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ලංසු කැ`දවීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

කලාපය/ 
අංශය/ 
පළාත 

ලංසු යයොමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපොත් මිළදී ගත 
හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපොයතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතොරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

යතොරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

ජනන අංශය 
(තාපබල 

සංකීර්යය) 

KPS/EE(GT-I&C)/IP/2019/01 
කැළණිතිස්ස විදුලි බලාගාරයේ ඩීසල්  

ටැංකි 04 සදහා ස්වයංක්රීය මිම්ම් 
පද්ධතිය සැපයුම්,ස්ථාපනය, පරික්ෂා 

කිරීම හා පැවරීම 

2020.04.02 
දින 

10.00 පැයට 

නියයෝජය 
සාමානයාධි

කාරි 
(තාපබල 

සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි    

(තාපබල සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම 

පාර, 10600, 
යකොයළොන්නාව. දු.ක.: 

011-2147240, 
011-2449969 

රු.2,000/= 
 

(බැංකු 
අයකරයක් 
යහෝ මහජන 

බැංකුව 
යවත බැර 
කිරීම  - 

ගිණුම් අංක. 
(071-1-
001-2-

3320705) 

රු.60,000/= නියයෝජය සාමානයාධිකාරි    
(තාපබල සංකීර්යය), 

ලංවිම, 
ජනක මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම පාර, 
10600, යකොයළොන්නාව. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(තාපබල සංකීර්යය) 
2020.04. 02   දින 
යප.ව.10.00 පැයට 

අදාල නැත NCB Click 
Here 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020

/022 
 
 

Supply & Delivery of 
 

Cable Cu. PVC Insulated – Single 
(37/2.25) 150Sqmm -1,250 Mtrs. 

 

2020 
මාර්තු 

25 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැම්ම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03මගින් 
2020- 03-24 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

40,400.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 

ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/drwzvk6x4jisg21/ENG-GEN-TC-KPS-EE-%28GT-I%20%26C%29-IP201901.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/drwzvk6x4jisg21/ENG-GEN-TC-KPS-EE-%28GT-I%20%26C%29-IP201901.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ivmszz3tsxhzkj/ENG-DD1-CC-2020-022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ivmszz3tsxhzkj/ENG-DD1-CC-2020-022.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020

/032 
 

Supply & Delivery of 
 

Brass Wiping Cones (Wiping 
Glands) Requirement for 11kV 
Switchgears. (For Cables with 

Lesser diameter)- 150 Nos. 

2020 
මාර්තු 

25 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැම්ම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03මගින් 
2020- 03-24 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 

ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020

/033 
 

Supply & Delivery of 
Foot Operated Hydraulic  Cable 

Spiker Units 
– 02 Nos. 

 
ලංසු අවසන් වීමට යපර සාකච්ජාව 

සදහා පැමීණිය යුතු දිනය 2020 මාර්තු  

මස 12 වන දින යප.ව.10.00ට 
නියයෝජය සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 
නගරය) කාර්යාලය, සිේ වන මහල, 

ලක්ෂ්මන් යගොඩනැගිල්ල, 340, 

ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, යකොළඹ 03 

දී.. 

2020 
මාර්තු 

25 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැම්ම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03මගින් 
2020- 03-24 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජය සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 

ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/044 
මධයම පළාත, දිගන කණු අංගනය 
සඳහා මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 350 යපරැදි 

යකොන්ක්රිට් කණු  400ක් සපයා 
භාරදීම. 

(Lot-01) 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 200,300/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/43twu0yz0kvc0ag/ENG-DD1-CC-2020-032.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/43twu0yz0kvc0ag/ENG-DD1-CC-2020-032.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bcyd62l698woj8/ENG-DD1-CC-2020-033.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bcyd62l698woj8/ENG-DD1-CC-2020-033.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/87h2o10jtwh52xv/Eng-DD2-CP-PPC-2020-044.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/87h2o10jtwh52xv/Eng-DD2-CP-PPC-2020-044.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/045 
මධයම පළාත, දිගන කණු අංගනය 
සඳහා මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 350 යපරැදි 

යකොන්ක්රිට් කණු  300ක් සපයා 
භාරදීම. 

(Lot-02) 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 150,300/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/046 
මධයම පළාත, දිගන කණු අංගනය 
සඳහා මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 350 යපරැදි 

යකොන්ක්රිට් කණු  300ක් සපයා 
භාරදීම. 

(Lot-03) 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 150,300/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/047 
මධයම පළාත, දිගන කණු අංගනය 
සඳහා මීටර් 13 කි.ග්රෑ. 500 යපරැදි 

යකොන්ක්රිට් කණු  100ක් සපයා 
භාරදීම. 

