ලංසු කැ`දවීම
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
1

කලාපය/
අංශය/
පළාත

2

3

ලංසු යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය
හා පරමායය

ලංසු
භාර ගන්නා
අවසාන
දිනය හා
යේලාව

4

සපයාගැනීම්
කමිටුව

5

ලංසු යපාත් මිළදී ගත
හැකි කායයාලය සහ
අදාළ අංකය

6

ලංසු
යපායතහි
මිල
(රුපි.)

7

ලංසු ඇපකරයේ
වටිනාකම
(රුපි.)

8

9

ඉදිරිපත් කරන ලංසු
භාරදිය යුතු කායයාලය

ලංසු විවෘත කරන
ස්ථානය

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
සගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
සනාසරාචචසලයි 61342, ශ්රී
ලංකාව.

ප්රසම්පාදන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
සගාඩනැගිල්ලල,
ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
සනාසරාචචසලයි
61342.

10

යතාරතුරු
පිටපතක
මිල
(රුපි.)

11

ලංසු
වගයය
ICB/
NCB

12
යතාරතුරු
පිටපත
භාගත
කිරීම්

අමු ද්රවය
ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය

LV/T/2022/0123
සේවකයින්ට ආරක්විත සපත්තු සැපයීම
හා සබදා හැරීම 2022

14/07/2022
දින
14.00 පැයට

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය කණිෂ්ඨ
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

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

රු 2,500.00
(නැවත
සනාසගවන
සටන්ඩර්
තැන්පුව)
සාමානයාධි
කාරී ලංකා
ිදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
මහජන
බැංකුසේ
ගිණුම් අංක:
204200140
085134
සවත බැර
කල හැක

1

100,000.00

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

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
සවතින්
සනාමිසල්ල
බාගත කරගත
හැක

NCB

Click
Here

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය

LV/T/2022/0121
ගල්ල අගුරු අංගනසේ දූිලි මර්දනය
කිරීසම් පද්ධතිය සඳහා කපාට සැපයීම

14/07/2022
දින
ප.ව.14.00

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය කණිෂ්ඨ
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

ප්රසම්පාදන
අංශය, 4වන මහල,
බලේථාන කළමණාකරු
(ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය) ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
සනාසරාචසචෝසල්ල
TP : 032 226 8964/77
Fax: 032 226 8980

සනාමිසල්ල

50,000.00

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

Mob 0715777171

ජනන

SPS/LP/EE(M)M/2022/08/3230
සපුගස්කන්ද විදුලි බලස්ථනය සඳහා
ආරක්ෂිත නිළ ඇඳුම් සපයාගැනීම

2022.07.20
10:00 පැයට

තාපබල
සංකීරණ
සපයාගැනීම්
කමිටුව

සබදාහැරීම්
අංශය - 1
(NCP)

නිය ෝජ්ය සාමාම්ය ස
අධිකමරී ස( සතමපබල ස
ාංකීර්ණ ) ස සලංවිා
ජ්්් සමූලස්ථම් , ස්ව ස
කැළණි සපමලා,
10600 සයකමයලමන්්මව ස
දුරකත් සඅංක
2437426, 2423897

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
සගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
සනාසරාචචසලයි 61342, ශ්රී
ලංකාව.

1,000.00

20,000.00

නිය ෝජ්ය සාමාම්ය සඅධිකමරී ස
( සතමපබල සාංකීර්ණ ) ස ස
ලංවිා
ජ්්් සමූලස්ථම් , ස්ව ස
කැළණි සපමලා,
10600 සයකමයලමන්්මව ස
දුරකත් සඅංක
2437426, 2423897

නිසයෝජය
ඩීජීඑම්/එන්ීපී/ීඊ(සකාම්)/ී4/2022/
008
උුරුමැද පළාසත්ත අපහරණය කරන ලද
ට්රාන්ේසමෝමර් අසළි කිරීම

2022.07.14
1500 පැයට

පළාත්ත සපයා
ගැනීම් කමිටුව

ප්රසම්පාදන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
සගාඩනැගිල්ලල,
ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
සනාසරාචචසලයි
61342.

නිය ෝජ්ය සාමාම්ය ස
අධිකමරී ස( සතමපබල ස
ාංකීර්ණ ) ස සලංවිා
ජ්්් සමූලස්ථම් , ස
්ව සකැළණි සපමලා,
10600 ස
යකමයලමන්්මව ස
දුරකත් සඅංක
2437426, 2423897

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි

සාමානයාධිකාරි

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

කාර්යාලය,

ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,

ලංකා ිදුලිබල

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල සේනානායක

මණ්ඩලය,

මමත්රීපාල

මාවත, අනුරාධපුර.

මමත්රීපාල

සේනානායක මාවත,

දු:අ: 025-2222552

සේනානායක මාවත,

1,000.00

අනුරාධපුර.
දු:අ: 025-2222552

NCB

අදාල නැත

සද්ශීය

12,000.00

අනුරාධපුර.

2

Click
Here

Click
Here

click
here

නිසයෝජය

සාමානයාධිකාරි
ලංකා ිදුලිබල

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
සවතින්
සනාමිසල්ල
බාගත කරගත
හැක

අදාළ නැත

සද්ශීය
තරඟකාරී
ලංසු

සබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

සබදාහැරීසම්
අංශය 03
(වාණි. හා
ආය)

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පපී1/ීඊඊීඑම්/ටී/2022/1
84
ිදුලි ඉංජිසන්රු (කුලියාපිටිය)
කාර්යාලයට අයත්ත පඩුවේනුවර
පාරිස ෝගික සේවා මධයේථානසේ තති
අබලි ාණ්ඩ ිකිණීම.

DGM(C&C)/DD3/NCB/2022//MLT
/02
ලං.ි.ම. නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී
(වාණිජ හා ආයතනික) සබදාහැඑීම්
කලාප 03 ට අයත්ත මණු පරීක්වෂණාගාරය
සඳහා Battery Backup UPS (10kVA
& 20kVA ) 02ක්ව සඳහා මිළ ගණන්
කැඳවීම.

2022 ජුලි 20
ප.ව 02.00

පළාත්ත මිලදී
ගැනීම් කමිටුව

2022
ජුලි 14
සප.ව. 10.00

සබ.අ. 03
සපයාගැනීසම්
කමිටුව

SP2/T/C11/TEN/2022/09
සබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

තංගල්ලල ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු
කාර්යාලසේ නිළ තදුම් හිමි සේවක
මණ්ඩලය සඳහා නිළ තඳුම් මසා නිම කර
සැපයීම.

14.07.2022
14.00 පැය

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(ද.ප-2)

ප්රධාන ිදුලි ඉංජිසන්රු
(වාණිජ) කාර්යාලය,
නාරම්මල පාර,
තේසැද්දුම,
කුලියාපිටිය.
037 - 2281892
වාණිජ හා ආයතනික
(සබ.අ. 3) කාර්යාලය,
සදවැනි මහළ,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක 644,
ශ්රී ජයවර්ධනපුර මාවත,
තුල්ලසකෝට්සට්.
දු.ක. අංකය 0112880626
ප්රාසද්ශීය ිදුලි
ඉංජිසන්රු කාර්යාලය.
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය
සැමුසවල්ල මාවත,
තංගල්ලල .
දු.අංකය/ මැක්වේ - 0472241771

1,000.00

2500/=

1000.00

සලාට් වල
වටිනාකමින් 10%
ක්ව

150,000/=

5,000.00

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී
(වයඹ-1) කාර්යාලය
නාරම්මල පාර,
තේසැද්දුම,
කුලියාපිටිය.

නි.සා. වාණිජ හා ආයතනික
(සබ.අ. 3) කාර්යාලය,
සදවන මහළ,
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක 644,
ශ්රී ජයවර්ධනපුර මාවත,
තුල්ලසකෝට්සට්.

ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු
කාර්යාලය.
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය
සැමුසවල්ල මාවත,
තංගල්ලල .
දු.අංකය/ මැක්වේ - 0472241771

2500.00

සබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/T/2022/47
සකාන්ීට් වැරකැ ම ටරටර් 8.3/ක්රි.රෑ.100
කණු 1000 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම.

14.07.2022
14.00 පැය

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(ද.ප-2)

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

200,000.00

3

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා) ඒකකය,
ලං.ි.ම.සනා. 61/1ඒ, මුහුදු
මාවත, තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(වයඹ-1) කාර්යාලය ,
නාරම්මල පාර,
තේසැද්දුම,
කුලියාපිටිය.
නි.සා. සැළසුම් හා
සංවර්ධන (සබ.අ. 3)
කාර්යාලය,
ුන්වන මහළ,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක 644,
ශ්රී ජයවර්ධනපුර මාවත,
තුල්ලසකෝට්සට්.
ප්රාසද්ශීය ිදුලි
ඉංජිසන්රු කාර්යාලය.
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය
සැමුසවල්ල මාවත,
තංගල්ලල .
දු.අංකය/ මැක්වේ 047-2241771

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

NCB

-

NCB

Click
Here

Click
Here

--

සද්ශීය

Click
Here

--

සද්ශීය

Click
Here

සබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/T/2022/48
සකාන්ීට් වැරකැ ම ටරටර් 8.3/ක්රි.රෑ.100
කණු 1000 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම.

14.07.2022
14.00 පැය

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(ද.ප-2)

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

2500.00

200,000.00

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා) ඒකකය,
ලං.ි.ම.සනා. 61/1ඒ, මුහුදු
මාවත, තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

--

සද්ශීය

Click
Here

100,000.00

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා) ඒකකය,
ලං.ි.ම.සනා. 61/1ඒ, මුහුදු
මාවත, තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

--

සද්ශීය

Click
Here

75,000.00

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා) ඒකකය,
ලං.ි.ම.සනා. 61/1ඒ, මුහුදු
මාවත, තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

--

සද්ශීය

Click
Here

2500.00

සබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/T/2022/49
සකාන්ීට් සපරැදි ටරටර් 11/ක්රි.රෑ.350
කණු 200 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම.

