කාර්යාලය,

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු,
ප්රාරේය ය විදුලි
ඉංජිරන්රු කාර්යාලය,

රේශීය

Click
Here

අධිකාකා සඳහා වසර රදකකට නිවසක්
සහිත ඉඩමක් බදු පදනම මත ලබා ගැනීම.

රබදාහැීම්ප්
අංශය -04
(ද.ප.02)

SP2-H-T-2022-05
හම්ප්බන්රතාට විදුලි ඉංජිරන්රු
කාර්යාලයට අයත්ත අම්ප්බලන්රතාට
පා ර ෝගික ර්වා මධා්ථානය සඳහා
නිවසක් සහිත ඉඩමක් බදු පදනම මත
ලබා ගැනීම.

රබදාහැීම්ප්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V127/202
2/27
නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාී (ද.ප.02)
කාර්යාලයට අයත්ත ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(හම්ප්බන්රතාට) ඒකකරේ, විදුලි අධිකාකාී
(අම්ප්බලන්රතාට) රාජ්කා සදහා ේවිත්තව
කාර්යය වෑන් රථ 01ක් කුලී පදනම මත
සපයා ගැනීම.

රබදාහැීම්ප්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V03/202
2/28
නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාී (ද.ප.02)
කාර්යාලයට අයත්ත ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ් හා පා .ර්වා ) ඒකකරේ, විදුලි
අධිකාකාී (වාණිජ්) සදහා ේවිත්තව කාර්යය
වෑන් රථ 01ක් කුලී පදනම මත සපයා
ගැනීම.

29-06-2022
14.00 පැය

29-06-2022
14.00 පැය

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම්ප් කමිටුව
(ද.ප-2)

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම්ප් කමිටුව
(ද.ප-2)

29-06-2022
14.00 පැය

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම්ප් කමිටුව
(ද.ප-2)

SP02/CE(C&CS)/VEHICLE/V135/2
022/29
රබදාහැීම්ප්
අංශය -04
(ද.ප-2)

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාී (ද.ප.02)
කාර්යාලයට අයත්ත ප්රධාාන ඉංජිරන්රු
(වාණිජ් හා පා ර ෝගික ර්වා) ඒකකරේ
පුවක්දණ්ඩාව පළාත්ත ගබඩාරේ රාජ්කා
කටෙු සඳහා රරේන් රලා රථයක් බදු
පදනම මත ලබා ගැනිම

29-06-2022
14.00 පැය

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම්ප් කමිටුව
(ද.ප-2)

ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
සි රබෝපුර,
හම්ප්බන්රතාට
දු.ක. 047-2256288
ෆැක්් 047-2256288
ප්රධාාන ඉංජිරන්රු,
ප්රාරේය ය විදුලි
ඉංජිරන්රු කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
සි රබෝපුර,
හම්ප්බන්රතාට
දු.ක. 047-2256288
ෆැක්් 047-2256288
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජිරන්රු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම.රනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්් : 047-2241806
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජිරන්රු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම.රනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888
ෆැක්් : 047-2241806
නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජිරන්රු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම.රනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.
දු.අ. 047-2200888

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
සි රබෝපුර, හම්ප්බන්රතාට

1,000.00

1000.00

1000.00

1000.00

17

ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
සි රබෝපුර,
හම්ප්බන්රතාට

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු,
ප්රාරේය ය විදුලි ඉංජිරන්රු
කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,
සි රබෝපුර, හම්ප්බන්රතාට

ප්රධාාන ඉංජිරන්රු,
ප්රාරේය ය විදුලි
ඉංජිරන්රු කාර්යාලය,
ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය,
සි රබෝපුර,
හම්ප්බන්රතාට

20,000.00

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජිරන්රු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., රනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජිරන්රු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., රනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල

20,000.00

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජිරන්රු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., රනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.

20,000.00

නිරයෝජ්ය සාමානයාධිකාකා
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජිරන්රු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., රනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල.

20,000.00

රේශීය

Click
Here

--

රේශීය

Click
Here

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජිරන්රු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., රනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල

--

රේශීය

Click
Here

නිරයෝජ්ය
සාමානයාධිකාකා
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාාන
ඉංජිරන්රු (වාණිජ්)
ඒකකය, ලං.වි.ම., රනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ල

--

රේශීය

Click
Here

ෆැක්් : 047-2241806

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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