(Lot-01) 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 77,800/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/048 
මධයම පළාත, දිගන කණු අංගනය 
සඳහා මීටර් 13 කි.ග්රෑ. 500 යපරැදි 

යකොන්ක්රිට් කණු  100ක් සපයා 
භාරදීම. 

(Lot-02) 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 77,800/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/049 
මධයම පළාත, දිගන කණු අංගනය 
සඳහා මීටර් 13 කි.ග්රෑ. 500 යපරැදි 

යකොන්ක්රිට් කණු  100ක් සපයා 
භාරදීම. 

(Lot-03) 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 77,800/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/r59yintsn8yjgwa/Eng-DD2-CP-PPC-2020-045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r59yintsn8yjgwa/Eng-DD2-CP-PPC-2020-045.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a1vn5t406t2ehxz/Eng-DD2-CP-PPC-2020-046.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a1vn5t406t2ehxz/Eng-DD2-CP-PPC-2020-046.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7icwd2yh0nya9ah/Eng-DD2-CP-PPC-2020-047.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7icwd2yh0nya9ah/Eng-DD2-CP-PPC-2020-047.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gyuoy1id2v09ado/Eng-DD2-CP-PPC-2020-048.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gyuoy1id2v09ado/Eng-DD2-CP-PPC-2020-048.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y024jwxmorqwl14/Eng-DD2-CP-PPC-2020-049.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y024jwxmorqwl14/Eng-DD2-CP-PPC-2020-049.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/050 
මධයම පළාත, දිගන කණු අංගනය 
සඳහා මීටර් 13 කි.ග්රෑ. 850 යපරැදි 

යකොන්ක්රිට් කණු  100ක් සපයා 
භාරදීම. 

 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 104,500/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය  
 

Click 
Here 

 
 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/051 
මධයම පළාත, දිගන කණු අංගනය 
සඳහා මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 500 යපරැදි 

යකොන්ක්රිට් කණු  200ක් සපයා 
භාරදීම. 

 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 118,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/052 
මධයම පළාත, දිගන කණු අංගනය 
සඳහා මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 850 යපරැදි 

යකොන්ක්රිට් කණු  100ක් සපයා 
භාරදීම. 

(Lot-01) 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 78,500/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/053 
මධයම පළාත, දිගන කණු අංගනය 
සඳහා මීටර් 11 කි.ග්රෑ. 850 යපරැදි 

යකොන්ක්රිට් කණු  100ක් සපයා 
භාරදීම. 

(Lot-02) 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 78,500/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/054 
මධයම පළාත, දිගන කණු අංගනය 
සඳහා මීටර් 10 කි.ග්රෑ. 225 යපරැදි 

යකොන්ක්රිට් කණු  200ක් සපයා 
භාරදීම. 

(Lot-01) 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
 

1000/= 73,700/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/iwb4c11xhmugq65/Eng-DD2-CP-PPC-2020-050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iwb4c11xhmugq65/Eng-DD2-CP-PPC-2020-050.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8qleitvu7w2xz6m/Eng-DD2-CP-PPC-2020-051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8qleitvu7w2xz6m/Eng-DD2-CP-PPC-2020-051.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9p4o4mzjaadis3c/Eng-DD2-CP-PPC-2020-052.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9p4o4mzjaadis3c/Eng-DD2-CP-PPC-2020-052.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s3c4lod5hvncw9o/Eng-DD2-CP-PPC-2020-053.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s3c4lod5hvncw9o/Eng-DD2-CP-PPC-2020-053.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dh23chv16sug1yw/Eng-DD2-CP-PPC-2020-054.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dh23chv16sug1yw/Eng-DD2-CP-PPC-2020-054.pdf?dl=0


 5 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/055 
මධයම පළාත, දිගන කණු අංගනය 
සඳහා මීටර් 10 කි.ග්රෑ. 225 යපරැදි 

යකොන්ක්රිට් කණු  200ක් සපයා 
භාරදීම. 