14.07.2022
14.00 පැය

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(ද.ප-2)

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(ද.ප-2)

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

2500.00

සබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/T/2022/50
සකාන්ීට් සපරැදි ටරටර් 11/ක්රි.රෑ.850
කණු 100 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම.

14.07.2022
14.00 පැය

4

2500.00

සබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/T/2022/51
සකාන්ීට් සපරැදි ටරටර් 11/ක්රි.රෑ.1200
කණු 50 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම.

14.07.2022
14.00 පැය

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(ද.ප-2)

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

100,000.00

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා) ඒකකය,
ලං.ි.ම.සනා. 61/1ඒ, මුහුදු
මාවත, තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

--

සද්ශීය

Click
Here

100,000.00

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා) ඒකකය,
ලං.ි.ම.සනා. 61/1ඒ, මුහුදු
මාවත, තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

--

සද්ශීය

Click
Here

100,000.00

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා) ඒකකය,
ලං.ි.ම.සනා. 61/1ඒ, මුහුදු
මාවත, තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

--

සද්ශීය

Click
Here

2500.00

සබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/T/2022/52
සකාන්ීට් සපරැදි ටරටර් 13/ක්රි.රෑ.1200
කණු 50 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම.

14.07.2022
14.00 පැය

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(ද.ප-2)

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806
2500.00

සබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/T/2022/53
සකාන්ීට් සපරැදි ටරටර් 6/ක්රි.රෑ.50 කණු
500 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම.

14.07.2022
14.00 පැය

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(ද.ප-2)

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

5

සබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/T/2022/54
Aluminium Binding wire (No.11) 3
mm කි.රෑම් 5000 ක්ව සහ Aluminium
Binding wire (No.9) 3.6mm කි.රෑම්
2000 ක්ව සපයා ප්රවාහනය කිරීම.

14.07.2022
14.00 පැය

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(ද.ප-2)

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

2500.00

100,000.00

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප2) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා) ඒකකය,
ලං.ි.ම.සනා. 61/1ඒ, මුහුදු
මාවත, තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි (ද.ප2)
ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ හා
පාරිස ෝගික සේවා)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1ඒ, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

--

සද්ශීය

Click
Here

ඉදිකිරීම්
සබ.අ. 2

PHM
DD2/DGM/CE(SCM)/DPC/2022/07

2022/07/1
4 ප.ව. 2.00

DPC – DD2

සබෝපිටිය ප්රාථමික උපසපාල අත්ත්තවැයායා
කිරීම. (ICTAD GP-P4 සහෝ ඉහල
සුදුසුකම්)

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි,
(වයාපිති හා අධිසැර
නඩත්තු) - සබ.අ.02
කාර්යාලය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
තැ.සප. 18, ළමාගාරය
පාර, මහනුවර.

2,000/-

100,000/-

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී
(වයාපිති හා අධිසැර
නඩත්තු) - සබ.අ.02
කාර්යාලය
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
තැ.සප. 18, ළමාගාරය පාර,
මහනුවර.
දු.ක.
0812222287
මැක්වේ. 0812204298

දු.ක.
0812222287
ෆැක්ස්. 0812204298

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(වයාපිති හා අධිසැර
නඩත්තු) - සබ.අ.02
කාර්යාලය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
තැ.සප. 18, ළමාගාරය
පාර, මහනුවර.

අදාල නැත

NCB

Click
Here

දු.ක.
0812222287
මැක්වේ. 0812204298

යස්වා

LC/CEM/PROC/2022/05
ජනන
ලක්වෂපාන
සංකීර්ණය

ලක්ෂපාන සංකීර්ණය සඳහා ඉන්ධන සහ
රියදුරු සහිතව සමෝටර් කාර් රථ 01 ක්ව
සැපයීම (Wet Leased).

2022/07/14
දින
14.00 පැය
දක්වවා

කනිෂ්ඨ
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(ලක්වෂපාන
සංකීර්ණය)

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලක්වෂපාන සංකීර්ණය,
ලංකා ිදුලි බල
මණ්ඩලය,
ලක්වෂපාන.
දු.ක. : 051-2232085
051-2232084
ෆැක්සස් : 051-2232211
2022/06/14 දින ප.ව.
0400 දක්වවා සටන්ඩර්

රු.2,000ක
මුදල
සාමානයාධි
කාරි ලංකා
ිදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
සාමානයාධි
කාරී නමට
මහජන
බැංකුව මූලේථාන
ශාඛාසේ
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රු.10,000/-

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලක්වෂපාන සංකීර්ණය,
ලංකා ිදුලි බල මණ්ඩලය,
ලක්වෂපාන.

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය,
ලක්වෂපාන සංකීර්ණය,
ලංකා ිදුලි බල
මණ්ඩලය,
ලක්වෂපාන.

ලංිම සවබ්ප
අඩිසයන්
ලබාගත හැක.

NCB

Click
Here

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය

LV/T/2022/0016
වසර සදකක කාලයක්ව සඳහා ලක්විජය
බලාගාරයට සපෞද්ගලික ආරක්වෂක
සේවාවක්ව ලබා ගැනීම

14/07/2022
දින
ප.ව.14.00
පූර්ව ලංසු
රැේවීම
29/06/2022
දින
10.00 පැයට

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය කණිෂ්ඨ
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

පත්ත මල දී ගත හැක

ගිණුම් අංක
204200320
085134 ට
බැරවන සේ
සගවා (බැංකු
ලදුපසත්ත ලංසු
අංකය
පැහැදිලිව
සදහන් කළ
යුුය ) සහෝ
ලක්වෂපාන
සංකීර්ණ
කාර්යාල
ලංවීම මුදල්ල
කවුන්ටරයක
ට සගවා
ලදුපත
ඉදිරිපත්ත කළ
යුුය..

ප්රසම්පාදන
අංශය, 4වන මහල,
බලේථාන කළමණාකරු
(ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය) ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
සනාසරාචසචෝසල්ල
TP : 032 226 8964/77
Fax: 032 226 8980

රු 12,500.00
(නැවත
සනාසගවන
සටන්ඩර්
තැන්පුව)
සාමානයාධි
කාරී ලංකා
ිදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
මහජන
බැංකුසේ
ගිණුම් අංක:
2042001400
85134 සවත
බැර කල හැක

800,000.00

රු 9,000.00
(නැවත
සනාසගවන
සටන්ඩර්
තැන්පුව)
සාමානයාධි
කාරී ලංකා

550,000.00

Mob 0715777171

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය

LV/T/2022/0142
වසරක කාලයක්ව සඳහා සිිල්ල අංශයට
සහයක සේවා ලබා ගැනීම (2022-2023)

14/07/2022
දින
ප.ව.14.00
පූර්ව ලංසු
රැේවීම
29/06/2022

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය කණිෂ්ඨ
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

ප්රසම්පාදන
අංශය, 4වන මහල,
බලේථාන කළමණාකරු
(ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය) ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
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ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
සගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
සනාසරාචචසලයි 61342, ශ්රී
ලංකාව.
TP : 032 226 8964/977
Fax: 032 226 8980

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
සගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
සනාසරාචචසලයි 61342, ශ්රී

ප්රසම්පාදන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
සගාඩනැගිල්ලල,
ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
සනාසරාචචසලයි
61342.

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
සවතින්
සනාමිසල්ල
බාගත කරගත
හැක

NCB

Click
Here

ප්රසම්පාදන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
සගාඩනැගිල්ලල,
ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
සවතින්
සනාමිසල්ල
බාගත කරගත
හැක

NCB

Click
Here

දින
10.00 පැයට

සනාසරාචසචෝසල්ල
TP : 032 226 8964/77
Fax: 032 226 8980
Mob 0715777171

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය

ජනන
(සමනළ
සංකීර්ණය)

LV/T/2022/0149
ලක්විජය බලාගාරය සඳහා කුලි පදනම
මත නිවාස ලබා ගැනීම 2022-2024

SC/DGM/BID/SC/2022/04
නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී (සමනළ
සංකීර්ණය) කාර්යාලය සඳහා කුලී
පදනම මත අවුරුදු 01 කාලයකට මාසිකව
කි.මි. 2000 ක්ව සඳහා කුලී වරෑන් රථයක්ව
ලබාගැනීම.

06/07/2022
දින
ප.ව.14.00

ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය කණිෂ්ඨ
සපයා ගැනීම්
කමිටුව

14/07/2022
14:00 පැය

සමනළ
සංකීර්ණ
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

14/07/2022
14:00 පැය

සමනළ
සංකීර්ණ
ප්රසම්පාදන

(ඉදිරිපත්ත කරන වරෑන් රථය සකාන්රාත්තු
කාලය ුල පළමු ලියාපදිංචි දිනසයන්
වසර 10ක්ව ඉක්වමවා සනාතිබිය යුුය.
ලියාපදිංචි සනාකළ වරෑන් රථ සටන්ඩරය
ප්රදානය කිරීසමන් සති සදකක්ව ුළ
ලියාපදිංචි කිරීසම් සකාන්සද්සියට යටත්ත ව
සලකා බලනු ලැසබ්ප)

ජනන
(සමනළ
සංකීර්ණය)

SC/DGM/BID/SWPS/2022/04
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලසේ සමනළවැව
සේල්ලල අවට මාර්ග පිරිසිදු කිරීසම්

ප්රසම්පාදන
අංශය, 4වන මහල,
බලේථාන කළමණාකරු
(ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය) ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
සනාසරාචසචෝසල්ල
TP : 032 226 8964/77
Fax: 032 226 8980
Mob 0715777171
නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(සමනළ සංකීර්ණය)
කාර්යාලය, නව නගරය,
රත්තනපුර, ශ්රී ලංකාව. දු.
ක. +94 045225002/03 මැක්වේ +94
045- 225005

ප්රධාන ඉංජිසන්රු
කාර්යාලය, සමනළවැව
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා

ිදුලිබල
මණ්ඩලය
නමින්
මහජන
බැංකුසේ
ගිණුම් අංක:
2042001400
85134 සවත
බැර කල හැක
සනාමිසල්ල

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

අවශය සනාසේ

ප්රසම්පාදන අංශය, 4 වන
මහල, පරිපාලන
සගාඩනැගිල්ලල, ලක්විජය
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
සනාසරාචචසලයි 61342, ශ්රී
ලංකාව.

සනාසරාචචසලයි
61342.

ප්රසම්පාදන අංශය, 4
වන මහල, පරිපාලන
සගාඩනැගිල්ලල,
ලක්විජය ිදුලි
බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
නාරක්වකල්ලලිය,
සනාසරාචචසලයි
61342.

http://www.
ceb.lk/tende
rs/
සවතින්
සනාමිසල්ල
බාගත කරගත
හැක

NCB

Click
Here

TP : 032 226 8964/977
Fax: 032 226 8980
1‚000/=
සම් සඳහා
ඕනරෑම
බැංකුවකින්
මහජන
බැංකුසේ
මූලේථාන
ශාඛාසේ
සමනළ
සංකීර්ණ
රැේකිරීම්
ගිණුම
2042004100
85134 ට
බැරකර ලබා
ගත්ත රිසිට්
පතක්ව
ඉදිරිපත්ත කළ
යුුය.
800/=
සම් සඳහා
ඕනරෑම
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20,000/-

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී
(සමනළ සංකීර්ණය)
කාර්යාලය, නව නගරය,
රත්තනපුර, ශ්රී ලංකාව. දු. ක.
+94 045-225002/03
මැක්වේ +94 045- 225005

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(සමනළ සංකීර්ණය)
කාර්යාලය, නව
නගරය, රත්තනපුර, ශ්රී
ලංකාව. දු. ක. +94
045-225002/03
මැක්වේ +94 045225005

N/A

NCB

බාගැනීමට
සබඳතාව

8,000/-

ප්රධාන ඉංජිසන්රු
කාර්යාලය, සමනළවැව
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා

ප්රධාන ඉංජිසන්රු
කාර්යාලය, සමනළවැව
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා

N/A

NCB

බාගැනීමට
සබඳතාව

සකාන්රාත්තුව 2022-2023

කමිටුව

ිදුලිබල මණ්ඩලය,
කපුගල, බලංසගාඩ දු. ක.
: 045-2222554 මැක්වේ :
045-2222501

ජනන
(සමනළ
සංකීර්ණය)

SC/DGM/BID/SWPS/2022/05
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලසේ කපුගල
ගම්මානය පිරිසිදු කිරීම 2022-2023‚
සමනළවැව ිදුලි බලාගාරය

14/07/2022
14:00 පැය

සමනළ
සංකීර්ණ
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

ප්රධාන ඉංජිසන්රු
කාර්යාලය, සමනළවැව
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
කපුගල, බලංසගාඩ දු. ක.
: 045-2222554 මැක්වේ :
045-2222501

ජනන
(සමනළ
සංකීර්ණය)

SC/DGM/BID/SWPS/2022/06
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලසේ සමනළවැව
ිදුලි බලාගාර පරිශ්රය පිරිසිදු කිරීම 20222023‚ සමනළවැව ිදුලි බලාගාරය

14/07/2022
14:00 පැය

සමනළ
සංකීර්ණ
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

ප්රධාන ඉංජිසන්රු
කාර්යාලය, සමනළවැව
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
කපුගල, බලංසගාඩ දු. ක.
: 045-2222554 මැක්වේ :
045-2222501

බැංකුවකින්
මහජන
බැංකුසේ
මූලේථාන
ශාඛාසේ
සමනළ
සංකීර්ණ
රැේකිරීම්
ගිණුම
2042004100
85134 ට
බැරකර ලබා
ගත්ත රිසිට්
පතක්ව
ඉදිරිපත්ත කළ
යුුය.
500/=
සම් සඳහා
ඕනරෑම
බැංකුවකින්
මහජන
බැංකුසේ
මූලේථාන
ශාඛාසේ
සමනළ
සංකීර්ණ
රැේකිරීම්
ගිණුම
2042004100
85134 ට
බැරකර ලබා
ගත්ත රිසිට්
පතක්ව
ඉදිරිපත්ත කළ
යුුය.
500/=
සම් සඳහා
ඕනරෑම
බැංකුවකින්
මහජන
බැංකුසේ
මූලේථාන
ශාඛාසේ
සමනළ
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ිදුලිබල මණ්ඩලය, කපුගල,
බලංසගාඩ දු. ක. : 0452222554 මැක්වේ : 0452222501

ිදුලිබල මණ්ඩලය,
කපුගල, බලංසගාඩ දු.
ක. : 045-2222554
මැක්වේ : 045-2222501

45,000/-

ප්රධාන ඉංජිසන්රු
කාර්යාලය, සමනළවැව
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය, කපුගල,
බලංසගාඩ දු. ක. : 0452222554 මැක්වේ : 0452222501

ප්රධාන ඉංජිසන්රු
කාර්යාලය, සමනළවැව
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
කපුගල, බලංසගාඩ දු.
ක. : 045-2222554
මැක්වේ : 045-2222501

N/A

NCB

බාගැනීමට
සබඳතාව

20,000/-

ප්රධාන ඉංජිසන්රු
කාර්යාලය, සමනළවැව
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය, කපුගල,
බලංසගාඩ දු. ක. : 0452222554 මැක්වේ : 0452222501

ප්රධාන ඉංජිසන්රු
කාර්යාලය, සමනළවැව
ිදුලි බලාගාරය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
කපුගල, බලංසගාඩ දු.
ක. : 045-2222554
මැක්වේ : 045-2222501

N/A

NCB

බාගැනීමට
සබඳතාව

සංකීර්ණ
රැේකිරීම්
ගිණුම
2042004100
85134 ට
බැරකර ලබා
ගත්ත රිසිට්
පතක්ව
ඉදිරිපත්ත කළ
යුුය.

ජනන

සබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

සබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

සබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

සබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

SPS/CE/CAN.TENDER/2022-II
2022 ජූනි මස සිට වසරක කාලයක්ව සඳහා
සපුගේකන්ද ිදුලි බලේථාන ආපන
ශාලාව පවත්තවාසගන යරෑම.

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පපී1/ීඊඊීඑම්/ටී/2022/1
86
කීරියන්කල්ලලිය පාරිස ෝගික සේවා
මධයේථානය සඳහා කුලී පදනම මත කෲ
කැබ්ප රථයක්ව ලබා ගැනීම.
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පපී1/ීඊඊීඑම්/ටී/2022/1
87
ප්රධාන ිදුලි ඉංජිසන්රු (තැනීම්)
ඒකකයට අයත්ත ිදුලි අධිකාරී (තැනීම්
වැඩබිම් කාර්යාලය) සඳහා කුලී පදනම
මත වරෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම.
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පපී1/ීඊඊීඑම්/ටී/2022/1
88
ප්රධාන ිදුලි ඉංජිසන්රු (තැනීම්)
ඒකකයට අයත්ත ිදුලි අධිකාරී (තැනීම්
වැඩබිම් කාර්යාලය) සඳහා කුලී පදනම
මත කෲ කැබ්ප රථයක්ව ලබා ගැනීම.
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පපී1/ීඊඊීඑම්/ටී/2022/1
89
ිදුලි ඉංජිසන්රු වාණිජ ඒකකයට අයත්ත
ිදුලි අධිකාරි (ිමර්ශණ - ii) සඳහා කුලී

2022.07.14
14.00 පැයට

අදාල නැත

නිසයෝජය සාමානය
අධිකාරී ( තාපබල
සංකීර්ණය) ලංිම
ජනන මූලේථානය, නව
කැළණි පාලම,
10600 සකාසලාන්නාව
දුරකතන අංකය
2437426, 2423897

200.00

1,000.00

ප්රධාන ඉංජිසන්රු
කාර්
යාලය, සපුගේකන්ද ිදුලි
බලේථානය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, මාබිම පාර,
11618 සහයියන්ුඩුව
දුරකතන අංකය
2400356, 2400422

ප්රධාන ඉංජිසන්රු
කාර් යාලය,
සපුගේකන්ද ිදුලි
බලේථානය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
මාබිම පාර,
11618 සහයියන්ුඩුව
දුරකතන අංකය
2400356, 2400422

අදාල නැත

සද්ශීය

Click
Here

2022 ජුලි 20
ප.ව 02.00

පළාත්ත මිලදී
ගැනීම් කමිටුව

එම

1,000.00

35,000.00

එම

එම

NCB

Click
Here

2022 ජුලි 20
ප.ව 02.00

පළාත්ත මිලදී
ගැනීම් කමිටුව

එම

1,000.00

35,000.00

එම

එම

NCB

Click
Here

2022 ජුලි 20
ප.ව 02.00

පළාත්ත මිලදී
ගැනීම් කමිටුව

එම

1,000.00

35,000.00

එම

එම

NCB

Click
Here

2022 ජුලි 20
ප.ව 02.00

පළාත්ත මිලදී
ගැනීම් කමිටුව

එම

1,000.00

35,000.00

එම

එම

NCB

Click
Here
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පදනම මත වරෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම

සබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

සබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

සබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

සබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

සබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

සබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)
සබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පපී1/ීඊඊීඑම්/ටී/2022/2
04
ප්රධාන ිදුලි ඉංජිසන්රු (බලශක්වති
කළමනාකරණ) ඒකකය සඳහා කුලී
පදනම මත වරෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පපී1/ීඊඊීඑම්/ටී/2022/2
05
ප්රධාන ිදුලි ඉංජිසන්රු (තැනීම්)
ඒකකයට අයත්ත ිදුලි අධිකාරී (පුත්තතලම
හා ආණමඩුව පාරිස ෝගික සේවා
මධයේථාන) සඳහා කුලී පදනම මත වරෑන්
රථයක්ව ලබා ගැනීම.
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පපී1/ීඊඊීඑම්/ටී/2022/2
06
ිදුලි අධිකාරී (පුත්තතලම) පාරිස ෝගික
සේවා මධයේථානය සඳහා කුලී පදනම
මත වරෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පපී1/ීඊඊීඑම්/ටී/2022/2
07
බිංගිරිය කම්බිමාර්ගකරු යාසපෝව සඳහා
කුලී පදනම මත කෲ කැබ්ප රථයක්ව ලබා
ගැනීම.
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පපී1/ීඊඊීඑම්/ටී/2022/2
08
ප්රධාන ිදුලි ඉංජිසන්රු (සබදාහැරීම්
නඩත්තු) ඒකකයට අයත්ත කුලියාපිටිය
නඩත්තු උප ඒකකය - ∏ සඳහා කුලී
පදනම මත කෲ කැබ්ප රථයක්ව ලබා ගැනීම
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පපී1/ීඊඊීඑම්/ටී/2022/2
09
හලාවත පාරිස ෝගික සේවා මධයේථානය
සඳහා කුලී පදනම මත කෲ කැබ්ප රථයක්ව
ලබා ගැනීම
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පපී1/ීඊඊීඑම්/ටී/2022/2
02

2022 ජුලි 20
ප.ව 02.00

පළාත්ත මිලදී
ගැනීම් කමිටුව

එම

1,000.00

35,000.00

එම

එම

NCB

Click
Here

2022 ජුලි 20
ප.ව 02.00

පළාත්ත මිලදී
ගැනීම් කමිටුව

එම

1,000.00

35,000.00

එම

එම

NCB

Click
Here

2022 ජුලි 20
ප.ව 02.00

පළාත්ත මිලදී
ගැනීම් කමිටුව

එම

1,000.00

35,000.00

එම

එම

NCB

Click
Here

2022 ජුලි 20
ප.ව 02.00

පළාත්ත මිලදී
ගැනීම් කමිටුව

එම

1,000.00

35,000.00

එම

එම

NCB

Click
Here

2022 ජුලි 20
ප.ව 02.00

පළාත්ත මිලදී
ගැනීම් කමිටුව

එම

1,000.00

35,000.00

එම

එම

NCB

Click
Here

2022 ජුලි 20
ප.ව 02.00

පළාත්ත මිලදී
ගැනීම් කමිටුව

එම

1,000.00

35,000.00

එම

එම

NCB
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Here

2022 ජුලි 20
ප.ව 02.00

පළාත්ත මිලදී
ගැනීම් කමිටුව

එම

1,000.00

35,000.00

එම

එම

NCB

Click
Here
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නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී (වයඹ-1)
කාර්යාලයට අයත්ත වැසිකිලි පද්ධති
ප්රතිසංේකරණය කිරීම.

සබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

සබදාහැරීම්
අංශය - 1
(වයඹ-1)

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පපී1/ීඊඊීඑම්/ටී/2022/2
03
නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි (වයඹ1)
කාර්යාලසේ තේබැේසටෝේ සහිත
වහලසේ මුදුනට තේබැේසටෝේ මුදුන්
ආවරණ සපයා සිකිරීම.
නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි (වයඹ1)
කාර්යාලසේ තති සකාන්ීට් පර්සගෝලාේ
(Pergolas) දිරාපත්ත වී තති බැින් ඒවා
ගලවා ඉවත්ත කර අබලි ද්රවය කාර්යාල
භූමිසයන් ඉවත්ත කිරීම සහ නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි (වයඹ1) කාර්යාලසේ
දිරාපත්ත වී තති අගු සිිලිම අත්ත්තවැයායා
කිරීම.
ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පපී1/ඊඊපුත්ත/ීඑල්ලීඑල්ල/එ
ෆ්එල්ල23
සනාසරාචසචෝසල්ල පාරිස ෝගික සේවා
මධයේථානය සදහා සනාසරාචසචෝලය
නගර ීමාව ුළින්, ජලය, ිදුලිය,
දුරකථන, සහිත වර්ග අයා 1,200 සනාඅඩු
සගාඩනැඟිල්ලලක්ව සහිත පර්චේ 15 කට
සනාඅඩු ඉඩමක්ව කුලී සහෝ බදු පදනම මත
ලබා ගැනීම.

2022 ජුලි 20
ප.ව 02.00

පළාත්ත මිලදී
ගැනීම් කමිටුව

එම

2022 ජුලි 20
ප.ව 02.00

පළාත්ත මිලදී
ගැනීම් කමිටුව

ප්රාසද්ශීය ිදුලි
ඉංජිසන්රු
(පුත්තතලම)කාර්යාලය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක.171/1,
කුරුණරෑගල පාර,
පුත්තතලම.
032-2265995

සබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0121
සබදාහැරීම් නඩත්තු ඒකකසේ ිදුලි
අධිකාරි (වාරියසපාල නඩත්තු උප
ඒකකය) සවනුසවන් රාජකාරි කටයුු
සඳහා වරෑන් රථයක්ව කුලී පදනම මත ලබා
ගැනීම.

2022-07-14
සප.ව.10.00
ට

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

සබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0122
වාරියසපාල ප්රාසද්ය ය ිදුලි ඉංජිසන්රු

2022-07-14
සප.ව.10.00

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
සනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුණරෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
මැක්වේ: 037- 2065497
නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි

12,000.00

එම

එම

NCB

Click
Here

1,000.00

10,000.00

ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු
(පුත්තතලම)කාර්යාලය
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක.171/1,
කුරුණරෑගල පාර,
පුත්තතලම.
032-2265995

ප්රාසද්ශීය ිදුලි
ඉංජිසන්රු
(පුත්තතලම)කාර්යාලය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක.171/1,
කුරුණරෑගල පාර,
පුත්තතලම.
032-2265995

NCB

Click
Here

2,000.00

50,000.00

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුණරෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
මැක්වේ: 037- 2065497

2,000.00

50,000.00

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය

1,000.00

12

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
සනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුණරෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
මැක්වේ: 037- 2065497
නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි

-

සද්ශීය

Downloa
d

-

සද්ශීය

Downloa
d

කාර්යාලසේ ිදුලි අධිකාරි (කාර්යාල)
සඳහා රාජකාරි කටයුු සවනුසවන් වරෑන්
රථයක්ව කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම.

ට

කමිටුව

සබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0123
කුරුණරෑගල ප්රධාන ඉංජිසන්රු
කාර්යාලයට අයත්ත ශක්වතිහානි අවම
කිරීසම් ඒකකය සඳහා වරෑන් රථයක්ව කුලී
පදනම මත ලබා ගැනීම.

2022-07-14
සප.ව.10.00
ට

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

සබ.අ. 01
(වයඹ -02)

CEB/NWP2/NCB/HV/22/0124
නිකවැරටිය ිදුලි පාරිස ෝගික සේවා
මධයේථානය සඳහා වරෑන් රථයක්ව කුලී
පදනම මත ලබා ගැනීම.

2022-07-14
සප.ව.10.00
ට

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

PHM DD2/DGM/CE (LCM)
/QD/2022/12

2022/07/06
ප.ව. 2.00

නිසයෝජය
සාමානයාධිකා
රී (වයාපිති
හා අධිසැර
නඩත්තු)
සබ.අ.02

සබ.අ.
02

ප්රධාන ඉංජිසන්රු (රැහැන් මාර්ග තැනීම්
හා නඩත්තු) වයාපිති හා අධිසැර නඩත්තු සබ.අ. 02 කාර්යාලසේ ජීව මාර්ග නඩත්තු
වැඩ කණ්ඩායම සඳහා වසර 02 ක
කාලයකට කාර්යාලයක්ව පවත්තවාසගන
යාමට නිවසක්ව සකාළඹ නුවර මාර්ගයට

කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
සනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුණරෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
මැක්වේ: 037- 2065497
නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
සනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුණරෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
මැක්වේ: 037- 2065497
නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
සනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුණරෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
මැක්වේ: 037- 2065497
නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(වයාපිති හා අධිසැර
නඩත්තු) - සබ.අ.02
කාර්යාලය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
තැ.සප. 18, ළමාගාරය
පාර, මහනුවර.

(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුණරෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
මැක්වේ: 037- 2065497
2,000.00

50,000.00

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුණරෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
මැක්වේ: 037- 2065497

2,000.00

50,000.00

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුණරෑගල
දු.ක: 037- 2065498 / 0706430400
මැක්වේ: 037- 2065497

500/-

10,000/-

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී
(වයාපිති හා අධිසැර
නඩත්තු) - සබ.අ.02
කාර්යාලය
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
තැ.සප. 18, ළමාගාරය පාර,
මහනුවර.
දු.ක. 0812222286
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කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
සනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුණරෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
මැක්වේ: 037- 2065497
නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
සනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුණරෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
මැක්වේ: 037- 2065497
නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
කාර්යාලය
(වයඹ -02)
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
සනා.25,
රජපිහිල්ලල පාර,
කුරුණරෑගල
දු.ක: 037- 2065498 /
070- 6430400
මැක්වේ: 037- 2065497
නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(වයාපිති හා අධිසැර
නඩත්තු) - සබ.අ.02
කාර්යාලය
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
තැ.සප. 18, ළමාගාරය
පාර, මහනුවර.

-

සද්ශීය

Downloa
d

-

සද්ශීය

Downloa
d

අදාල නැත

NCB
Click
Here

ආසන්නව ( කි.මි. 1) යක්වකල කලසගයාසේන අතර ප්රසද්ශයකින් බද්දට
ගැනීම.
CP1/CE(COM)/PPC/2022/111
සබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධයම)-1

ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු (දඹුල්ලල )
ඒකකසේ වාණිජ උප ඒකකය සඳහා කුලී
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට වරෑන්
රථයක්ව ලබා ගැනීම.
.

සබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධයම)-1

CP1/CE(COM)/PPC/2022/112

සබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධයම)-1

සබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධයම)-1

ප්රධාන ඉංජිසන්රු (සබදාහැරීම් නඩත්තු)
මධයම පළාත 1 ඒකකය සඳහා කුලී
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට වරෑන්
රථයක්ව ලබා ගැනීම .
.
CP1/CE(COM)/PPC/2022/113
ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු (කුණ්ඩසාසල්ල )
ඒකකසේ වාණිජ උප ඒකකය සඳහා කුලී
පදනම මත වසර 02ක කාලයකට වරෑන්
රථයක්ව ලබා ගැනීම.
CP1/CE(COM)/PPC/2022/114
ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු (කටුගේසතාට
) ඒකකසේ ප්රාසද්ශීය නඩත්තු ඒකකය
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක
කාලයකට සැහැල්ලත් සලාරි රථයක්ව ලබා
ගැනීම .
CP1/CE(COM)/PPC/2022/115

සබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධයම)-1

ප්රධාන ඉංජිසන්රු (තැනීම්) මධයම පළාත
01 සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක
කාලයකට වරෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම .

මැක්වේ. 0812204298

දු.ක. 0812222286
මැක්වේ. 0812204298
2022-07-14
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්ත සපයා
ගැනීසම්
කමිටුව

2022-07-14
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්ත සපයා
ගැනීසම්
කමිටුව

2022-07-14
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්ත සපයා
ගැනීසම්
කමිටුව

2022-07-14
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්ත සපයා
ගැනීසම්
කමිටුව

2022-07-14
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්ත සපයා
ගැනීසම්
කමිටුව

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1)
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක 04,
අේගිරිය පාර, මහනුවර.
දු.අ. ස ස081-2234324

-එම-

1000/=

1000/=

16,000/=

16,000/=

16,000/=
-එම-

-එම-

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1)
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක 04, අේගිරිය පාර,
මහනුවර.
.

-එම-

-එම-

දු.ක. 0812222286
මැක්වේ. 0812204298
අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1)
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක 04,
අේගිරිය පාර, මහනුවර.

-එම-

-එම-

1000/=

1000/=

1000/=

14

16,000/=

16,000/=

-එම-

-එම-

-එම-

-එම-

-එමසබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධයම)-1

සබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධයම)-1

සබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධයම)-1

CP1/CE(COM)/PPC/2022/117
ප්රධාන ඉංජිසන්රු (බලශක්වති
කළමණාකරණ) මධයම පළාත 01
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වසර
02ක කාලයකට 4WD ඩබල්ල කැබ්ප ථයක්ව
ලබා ගැනීම .

CP1/CE(COM)/PPC/2022/131
ප්රධාන ඉංජිසන්රු (තැනීම්) මධයම පළාත
01 ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වසර
02ක කාලයකට වරෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම
.
.
CP1/CE(COM)/PPC/2022/135
ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු (ගලසගදර)
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක
කාලයකට සමෝටර් කාර් රථයක්ව ලබා
ගැනීම .

සබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධයම)-1

CP1/CE(COM)/PPC/2022/143
ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු (කුණ්ඩසාසල්ල )
බල ප්රසද්ශයට අයත්ත කරල්ලලියද්ද ිදුලි
පාරිස ෝගික සේවා මධයේථානය සඳහා
කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට
සැහැල්ලත් සලාරි රථයක්ව ලබා ගැනීම .

2022-07-14
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්ත සපයා
ගැනීසම්
කමිටුව

1000/=

20,000/=

-එම-

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

-එම-

-එම2022-07-14
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්ත සපයා
ගැනීසම්
කමිටුව

2022-07-14
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්ත සපයා
ගැනීසම්
කමිටුව

2022-07-14
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්ත සපයා
ගැනීසම්
කමිටුව

2022-07-14
දින
ප.ව. 2.00ට

පළාත්ත සපයා
ගැනීසම්

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1)
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක 04,
අේගිරිය පාර, මහනුවර.
දු.අ. ස ස081-2234324

-එම-

16,000/=
1000/=

1000/=

-එම-

20,000/=

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1)
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක 04, අේගිරිය පාර,
මහනුවර.
.

-එම-

ප්ර.ඉ. (වාණිජ-මප1)
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක 04,
අේගිරිය පාර, මහනුවර.

-එම-

16,000/=

-එම-

-එම-

-

-එම-

-එම-

1000/=

ඤඤඤ
CP1/CE(COM)/PPC/2022/134
දඹුල්ලල ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු බල

තමා ිසින් සකේ
කරගත්ත අයදුම්පතක
බලාසපාසරාත්තු වන

-

15

සබදාහැරිම්
අංශය - 02
(මධයම)-1

සබ. අ. 02
(මප2)

ප්රසද්ශයට අයත්ත ගසල්ලසවල
ි.පා.සේ.මධයේථානසේ ිදුලි අදිකාරි
සඳහා පහත සඳහන් අවශයතාවන් සහිත
නිවසක්ව කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක
කාලයකට ලබා ගැනීම. 1.සගාඩනැගිල්ලල
අවම වශසයන් වර්ග අයා 1500ක්ව පමණ
ිය යුුය. 2.සගාඩනැගිල්ලල ගසල්ලසවල
උප ඒකකයට ආසන්නසේ පිහිටා තිබිය
යුුය. 3.ජලය, ිදුලිය, ේථාවර දුරකථන
පහසුකම් සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම්
තිබිය යුුය.4. වාහන ගමන් කළ හැකි
මාර්ග පහසුකම් හා වාහන 2ක්ව නවතා
තැීසම් පහසුකම් තිබිය යුුය.
*ලංසු සතැබියේ සකමල  සදීර්ඝ සකිරිා

කමිටුව

දු.අ. ස ස081-2234324
081-2283442

06/07/2022
14.00 පැය

CP2/CE(COM)/PPC/2022/136

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

ප්රධාන ිදුලි ඉංජිසන්රු(සැ. හා සං.)
(මධයම පළාත 2) සඳහා වසර සදකක
කාලයකට කුලී පදනම යටසත්ත සමෝටර්
කාර් රථයක්ව ලබා ගැනීම.
සබ. අ. 02
(මප2)

*ලංසු සතැබියේ සකමල  සදීර්ඝ සකිරිා

06/07/2022
14.00 පැය

CP2/CE(COM)/PPC/2022/137

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු(කරෑගල්ලල)
ඒකකයට අයත්ත පා.සේ.ම. කරෑගල්ලල
සඳහා වසර සදකක කාලයකට කුලී
පදනම යටසත්ත කිකැබ්ප රථයක්ව ලබා
ගැනීම.
සබ. අ. 02
(මප2)

*ලංසු සතැබියේ සකමල  සදීර්ඝ සකිරිා
CP2/CE(COM)/PPC/2022/138
(මධයම පළාත 2) - ප්රධාන ිදුලි
ඉංජිසන්රු(සබ. නඩ.) ඒකකයට අයත්ත
සේරාසදණිය වැඩ බිම් කාර්යාලය සඳහා
පහත සඳහන් අවශයතාවන් සහිත
නිවසක්ව කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක
කාලයකට ලබා ගැනීම.

මාසික කුළිය සහ ඉඩසම්
සියත් ිේතර සඳහන්
කර එවන්න.

06/07/2022
14.00 පැය

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-2270070

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-2270070

තමා බලාසපාසරාත්තු
වන මාසික කුළිය සහ
ඉඩසම් සියත් ිේතර
https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින්
ලබා ගන්නා ආදර්ශ
ආකිති පරසේ සඳහන්
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,

1000.00

1000.00

20,000.00

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

16,000.00

-

16

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සපුරාලිය යුු අවශයතා:
1. සේරාසදණිය නගරය ආසන්නසේ
පිහිටිම.
2. සගාඩනැඟිල්ලල අවම වශසයන්
ව.අ.1500කට සනාඅඩු ිය යුුය.
3. සැහැල්ලත් වාහන 02ක්ව නවතා තැබිසම්
හැකියාව තිබිය යුුය.
4. නල ජලය, ිදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක
පහසුකම් තිබිය යුුය.
සබ. අ. 02
(මප2)

*ලංසු සතැබියේ සකමල  සදීර්ඝ සකිරිා

06/07/2022
14.00 පැය

CP2/CE(COM)/PPC/2022/139

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු (මාවනැල්ලල)
ඒකකසේ පා.සේ.ම. දිේපිටිය සඳහා වසර
සදකක කාලයකට කුලී පදනම මත
සැහැල්ලත් සලාරි රථයක්ව ලබා ගැනීම
සබ. අ. 02
(මප2)

*ලංසු සතැබියේ සකමල  සදීර්ඝ සකිරිා

06/07/2022
14.00 පැය

CP2/CE(COM)/PPC/2022/141

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම ලං.
ි.ම. (මධයම පළාත 02)- ප්රාසද්ශීය ිදුලි
ඉංජිසන්රු (මාවනැල්ලල) බල ප්රසද්ශයට
අයත්ත පා.සේ.ම. සහම්මාතගම සඳහා
වසර සදකක කාලයකට ඩබල්ල කැබ්ප
රථයක්ව ලබා ගැනීම.
සබ. අ. 02
(මප2)

*ලංසු සතැබියේ සකමල  සදීර්ඝ සකිරිා

06/07/2022
14.00 පැය

CP2/CE(COM)/PPC/2022/143

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

ප්රධාන ඉංජිසන්රු (බලශක්වති
කළමනාකරණ) - මධයම පළාත 2
ඒකකසේ ිදුලි ඉංජිසන්රු (බලශක්වති
කළමනාකරණ 1) සඳහා වසර සදකක
කාලයකට කුලී පදනම යටසත්ත සමෝටර්
කාර් රථයක්ව ලබා ගැනීම
සබ. අ. 02