(Lot-02) 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 73,700/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/056 
මධයම පළාත, දිගන කණු අංගනය 

සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 500 වැරකැවූ 
යකොන්ක්රිට් කණු  200ක් සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-01) 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 
දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 78,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/057 
මධයම පළාත, දිගන කණු අංගනය 

සඳහා මීටර් 8.3 කි.ග්රෑ. 500 වැරකැවූ 
යකොන්ක්රිට් කණු  200ක් සපයා 

භාරදීම. 
(Lot-02) 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

1000/= 78,000/= ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/17 

තෙරපි බහන් තෙවුන් ෙඹ ( Socket 

Cable Crimp type Cu. 50sqmm) 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම 

8,000 එකු 

2020.03.26 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 7,000.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/zeafkqal8nlp9e4/Eng-DD2-CP-PPC-2020-055.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zeafkqal8nlp9e4/Eng-DD2-CP-PPC-2020-055.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xcxz2dikmooi8co/Eng-DD2-CP-PPC-2020-056.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xcxz2dikmooi8co/Eng-DD2-CP-PPC-2020-056.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nuc30xo1a565mle/Eng-DD2-CP-PPC-2020-057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nuc30xo1a565mle/Eng-DD2-CP-PPC-2020-057.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dp41qxpx2uddbc3/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dp41qxpx2uddbc3/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_17.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/2020/18 

ෙඹ ඇලුණු වාතන් දණ්ඩ - තෙොන්ක්රීට 

කුටටි සඳහා  (Copper Bonded 

Steel Rod for Concrete Block) 
සපයා, යගනවිත් භාරදීම. 

300 එකු 

2020.03.26 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

1,500.00 8,000.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

ඉදිකිරීම් 

ජනන අංශය ජීසීඒ/ඩීජීඑම්/ඇඩ්මින්/ ශ්රවයාගාරය 
 

ජනන මුලස්ථානයේ ශ්රවයාගාරය 
ප්රතිසංස්කරයය කිරීම. 

. 
 

2020.03.2
5 

යප.ව.10.0
0 
 
 

ජනන නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 

(ආයතනික කටයුතු -
ජනන) 

ශාඛාව, ජනන 
මුලස්ථානය, ලං.වි.ම., 

නව කැලණිපාලම 
පාර, යකොයලොන්නාව 

 
දු.ක.අංකය: 

011-2392394 
ෆැක්ස්: 

011-2327027 

රු.1,000/= රු.20,000/= නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 

(ආයතනික කටයුතු -
ජනන) 

ශාඛාව, ජනන 
මුලස්ථානය, ලං.වි.ම., 
නව කැලණිපාලම පාර, 

යකොයලොන්නාව 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධීකාකාරී 

(ආයතනික කටයුතු -
ජනන) 

ශාඛාව, ජනන 
මුලස්ථානය, 
ලං.වි.ම., නව 

කැලණිපාලම පාර, 
යකොයලොන්නාව 

 

ලං.වි.ම. යවබ් 
අඩවියයන් 

ලබා ගත හැක 

NCB 
 

Click 
Here 

යසේවා 
ජනන 

ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය 

ෙැනතයොන් විදුලි බලාගාරතේ ජලය 

තගන යන නල පද්දතියට පිරිසිදු 

තෙොට අලුතින් තීන්ෙ ආතේප 

කිරීම(තීන්ෙ සැපයීමද සමග) 
LC/CAN/PROC/JPC/2020/2 

 
ලංසු රැස්වීම 2020-03-16 දින යප.ව. 
10.30 ට ෙැනතයොන් විදුලි බලාගාර 

පරිශතේදී 

2020-03-26     
වන දින 

14.00 hrs. 

ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය  
කණිෂ්ඨ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නි යයෝජය 
සාමානයධිකාරි(ලක්ෂ

පාන සංකීර්යය) 
නි යයෝජය 

සාමානයධිකාරි 
කාර්යලය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ලක්ෂපාන 

 
දුරකථන 

0512232375, 
ෆැක්ස් : 

051 2232211 
E mail : 

1000/= 
සියලුම 
යගවීම් 
ජනක 

අංශයේ 
රැස්කිරීයම් 

ගිණුම් 
අංශයේ 
මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ 
ගිණුම් අංක 
071-1001-
23320-705 

350,000/= 
 

නි යයෝජය 
සාමානයධිකාරි(ලක්ෂපා

න සංකීර්යය) 
නි යයෝජය සාමානයධිකාරි 

කාර්යලය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ලක්ෂපාන 
 

නි යයෝජය 
සාමානයධිකාරි(ලක්ෂ

පාන සංකීර්යය) 
නි යයෝජය 

සාමානයධිකාරි 
කාර්යලය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
ලක්ෂපාන 

2020-03-03-26 දින 
පැය 14.00hrs. 

අදාළ නැත. ජාතික 
තරඟකාරි 

ලංසු. 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/voeltbous5ps7rl/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/voeltbous5ps7rl/Eng_DD4_WPS1_PPC_T_2020_18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pb9jmy3z85y7m0/Tender%20Doc%20%28SBD%29%20Publish%2001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pb9jmy3z85y7m0/Tender%20Doc%20%28SBD%29%20Publish%2001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oh0qnkei1ja0d0g/ENG-GEN-LC-CAN-PROC-JPC-2020-2.DOC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oh0qnkei1ja0d0g/ENG-GEN-LC-CAN-PROC-JPC-2020-2.DOC.pdf?dl=0
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dgmlc@ceb.lk 
 

ගිණුමට බැර 
කර අදාල 
රිසිට්පත 
ඉදිරිපත් 
කිරීයමන් 

2020-03-25 
දින දක්වා 
9:00 පැය 
සිට 15:00 
පැය දක්වා 

සතියේ වැඩ 
කරන දින 
වලදී ලබා 
ගත හැක. 

ජනක අංශය 
(තාපබල  

සංකීර්යය) 

TC/ KPS/ 

ME(FS)/T/2020/04කැළණිතිස්ස 
විදුලි බලාගාරය සඳහා ඉංිනයන්රු නිල 

නිවසක් (විවාහක) කුලී පදනම මත 
ලබා ගැනීම. 

2020.03.18 
දින 

10:00 පැයට 

නියයෝජය 
සාමානයාධි

කාරි 

(තාපබල 

සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(තාපබල සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, 
නව කැළණි පාලම 

පාර, 10600, 

යකොයළොන්නාව. දු.ක.: 
011-2437426, 

011-2423897. 

රු.100.00 අදාල නැත නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි (තාපබල 

සංකීර්යය), 
ලංවිම, 

ජනක මූලස්ථානය, නව 

කැළණි පාලම පාර, 

10600, යකොයළොන්නාව.  
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(තාපබල සංකිර්යය) 

අදාල නැත  NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

DGM(CC)/CE(C&CS)/PPC/20

20/036 
 

ප්රධාන ඉංිනයනරු (නඩත්තු - යකොළඹ 

නගරය) අංශයේ පලියබෝධ පාලනය 
සදහා යකොන්ත්රාත්කරුවන් ලියා පදිංච 

කරවා ගැනිම 
(වසර 01 ක් සදහා) 

2020 
මාර්තු 

25 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැම්ම් 
කමිටුව 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේ වන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැලිල්ල,340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020-03-24 දිනට 
යපර 

දුක.011-2575923 
011-2575930 

 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

1,000.00 
(ආපසු 

යනොයගවන 
පදනම මත 
අයකරය  
ලියාපදිංච 
ගාස්තුවයි) 
(මුදලින්) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි (යකොළඹ 

නගරය) කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල, 340, ආර් 
ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යද්ශීය Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/7
3 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු (වාරියයපොල) 
කාර්යාලයට අයත් විදුලි අධිකාරී ( 

විදුලිය සිඳලීම පරීක්ෂාව) සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 
25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ) කාර්යාලය, 

නාරම්මල පාර, 
ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 

1,000.00 35,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී (වයඹ) 

කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරී 

(වයඹ) කාර්යාලය, 
නාරම්මල පාර, 

ඇස්සැද්දුම, 
කුලියාපිටිය. 

 NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/vyuprwlf1qur6e0/ENG-GEN-TC-KPS-ME%28FS%29-T-2020-04.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6z0q4nmnjef1jkk/ENG-DD1-CC-2020-036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6z0q4nmnjef1jkk/ENG-DD1-CC-2020-036.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5cf3ze8jc50i87j/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-73.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5cf3ze8jc50i87j/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-73.pdf?dl=0
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037 - 2281892 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/7
4 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු (වාරියයපොල) 
කාර්යාලයට අයත් ප්රායද්ශීය නඩත්තු 
ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 
25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/7
5 

විදුලි අධිකාරී(හිරිපිටිය) පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 

මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 
25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/7
6 

විදුලි අධිකාරී(මහව) පාරියභෝගික 
යසේවා මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම 

මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 
25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/7
7 

විදුලි අධිකාරී(නාත්තන්ඩිය) 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 
25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/7
8 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු (කුරුයෑගල) 
කාර්යාලයට අයත් ශක්ති හානි 

අවමකිරියම් ඒකකය සඳහා කුලී 
පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 
25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/7
9 

විදුලි ඉංිනයන්රු (බලශක්ති 
කලමයාකරය) සඳහා කුලී පදනම 
මත යමෝටර් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 
25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/8
0 

ප්රධාන විදුලි ඉංිනයන්රු (යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) ඒකකයට අයත්  විදුලි 

අධිකාරී කුලියාපිටිය නඩත්තු වැඩබිම 
- I) සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 
25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/w9q6h1gb47ry2xl/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w9q6h1gb47ry2xl/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-74.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mwf2puo5gwro8h2/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mwf2puo5gwro8h2/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-75.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2adpm3rul7fpy9/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2adpm3rul7fpy9/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-76.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/265azmbjoatypzm/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-77.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/265azmbjoatypzm/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-77.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yef1ca5jidslvrn/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-78.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yef1ca5jidslvrn/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-78.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gqm2grnb47wb5sa/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gqm2grnb47wb5sa/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-79.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aoie7e03mrjij2d/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-80.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aoie7e03mrjij2d/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-80.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/8
1 