20/07/2022

පළාත්ත

සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව සවත
සගනිත්ත සහෝ
ලියාපදිංචි තැපරෑසලන්
එිය යුුය.
ඉඩම සම්බන්ධව
සතාරුරු සඳහා - දු.අ.
081-2386450
ලංසුව ාරදීම පිළිබඳ
වැයා ිේතර සඳහා - දු.අ.
081-2270070
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-2270070

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-2270070

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-2270070

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00
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ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02

16,000.00

20,000.00

20,000.00

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

Click

(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2022/163

14.00 පැය

ිදුලි ඉංජිසන්රු (වාණිජ) මධයම පළාත
2 සඳහා වසර සදකක කාලයකට කුලී
පදනම යටසත්ත සමෝටර් කාර් රථයක්ව ලබා
ගැනීම
සබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2022/164

20/07/2022
14.00 පැය

ප්රධාන ඉංජිසන්රු (තැනීම්) - මධයම
පළාත 02 ඒකකයට අයත්ත ලං.ි.ම වැඩ
කණ්ඩායම්වල ාණ්ඩ ගබඩා කිරීමට හා
මණ්ඩලීය වාහන නවතා තැීම සදහා
කුලී/බදු පදනම පහත සදහන් පහසුකම්
සහිතසගාඩනැගිල්ලලක්ව සහිත ඉඩමක්ව
වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැනීම.
1. සේරාසදණිය හා සගලිඔය නගරවලට
ආසන්න ිය යුුයි.
2. සගාඩනැගිල්ලල වර්ග අයා 1500 පමණ
ිය යුුයි.
3. නල ජලය, ිදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක
පහසුකම් තිබිය යුුය.
4. සලාරි රථ හා සරේන් රථ 08ක්ව පමණ
ගාල්ල කීරීමට, තුල්ල කිරීමට හා හැරවීමට
පහසුකම් තිබිය යුුය.
5.ආරක්විත වැටක්ව හා පිිසුම් සදාරටුවක්ව
තිබිය යුුය.

සබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2022/174
ප්රධාන ඉංජිසන්රු (තැනීම්) - මධයම
පළාත 02 ඒකකයට අයත්ත ලං.ි.ම වැඩ
කණ්ඩායම්වල ාණ්ඩ ගබඩා කිරීමට හා
මණ්ඩලීය වාහන නවතා තැීම සදහා
කුලී/බදු පදනම පහත සදහන් පහසුකම්
සහිතසගාඩනැගිල්ලලක්ව සහිත ඉඩමක්ව
වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැනීම.
1. කරෑගල්ලල හා මාවනැල්ලල නගරවලට

20/07/2022
14.00 පැය

ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-2270070
තමා බලාසපාසරාත්තු
වන මාසික කුළිය සහ
සගාඩනැගිල්ලසල්ල සියත්
ිේතර
https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින්
ලබා ගන්නා ආදර්ශ
ආකිති පරසේ සඳහන්
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව සවත
සගනිත්ත සහෝ
ලියාපදිංචි තැපරෑසලන්
එිය යුුය.
සගාඩනැගිල්ලල
සම්බන්ධව සතාරුරු
සඳහා - දු.අ. 0814949164
ලංසුව ාරදීම පිළිබඳ
වැයා ිේතර සඳහා - දු.අ.
081-2270070
තමා බලාසපාසරාත්තු
වන මාසික කුළිය සහ
සගාඩනැගිල්ලසල්ල සියත්
ිේතර
https://ceb.lk./tend
er-notice/si මඟින්
ලබා ගන්නා ආදර්ශ
ආකිති පරසේ සඳහන්
කර ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප
02 කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,

20,000.00

-

-
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කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

අදාල නැත.

සද්ශීය

Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

-

ආසන්න ිය යුුයි.
2. සගාඩනැගිල්ලල වර්ග අයා 1000 -1500
පමණ ිය යුුයි.
3. නල ජලය, ිදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක
පහසුකම් තිබිය යුුය.
4. සලාරි රථ හා සරේන් රථ 03ක්ව පමණ
ගාල්ල කීරීමට, තුල්ල කිරීමට හා හැරවීමට
පහසුකම් තිබිය යුුය.
5.ආරක්විත වැටක්ව හා පිිසුම් සදාරටුවක්ව
තිබිය යුුය.

සබ. අ. 02
(මප2)

සබ. අ. 02
(මප2)

සබ. අ. 02
(මප2)

සබ. අ. 02
(මප2)

සබ. අ. 02

CP2/CE(COM)/PPC/2022/175
ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු(මාවනැල්ලල)
බල ප්රසද්ශයට අයත්ත පා.සේ.ම. දිේපිටිය
සඳහා වසර සදකක කාලයකට කුලී
පදනම යටසත්ත කිකැබ්ප රථයක්ව ලබා
ගැනීම
CP2/CE(COM)/PPC/2022/176
ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු(කරෑගල්ලල)
ඒකකයට අයත්ත පා.සේ.ම. ුල්ලහිරිය සඳහා
වසර සදකක කාලයකට සැහැල්ලත් සලාරි
රථයක්ව ලබා ගැනීම
CP2/CE(COM)/PPC/2022/177
ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු(කරෑගල්ලල)
ඒකකයට අයත්ත වාණිජ උප ඒකකය
සඳහා වසර සදකක කාලයකට කුලී
පදනම යටසත්ත සැහැල්ලත් සලාරි රථයක්ව
ලබා ගැනීම
CP2/CE(COM)/PPC/2022/178
ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු(කරෑගල්ලල)
ඒකකයට අයත්ත පා.සේ.ම.
සමාසරාන්සතාට ප්රසද්ශසේ බිඳවැටුම්
සේවා සැපයුම් හා නඩත්තු කටයුු සඳහා
වසර සදකක කාලයකට කුලී පදනම
යටසත්ත සැහැල්ලත් සලාරි රථයක්ව ලබා
ගැනීම
CP2/CE(COM)/PPC/2022/179

20/07/2022
14.00 පැය

20/07/2022
14.00 පැය

20/07/2022
14.00 පැය

20/07/2022
14.00 පැය

20/07/2022

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත

සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව සවත
සගනිත්ත සහෝ
ලියාපදිංචි තැපරෑසලන්
එිය යුුය.
සගාඩනැගිල්ලල
සම්බන්ධව සතාරුරු
සඳහා - දු.අ. 0814949164
ලංසුව ාරදීම පිළිබඳ
වැයා ිේතර සඳහා - දු.අ.
081-2270070
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-2270070
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-2270070
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-2270070
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-2270070

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02

-

1000.00

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02

16,000.00

1000.00
16,000.00

1000.00
16,000.00

1000.00

1000.00

19

16,000.00

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

Click

(මප2)

සබ. අ. 02
(මප2)

සබ. අ. 02
(මප2)

ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු(කරෑගල්ලල)
ඒකකයට අයත්ත ප්රාසද්ශීය නඩත්තු උප
ඒකකය-I සඳහා වසර සදකක කාලයකට
කුලී පදනම යටසත්ත කිකැබ්ප රථයක්ව ලබා
ගැනීම
CP2/CE(COM)/PPC/2022/180
ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු නාවලපිටිය
බල ප්රසද්ශයට අයත්ත පා.සේ.ම. ගම්සපාළ
සඳහා වසර සදකක කාලයකට (4WD)
ඩබල්ල කැබ්ප රථයක්ව ලබා ගැනීම
CP2/CE(COM)/PPC/2022/181
ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු(නාවලපිටිය)
ඒකකයට අයත්ත කුරුඳුවත්තත පා.සේ.ම.
සඳහා වසර සදකක කාලයකට ඩබල්ල කැබ්ප
රථයක්ව සහෝ වරෑන් රථයක්ව ලබා ගැනීම.

සබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2022/182
ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු(නාවලපිටිය)
බල ප්රසද්ශසේ නඩත්තු උප ඒකකය- I
සඳහා වසර සදකක කාලයකට ත්රී සරෝද
රථයක්ව ලබා ගැනීම.

සබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2022/183
ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු(සේරාසදණිය)
බල ප්රසද්ශසේ නඩත්තු උප ඒකකය සඳහා
වසර සදකක කාලයකට වරෑන් රථයක්ව ලබා
ගැනීම.

සබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2022/184
ප්රධාන ඉංජිසන්රු (තැනීම් - මධයම පළාත
02) ඒකකසේ ි.අ.04 සඳහා වසර සදකක
කාලයකට ඩබල්ල කැබ්ප රථයක්ව ලබා ගැනීම

සබ. අ. 02
(මප2)

CP2/CE(COM)/PPC/2022/200
ප්රධාන ිදුලි ඉංජිසන්රු(සේරාසදණිය)

14.00 පැය

20/07/2022
14.00 පැය

20/07/2022
14.00 පැය

20/07/2022
14.00 පැය

20/07/2022
14.00 පැය

20/07/2022
14.00 පැය

20/07/2022
14.00 පැය

ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව-මප2

කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-2270070
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-2270070
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-2270070
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-2270070
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-2270070
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-2270070
ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,

කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,
සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.431,

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02
කාර්යාලය, ලංකා
ිදුලිබල මණ්ඩලය,
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අදාල නැත.

සද්ශීය

Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

අදාල නැත.

සද්ශීය

Click
Here

බල ප්රසද්ශයට අයත්ත ඊරියගම පාරිස ෝගික
සේවා මධයේථානය සඳහා වසරක
කාලයකට ත්රී සරෝද රථයක්ව ලබා ගැනීම

සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.
දු.අ. 081-2270070

DGM [E]/QPPC/22/079
සබදාහැරීම්
කලාප 02 නැසගනහිර
පලාත

ිදුලි අධිකාරී සදහිඅත්තතකණ්යාය
පාරිස ෝගික සේවා මධයේථානයඅම්පාර සේ රාජකාරී කටයුු සඳහා වරෑන්
රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට ලබා
ගැනීම.