විදුලි ඉංිනයන්රු (යතොග සැපයුම්) 
ඒකකයට අයත් විදුලි අධිකාරී 

(වාණිජ) - II සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 
25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/8
2 

විදුලි අධිකාරී (වාරියයපොල) 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථානය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 
25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම   Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/8
3 

විදුලි ඉංිනයන්රු (වාණිජ) ඒකකයට 
අයත් විමර්ශන අංශය සඳහා කුලී 

පදනම මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 
25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 35,000.00 එම එම   Click 
Here 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 1 
(වයඹ) 

ඩීජීඑම්/එන්ඩබ්පී/සීඊඊසීඑම්/ටී/2020/8
4 

ගල්ගමුව පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 

ත්රී යරෝද රථයක් ලබා ගැනීම. 

2020 මාර්තු 
25 

ප.ව 02.00 

පළාත් මිලදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
Here 

 

 
DD2 

 
PHM DD2/CE 

(LC&M)/QD/2020/01 

 
අිනව මාර්ග නඩත්තු 1 වැඩ කණ්ඩායම 

(වයාපෘති හා අධිසැර නඩත්තු ) 
යබ.අ.02  සඳහා නිවසක් බද්දට ගැනීම 

 
2020.03.25 
14.00 පැය 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධි
කාරි (වයා.හා 

අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් 

අංශය 2 
 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහම්වර 

 
0812222286 

 

 
 

500.00 

 
 
- 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහම්වර 
081-2222286 
081-2204298 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ..න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහම්වර 
 

 
 
- 

 
 

NCB 

Click 
Here 

 

යබ.අ. 02 PHM DD2/DGM/DPC/2020/02 
මහම්වර ළමාගාර පායර් තැ.යප. 18 හි 

පිහිටා ඇති  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයේ නියයෝජයසාමානයාධිකාරි 
( වයාපෘති හා අධිසැර නඩත්තු ) යබ.අ. 
02 හා ප්රධාන ඉංිනයන්රු (රැ.මා.තැ. හා 

න.) වයා. හා අ.සැ.න. -යබ.අ.02  
කාර්යාලයට සනීපාරක්ෂක යසේවය 

ලබාගැනීම. 

 
 

25/03/2020 
 

ප.ව. 2.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධි
කාරි(වයා.හා 
අ.සැ.න.)යබ

දාහැරීම් 
අංශය 2 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි(වයා.

හා 
අ.සැ.න.)යබදාහැරීම් 

අංශය 2 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහම්වර 

 

 
500.00 

 
15,000.00 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාරි 

(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහම්වර 

 
081-2222286 
081-2204298 

 
නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරි 
(වයා.හා අ.සැ.න.) 

යබදාහැරීම් අංශය 2, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 
ළමාගාරය පාර, 

මහම්වර 
 

 
- 

 
NCB 

Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/utk9fyl2imnuubx/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-81.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/utk9fyl2imnuubx/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-81.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2sqnp2aq056asqm/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2sqnp2aq056asqm/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iawrycxapi3ln24/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-83.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iawrycxapi3ln24/Eng-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-83.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0b0ses5qcdsbnzt/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0b0ses5qcdsbnzt/Sin-DD1-NWP-DGM-NWP-CEECM-T-2020-84.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nbx44guwxll3vjp/Bid%20No.%20PHM%20DD2CE%20%28LC%26M%29QD202001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nbx44guwxll3vjp/Bid%20No.%20PHM%20DD2CE%20%28LC%26M%29QD202001.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1gp1pbx1bgpi6m2/Bid%20No%20PHM%20DD2_DGM_DPC_2020_02.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1gp1pbx1bgpi6m2/Bid%20No%20PHM%20DD2_DGM_DPC_2020_02.TextMark.pdf?dl=0
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081-2222286 
081-2204298 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/035 
මාතයල් ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් මාතයල් පා.යසේ.ම. 
සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට සැහැල්ලු යලොරි රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
1000/= 

 
16,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 
 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය  
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/ PPC /2020/037 
ප්රධාන  ඉංිනයන්රු  (තැනීම්) මධයම 
පළාත ඒකකයට අයත් ලං.වි.ම වැඩ 
කණ්ඩායම් වල භාණ්ඩ ගබඩා කර 
ගැනීම හා මණ්ඩලීය වාහන නවතා 
තැබීම සඳහා වසර 02ක කාලයකට 

කුලී පදනම මත නිවසක් සහිත ඉඩමක් 
ලබා ගැනීම. 