2022-07-06 ස
වන දා
පේවරු
2.00

DGM [E]/QPPC/22/080
සබදාහැරීම්
කලාප 02 නැසගනහිර
පලාත

ිදුලි අධිකාරී අක්වකරයිපත්තු පාරිස ෝගික
සේවා මධයේථානය-අම්පාර සේ රාජකාරී
කටයුු සඳහා වරෑන් රථයක්ව සහෝ ඩබල්ල
කැබ්ප රථයක්ව වසර 02 ක්ව සඳහා කුලියට
ලබා ගැනීම.

සබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/Vey/EC2/Ten/Cleaning
Service/2022/01
ප්රධාන ිදුලි ඉංජිසන්රු (සේයන්සගාඩ)
කාර්යාල සංකීර්ණය හා එයට අයත්ත
අසනකුත්ත උප ඒකකයන් ශුද්ධ පිර කිරීම
සඳහා මිල ගණන් කැඳිම.

සබදාහැරිම්
අංශ 02
(බපඋ)

WPN/Kirindi/EC1/Ten/Building/2
022/05
පූසගාඩ පා.සේ.ම. හි ිදුලි අධිකාරි නිල
නිවස සඳහා වසර සදකක කාලයකට
සගාඩනැගිල්ලලක්ව කුලී පදනම මත ලබා
ගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැඳිම.
SAB/RUW-V85/HV/2022/66

සබ. අ. 03
(සබර)

ිදුලි ඉංජිසන්රු (රුවන්වැල්ලල)ඒකකය
සඳහා ත්රී සරෝදරථයක්ව කුලී පදනම මත
ලබා ගැනීම.

2022-07-06 ස
වන දා
පේවරු
2.00

2022-07-06
ප.ව 2.00
දක්වවා

2022-07-06
ප.ව 2.00
දක්වවා

14-07-2022
පැය 14.00

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(නැසගනහිර)

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව
(නැසගනහිර)

පලාත්ත සපයා
ගැනීම් කමිටුව

පළාත්ත සපයා
ගැනීම් කමිටුව

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(සබර)

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැසගනහිර
කාර්යාලය)
ත්රිකුණාමලය
026-2222666

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැසගනහිර
කාර්යාලය)
ත්රිකුණාමලය
026-2222666
ප්රධාන ිදුලි ඉංජිසන්රු
(සේයන්සගාඩ)
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.70,
බාඳුරාසගාඩ පාර,
සේයන්සගාඩ.
දු.අ: 033 4937476
ප්රාසද්ය ය ිදුලි
ඉංජිසන්රු (කිරිඳිවැල)
ලං.ි.ම. , සනා.74/25,
රජවීදිය, කිරිඳිවැල.
දු.අ: 0332253357/
0332253358,
නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාන ඉංජිසන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.ි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර

සකාළඹ පාර, පිළිමතලාව.

සනා.431, සකාළඹ පාර,
පිළිමතලාව.

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී
(ප්රධාන ඉංජිසන්රු (අම්පාර
)කාර්යාලය
063-2222387
063-2222078
සහෝ
නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී
(නැසගනහිර කාර්යාලය)
ත්රිකුණාමලය
026-2222666
ප්රධාන ඉංජිසන්රු (අම්පාර
)කාර්යාලය
063-2222387
063-2222078
සහෝ
නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී
(නැසගනහිර කාර්යාලය)
ත්රිකුණාමලය
026-2222666

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැසගනහිර
කාර්යාලය)
නිලාසවලි පාර
ත්රිකුණාමලය

-

NCB

Click
Here

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(නැසගනහිර
කාර්යාලය)
නිලාසවලි පාර
ත්රිකුණාමලය

-

NCB

Click
Here

5,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

20,000.00

20,000.00

25,000.00

1,000.00

10,000.00

1,000.00

20,000.00
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ප්රධාන ිදුලි ඉංජිසන්රු
(සේයන්සගාඩ) කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සනා.70, බාඳුරාසගාඩ පාර,
සේයන්සගාඩ.
දු.අ: 033 4937476
ප්රාසද්ය ය ිදුලි ඉංජිසන්රු
(කිරිඳිවැල)
ලං.ි.ම. , සනා.74/25,
රජවීදිය, කිරිඳිවැල
දු.අ: 0332253357/
0332253358,
නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව
නගරය, රත්තනපුර. 0452225891-5 මැක්වේ - 0452226084

ප්රධාන ිදුලි ඉංජිසන්රු
(සේයන්සගාඩ)
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, සනා.70,
බාඳුරාසගාඩ පාර,
සේයන්සගාඩ.
දු.අ: 033 4937476
ප්රාසද්ය ය ිදුලි
ඉංජිසන්රු (කිරිඳිවැල)
ලං.ි.ම. , සනා.74/25,
රජවීදිය, කිරිඳිවැල
දු.අ: 0332253357/
0332253358,
නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාන ඉංජිසන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.ි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර. 045-

NCB

Click
Here

-

NCB

Cilick
Here

-

සද්ශීය
Click Here

2225891-5 මැක්වේ 045-2226084

සබ. අ. 03
(සබර)

SAB/RAT-V48/HV/2022/67

14-07-2022

කලවාන පා.සේ.ම. සඳහා සිංගල්ල
කැබ්පරථයක්ව කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම.

පැය 14.00

SAB/EHE-V71/HV/2022/68
සබ. අ. 03
(සබර)

සබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

sසබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

කිරිතල්ලල පා.සේ.ම සඳහා වරෑන්(ද්ිත්තව
කාර්යය) රථයක්ව කුලී පදනම මත ලබා
ගැනීම.

14-07-2022
පැය 14.00

ඩබ්පපීඑේ-1/පීපීී/ටී/වී/2022/41
niakdysr m<d; ol=K 1 ys ó.y;ekak
mdßfNda.sl fiajd uOHia:dkh i|yd
l=,S moku u; lDD leí r:hla ,nd.eksu
i|yd jQ fgkavrh

2022.07.14
සප.ව. 10.00

ඩබ්පපීඑේ-1/පීපීී/ටී/වී/2022/42
බේනාහිර පළාත දකුණ-1 රත්තමලාන
ප්රධාන ිදුලි ඉංජිසන්රු කාර්යාලය සඳහා
කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම
සඳහා  ම සටන්ඩරය.

2022.07.14
සප.ව. 10.00

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(සබර)

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(සබර)

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාන ඉංජිසන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.ි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාන ඉංජිසන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.ි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර

නිසයාජය
සාමානයාධිකාරි (
බේනාහිර පළාත දකුණ1) කාර්යාලය,
සබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ,
සදහිවල.
011-2638852
නිසයාජය
සාමානයාධිකාරි (
බේනාහිර පළාත දකුණ1) කාර්යාලය,
සබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,

1,000.00

1,000.00

500.00

500.00
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20,000.00

20,000.00

15,000.00

15,000.00

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව
නගරය, රත්තනපුර. 0452225891-5 මැක්වේ - 0452226084

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., නව
නගරය, රත්තනපුර. 0452225891-5 මැක්වේ - 0452226084

ප්රධාන ඉංජිසන්රු (වාණිජ),
නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී
(බේනාහිර පළාත දකුණ-1)
කාර්යාලය, සබදාහැරීම්
අංශ - 4 මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ, සදහිවල.

ප්රධාන ඉංජිසන්රු (වාණිජ),
නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී
(බේනාහිර පළාත දකුණ-1)
කාර්යාලය, සබදාහැරීම්
අංශ - 4 මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ, සදහිවල.

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාන ඉංජිසන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.ි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර. 0452225891-5 මැක්වේ 045-2226084
නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(සබරගමුව) ශාඛාව,
ප්රධාන ඉංජිසන්රු
(වාණිජ) ඒකකය,
ලං.ි.ම., නවනගරය,
රත්තනපුර. 0452225891-5 මැක්වේ 045-2226084

ප්රධාන ඉංජිසන්රු
(වාණිජ), නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බේනාහිර පළාත
දකුණ-1) කාර්යාලය,
සබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ,
සදහිවල.
ප්රධාන ඉංජිසන්රු
(වාණිජ), නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බේනාහිර පළාත
දකුණ-1) කාර්යාලය,
සබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල

-

සද්ශීය
Click Here

-

සද්ශීය

Click Here
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සබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

සබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

සබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

සබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

ඩබ්පපීඑේ-1/පීපීී/ටී/වී/2022/43
බේනාහිර පළාත දකුණ-1 බලශක්වති
කළමණාකරණ ඒකකය සඳහා කුලී
පදනම මත වරෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම
සඳහා  ම සටන්ඩරය.

2022.07.14
සප.ව. 10.00

ඩබ්පපීඑේ-1/පීපීී/ටී/වී/2022/44
බේනාහිර පළාත දකුණ-1 ප්රධාන
ඉංජිසන්රු මුගමට අයත්ත අගලවත්තත
පා.සේ.ම. සඳහා කුලී පදනම මත වරෑන්
රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා  ම සටන්ඩරය.

2022.07.14
සප.ව. 10.00

ඩබ්පපීඑේ-1/පීපීී/ටී/වී/2022/45
බේනාහිර පළාත දකුණ-1 ප්රධාන
ඉංජිසන්රු සදහිවල සබදාහැරීම් නඩත්තු
වැඩබිම සඳහා කුලී පදනම මත වරෑන්
රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා  ම සටන්ඩරය.

2022.07.14
සප.ව. 10.00

ඩබ්පපීඑේ-1/පීපීී/ටී/වී/2022/46
බේනාහිර පළාත දකුණ-1 ප්රධාන
ඉංජිසන්රු මුගම පා.සේ.ම සඳහා කිි
කැබ්ප රථයක්ව ලබාගැනීම සඳහා  ම
සටන්ඩරය.