 
1). වර්ග අඩි 1500 ක් පමය ඉඩ තිබිය 

යුතුය. 
2). ජලය හා විදුලිය තිබිය යුතු අතර 

වැසිකිළි හා අයනකුත් 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
3). යලොකු යලොරි රථ හා යරේන් රථ 

ඉඩමට ඇතුලු කළ හැකි 
වන පරිදි නිරවුල්  ප්රයේශ මාර්ග තිබිය 

යුතුය. 
4). යලොරි රථ/ යරේන් රථ 08ක් පමය 

ගාල් කිරීමට හැකි 
ඉඩකඩක් තිබිය යුතුය. 

5). යේරායදණිය නගරයට ආසන්න 
විය බයුතුය. 

6). අදාළ නිවස හා ඉඩම ආරක්ෂක 
වැටකින් ආවරයය කර 

තිබිය යුතුය. 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 
කරගත් අයදුම්පතක 
බලායපොයරොත්තු වන 

කුලිය සහ 
යගොඩනැගිල්යල් සියලු 

විස්තර සඳහන් කර 
එවන්න. 

දු.අ.   081-4949172 
081-4950326 

 

- - ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

- යද්ශීය - 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/038 
දඹුල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

ඒකකයට අයත් පල්යල්යපොල 
පා.යසේ.ම. සඳහා කුලී පදනම මත 

වසරක කාලයකට ත්රියරෝද රථයක් 
ලබා ගැනීම. 

 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 
 

 
500/= 

 
5,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/nb4o3jb1sza89gy/Sin-DD2-CP-PPC-2020-035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nb4o3jb1sza89gy/Sin-DD2-CP-PPC-2020-035.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8esut9vzz58r2s6/Sin-DD2-CP-PPC-2020-038.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8esut9vzz58r2s6/Sin-DD2-CP-PPC-2020-038.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/039 
දඹුල්ල ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

ඒකකයට අයත් වාණිජ උප ඒකකය 
සඳහා කුලී පදනම මත වසරක 

කාලයකට ත්රියරෝද රථයක් ලබා 
ගැනීම. 

 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
500/= 

 
5,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/040 
කටුගස්යතොට ප්රායද්ය ය විදුලි 

ඉංිනයන්රු ඒකකයට අයත් ප්රායද්ය ය 
නඩත්තු උප ඒකකය සඳහා කුලී 

පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 
සැහැල්ලු යලොරි රථයක් ලබා ගැනීම. 

 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
1000/= 

 
16,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/041 
ගලයගදර ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 

ඒකකයට අයත් ප්රායද්ය ය නඩත්තු උප 
ඒකකය සඳහා යපෞද්ගලික ආරක්ෂක 

යසේවාව වසරක කාලයකට ලබා 
ගැනීම. 

 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
1000/= 

 
11,500/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/042 
ප්රධාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) ඒකකයට 

අයත් යේරායදණිය මීවතුර පිහිටි 
වැඩබිම් යගොඩනැඟිල්ල සඳහා 

යපෞද්ගලික ආරක්ෂක යසේවාව වසරක 
කාලයකට ලබා ගැනීම. 

. 
 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
1000/= 

 
11,500/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය - 02 
(මධයම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/043 
නාවලපිටිය ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංිනයන්රු 
ඒකකයට අයත් ප්රායද්ය ය නඩත්තු උප 

ඒකකය- 1 සඳහා කුලී පදනම මත 
වසර 02ක කාලයකට ත්රියරෝද රථයක් 

ලබා ගැනීම. 
 

2020-03-25  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 
1000/= 

 
10,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 

මහම්වර. 

ප්ර.ඉ. (වාණිජ) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහම්වර. 

අදාල නැත. යද්ශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශ 02 
(බපඋ) 

WPN/CE(CON)/TC1/CLEANING/
2020/1 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු (තැනීම්) බපඋ 
කාර්යාල යේ දදනික පිරිසිදු කිරීම හා 

නඩත්තු කිරීම සඳහා වසරක 

2020-03-19 
ප.ව 2.00 

දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
තැනීම්     (බපඋ) 

කාර්යාල, අංක 280, 
නව ජීවන යපයදස 

කිරිබත්යගොඩ 

500.00 20,000.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රු තැනීම්     
(බපඋ) කාර්යාල, අංක 
280, නව ජීවන යපයදස 

කිරිබත්යගොඩ. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
තැනීම් (බපඋ) 

කාර්යාල, අංක 280, 
නව ජීවන යපයදස 

කිරිබත්යගොඩ. 