2022.07.14
සප.ව. 10.00

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

නගරස ා පටුමඟ,
සදහිවල.
011-2638852
නිසයාජය
සාමානයාධිකාරි (
බේනාහිර පළාත දකුණ1) කාර්යාලය,
සබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ,
සදහිවල.
011-2638852
නිසයාජය
සාමානයාධිකාරි (
බේනාහිර පළාත දකුණ1) කාර්යාලය,
සබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ,
සදහිවල.
011-2638852
නිසයාජය
සාමානයාධිකාරි (
බේනාහිර පළාත දකුණ1) කාර්යාලය,
සබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ,
සදහිවල.
011-2638852
නිසයාජය
සාමානයාධිකාරි (
බේනාහිර පළාත දකුණ1) කාර්යාලය,
සබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,

500.00

500.00

500.00

500.00

23

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

ප්රධාන ඉංජිසන්රු (වාණිජ),
නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී
(බේනාහිර පළාත දකුණ-1)
කාර්යාලය, සබදාහැරීම්
අංශ - 4 මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ, සදහිවල.

ප්රධාන ඉංජිසන්රු (වාණිජ),
නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී
(බේනාහිර පළාත දකුණ-1)
කාර්යාලය, සබදාහැරීම්
අංශ - 4 මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ, සදහිවල.

ප්රධාන ඉංජිසන්රු (වාණිජ),
නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී
(බේනාහිර පළාත දකුණ-1)
කාර්යාලය, සබදාහැරීම්
අංශ - 4 මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ, සදහිවල.

ප්රධාන ඉංජිසන්රු (වාණිජ),
නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී
(බේනාහිර පළාත දකුණ-1)
කාර්යාලය, සබදාහැරීම්
අංශ - 4 මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ, සදහිවල.

මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ,
සදහිවල.
ප්රධාන ඉංජිසන්රු
(වාණිජ), නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බේනාහිර පළාත
දකුණ-1) කාර්යාලය,
සබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ,
සදහිවල.
ප්රධාන ඉංජිසන්රු
(වාණිජ), නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බේනාහිර පළාත
දකුණ-1) කාර්යාලය,
සබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ,
සදහිවල.
ප්රධාන ඉංජිසන්රු
(වාණිජ), නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බේනාහිර පළාත
දකුණ-1) කාර්යාලය,
සබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ,
සදහිවල.
ප්රධාන ඉංජිසන්රු
(වාණිජ), නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බේනාහිර පළාත
දකුණ-1) කාර්යාලය,
සබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
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සබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

සබදාහැරීම්
අංශය - 4
(බපද - 1)

සබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප.02)

සබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප.02)

ඩබ්පපීඑේ-1/පීපීී/ටී/වී/2022/47
බේනාහිර පළාත දකුණ-1 ප්රධාන
ඉංජිසන්රු මුගම කාර්යාලය සඳහා කුලී
පදනම මත වරෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම
සඳහා  ම සටන්ඩරය.

2022.07.14
සප.ව. 10.00

ඩබ්පපීඑේ-1/පීපීී/ටී/වී/2022/48
බේනාහිර පළාත දකුණ-1 ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ) කාර්යාලය සඳහා
කුලී පදනම මත වරෑන් රථයක්ව ලබාගැනීම
සඳහා  ම සටන්ඩරය.

2022.07.14
සප.ව. 10.00

දප2/ත/ලි05/සටන්ඩර්/2022/10
තංගල්ලල ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු
කාර්යාලය, ඊට අයත්ත පාරිස ෝගික සේවා
මධයේථාන හා ප්රා.න.ඒකකය සවත
වසරක කාලයක්ව සඳහා පිරිසිදු කිරීසම්
සේවාව ලබා ගැනීම.

දප/මා/ලි10/පිරතා සකා/2022/05
මාතර ප්රාසද්ශීය ිදුලි ඉංජිසන්රු
කාර්යාලය, ඊට අයත්ත පාරිස ෝගික සේවා
මධයේථාන හා ප්රා.න.ඒකකය සඳහා
පිරිසිදු කිරීසම් සේවාව ලබා ගැනීම.

14.07.2022
14.00 පැය

14.07.2022
14.00 පැය

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

පළාත්ත
ප්රසම්පාදන
කමිටුව

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(ද.ප-2)

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(ද.ප-2)

නගරස ා පටුමඟ,
සදහිවල.
011-2638852
නිසයාජය
සාමානයාධිකාරි (
බේනාහිර පළාත දකුණ1) කාර්යාලය,
සබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ,
සදහිවල.
011-2638852
නිසයාජය
සාමානයාධිකාරි (
බේනාහිර පළාත දකුණ1) කාර්යාලය,
සබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ,
සදහිවල.
011-2638852
ප්රධාන ඉංජිසන්රු,
ප්රාසද්ය ය ිදුලි
ඉංජිසන්රු කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
සැමුසවල්ල මාවත,
තංගල්ලල
දු.ක. 047-2241772
මැක්වේ 047-2241772
ප්රධාන ඉංජිසන්රු,
ප්රාසද්ය ය ිදුලි
ඉංජිසන්රු කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක 120, රාහුල
පාර,මාතර

500.00

500.00

1000.00

500.00

24

15,000.00

15,000.00

ප්රධාන ඉංජිසන්රු (වාණිජ),
නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී
(බේනාහිර පළාත දකුණ-1)
කාර්යාලය, සබදාහැරීම්
අංශ - 4 මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ, සදහිවල.

ප්රධාන ඉංජිසන්රු (වාණිජ),
නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී
(බේනාහිර පළාත දකුණ-1)
කාර්යාලය, සබදාහැරීම්
අංශ - 4 මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ, සදහිවල.

5000.00

ප්රධාන ඉංජිසන්රු,
ප්රාසද්ය ය ිදුලි ඉංජිසන්රු
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
සැමුසවල්ල මාවත, තංගල්ලල
දු.ක. 047-2241772
මැක්වේ 047-2241772

10,000.00

ප්රධාන ඉංජිසන්රු,
ප්රාසද්ය ය ිදුලි ඉංජිසන්රු
කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල මණ්ඩලය,
අංක 120, රාහුල පාර,මාතර
දු.ක. 041-2222322
මැක්වේ 041-2222322

මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ,
සදහිවල.
ප්රධාන ඉංජිසන්රු
(වාණිජ), නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බේනාහිර පළාත
දකුණ-1) කාර්යාලය,
සබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ,
සදහිවල.
ප්රධාන ඉංජිසන්රු
(වාණිජ), නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරී
(බේනාහිර පළාත
දකුණ-1) කාර්යාලය,
සබදාහැරීම් අංශ - 4
මූලේථානය, 3වන
මහල, ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය, අංක: 25,
නගරස ා පටුමඟ,
සදහිවල.
ප්රධාන ඉංජිසන්රු,
ප්රාසද්ය ය ිදුලි
ඉංජිසන්රු කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
සැමුසවල්ල මාවත,
තංගල්ලල
දු.ක. 047-2241772
මැක්වේ 047-2241772
ප්රධාන ඉංජිසන්රු,
ප්රාසද්ය ය ිදුලි
ඉංජිසන්රු කාර්යාලය,
ලංකා ිදුලිබල
මණ්ඩලය,
අංක 120, රාහුල
පාර,මාතර

NCB

Click
here

NCB

Click
here

--

සද්ශීය

Click
Here

--

සද්ශීය

Click
Here

සබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V143/20
22/30
නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02)
කාර්යාලයට අයත්ත ප්රධාන ඉංජිසන්රු
(ශක්වතිකළමණාකරන) ඒකකසේ,ිදුලි
ඉංජිසන්රු(ශක්වතිකළමණාකරන)
රාජකාරී කටයුු සදහා සමෝටර් කාර් රථ
01ක්ව කුලී පදනම මත සපයා ගැනීම.

සබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V26/202
2/31
නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02)
කාර්යාලයට අයත්ත ප්රධාන ඉංජිසන්රු
(හම්බන්සතාට) ඒකකසේ පා.සේ.ම
(කතරගම) සදහා ත්රීසරෝද රථ 01ක්ව කුලී
පදනම මත සපයා ගැනීම

සබදාහැරීම්
අංශය -04
(ද.ප-2)

SP2/CE(C&CS)/VEHICLE/V56/202
2/32
නිසයෝජය සාමානයාධිකාරී (ද.ප.02)
කාර්යාලයට අයත්ත ප්රධාන ඉංජිසන්රු
(හම්බන්සතාට) ඒකකසේ ිදුලිය සිඳලීම
සදහා ත්රීසරෝද රථ 01ක්ව කුලී පදනම මත
සපයා ගැනීම

14.07.2022
14.00 පැය

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(ද.ප-2)

14.07.2022
14.00 පැය

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(ද.ප-2)

14.07.2022
14.00 පැය

පළාත්ත මිළදී
ගැනීම් කමිටුව
(ද.ප-2)

දු.ක. 041-2222322
මැක්වේ 041-2222322
නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806
නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806
නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම.සනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.
දු.අ. 047-2200888
මැක්වේ : 047-2241806

දු.ක. 041-2222322
මැක්වේ 041-2222322
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නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., සනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., සනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල

--

සද්ශීය
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Here

10,000.00

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., සනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., සනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල

--

සද්ශීය

Click
Here

10,000.00

නිසයෝජය සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., සනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල.

නිසයෝජය
සාමානයාධිකාරි
(ද.ප.02) ශාඛාව, ප්රධාන
ඉංජිසන්රු (වාණිජ)
ඒකකය, ලං.ි.ම., සනා.
61/1A, මුහුදු මාවත,
තංගල්ලල

--

සද්ශීය
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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.
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 ICB ) අන්තජයාතික තර`ගකාරී ලංසු “ NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු

සාමාන්යාධිකාරාරී
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