 
- 

 
යද්ශීය 

Click 
here 

https://www.dropbox.com/s/00uncy37h1e2q4f/Sin-DD2-CP-PPC-2020-039.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/00uncy37h1e2q4f/Sin-DD2-CP-PPC-2020-039.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zn4d24x0cjy8nqr/Sin-DD2-CP-PPC-2020-040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zn4d24x0cjy8nqr/Sin-DD2-CP-PPC-2020-040.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sxku5bmwvhgtdv6/Eng-DD2-CP-PPC-2020-041.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sxku5bmwvhgtdv6/Eng-DD2-CP-PPC-2020-041.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/autcbvsjt8vvp30/Eng-DD2-CP-PPC-2020-042.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/autcbvsjt8vvp30/Eng-DD2-CP-PPC-2020-042.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mmf2v2gzosczcqv/Sin-DD2-CP-PPC-2020-043.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mmf2v2gzosczcqv/Sin-DD2-CP-PPC-2020-043.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ne9ft1jzc56ugfp/CLEANNING%20TENDER%20BOOK.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ne9ft1jzc56ugfp/CLEANNING%20TENDER%20BOOK.pdf?dl=0
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යකොන්ත්රාත් පදනම මත පිරිසිදු කිරීයම් 
යසේවාව ලබා ගැනීම. 

+94-11-2910183            
+94-11-2908250 

 
යබදාහැරීයම් 

අංශය 03 

 
DGM(C&C)/DD3/B/001/2020 

අතියර්ක සාමානයාධිකාරී කාර්යාලය 
යබ.අ. 3 හා මාලයබ් මම් 

පරීක්ෂයාගාරය සඳහා ආරක්ෂක   
යසේවා සැපයිමට මිල කැඳවිම. 

2020-03-25 
යප.ව. 10.00 

 
යබ.අ. 03 
සපයාගැනී
යම් කමිටුව 

 සැළසුම් හා 
සංවර් ධන (යබ.අ. 3) 

කාර්යාලය, 
යතවැනි  මහළ, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක 644, 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 
මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
දු.ක. අංකය 011-

2880601-10 

 
 
 
 
 
 

රු. 1,000/= 

 
 
 
 
 
 

රු. 85,000/= 

 
සැළසුම් හා සංවර් ධන 
(යබ.අ. 3) කාර්යාලය, 

යතවැනි  මහළ, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 644, 
ශ්රී ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

 
සැළසුම් හා 

සංවර් ධන (යබ.අ. 3) 
කාර්යාලය, 

යතවැනි  මහළ, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක 644, 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 
මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
. 

 
 
 
 
 
- 

NCB  
 
 
 

Click 
here 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

නි.සා.(සබර) 
 

SAB/EH/C3/BLDG/KIRIELL

A CSC/2020 
1.  

කිරිඇල්ල පාරියභෝගික යසේවා 
මධයස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත 

යගොඩනැගිල්ලක් ලබාගැනීම 

2020-03-25 
ප.ව. 02.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 
තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

500.00 - විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප.03, තලාවිටිය, 
ඇහැලියයගොඩ. 

 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 
තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

- යද්ශීය  
 

Click 
Here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2020/008 

බටහිර පළාත දකුය II ට අයත් බල 

ප්රයද්ශයයහිපාවිච්චයයන්ඉවත්කරනල

දවාහන 

පහක්(05)විකිණීමසඳහාමිළගයන්කැ

ඳවිම. 

(එක් යටන්ඩර් පත්රිකාවක් මඟින් මිල 

ගයන් ඉදිරිපත් කළ හැක්යක් එක් 

වාහනයක් සඳහා පමණි) 

 

 

2020.04.01 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද 11) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 

2,000.00 

 

- 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2020/013 
යබදාහැරීම් හා පාලන මධයස්ථානය 

හා ඇමතුම් මධයස්ථානය - බපදII 
අළුත්වැඩියාව සඳහා මිළ ගයන් 

කැඳවීම. 
යකොන්ත්රාත්කරුවන් පහත කරුණු 

සපයා තිබිය යුතුය. 
 

 ICTAD ආයතනයේ   
   ලියාපදිංචය -  c8 යහෝ ඊට ඉහල 

 
2020.03.25 
යප.ව. 10.00 

 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද II) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

 
රු. 

3,500.00 

 
රු. 

45,000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 
ජයවර්ධනපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

 
අදාල 

යනොයේ 

 
ජාතික 
ලංසු 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/k3c0poo0wjp9zms/C%26C.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k3c0poo0wjp9zms/C%26C.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c5jfluowtgv1974/pdf%20tender%20doc%20kiriella.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c5jfluowtgv1974/pdf%20tender%20doc%20kiriella.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qj1w9f5oeeqxor8/WPSII.T.2020.008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qj1w9f5oeeqxor8/WPSII.T.2020.008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n5vqbzvubh4vkg0/WPSII.T.2020.013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n5vqbzvubh4vkg0/WPSII.T.2020.013.pdf?dl=0
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 කාණ්ඩය - යගොඩනැගිලි 
 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

 

SAB/EH/C3/BLDG/Area Office 
/2020 

ඇහැලියයගොඩ ප්රායද්ශීය විදුලි 
ඉංිනයන්රු කාර්යාලය සඳහා කුලී 
පදනම මත යගොඩනැගිල්ලක් ලබා 

ගැනීම. 
 

2020-03-25 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 
තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

500.00 - විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.යප.03, තලාවිටිය, 
ඇහැලියයගොඩ. 

 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය 

(ඇහැලියයගොඩ ), 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, තැ.යප.03, 
තලාවිටිය, 

ඇහැලියයගොඩ. 
 

- යද්ශීය  
 

Click 
Here 

 

යබදාහැරී යම් 
අංශය -03 

 
 

SAB/RUW/EE/CLEANING 
SERVICE/2020 

 
රුවන්වැල්ල විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය හා කරවනැල්ල, 
යකොටියාකුඹුර, දැරණියගල, 

බුලත්යකොහුපිටිය, යගෝනගල්යදණිය 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථාන සහ 

ගලපිටමඩ හා  කිතුල්ගල උප 
පාරියභෝගික යසේවා මධයස්ථාන    

වසරක කාලයක් සඳහා සනීපාරක්ෂක 
යසේවාව පවත්වායගන යාම සඳහා. 

2020-03-19 
ප.ව.2.00 

පළාත් මිළදී 
ගැනීම් 
කමිටුව 
(සබර) 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (රුවන්වැ

ල්ල)       යනො. ඊ 
184/1, 

අටුලුගම, 
යදහිඕවිට. 

 
036-2266918 

 

500.00 10,000.00 විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (රුවන්වැල්ල)       

යනො. ඊ 184/1, 
අටුලුගම, 
යදහිඕවිට. 

 

විදුලි ඉංිනයන්රු 
කාර්යාලය (රුවන්වැ

ල්ල)      යනො. ඊ 
184/1, 

අටුලුගම, 
යදහිඕවිට. 

 

- යද්ශීය  
 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/08 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ෙළුෙර 

ප්රාතද්ය ය විදුලි ඉිනේතන්රු 

ොර්යාලතයහි රජතේ පිහිටවුම් 

මධ්යස්ාානය සඳහා කුලී පදනම මත 

වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 
යටන්ඩරය 

2020.03.26 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 
011-2638852 

500.00 15,000.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය - 4 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/09 

බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි ෙළුෙර 

ප්රාතද්ය ය විදුලි ඉිනේතන්රු ොර්යාලය 

සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2020.03.26 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමි ටුව 

නියයොජය 
සාමානයාධිකාරි ( 
බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය, 
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

500.00 15,000.00 ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත දකුය-

1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 

මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක: 25, නගරසභා 

ප්රධාන ඉංිනයන්රු 
(වාණිජ), නියයෝජය 

සාමානයාධිකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 

මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 

 NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/vb2rpgykn8lkn0o/pdf%20tender%20doc%20-%20office%20building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vb2rpgykn8lkn0o/pdf%20tender%20doc%20-%20office%20building.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v6b388178goat7s/SAB-RUWEE-CLEANING%20SERVICE-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v6b388178goat7s/SAB-RUWEE-CLEANING%20SERVICE-2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1xen44i86t9uft3/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1xen44i86t9uft3/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z48m5kmx69dyd55/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_09.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z48m5kmx69dyd55/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_09.pdf?dl=0
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යදහිවල. 
011-2638852 

පටුමඟ, යදහිවල. නගරසභා පටුමඟ, 
යදහිවල. 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවම්යවන් 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 යපොත් පමයක් උපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුවුන්යබ බලයලත් නියයෝිනතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරම් ලැයබ්. අවශය වු විටක ුවුන් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අම්ලවලව ලියාපදිංච විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවම්යවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියද්ශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුවුන්යබ නියයෝිනතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ප රධාන ඉංිනයන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුවුන්යබ අම්මැතිය ලත් නියයෝිනතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරම් ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරම් ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරම් ලැයබ්. 
 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරම් ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාරී/ ප රධාන ඉංිනයන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යද්ශීය තර`ගකාරී ලංසු 
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