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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 

යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

/100 
 

Supply & Delivery of 
 

Indoor Switchgear High Tension 
Tester 11kV – 04 Nos.. 

 
 

2020 
සැප්තැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03මගින් 
2020- 09-08 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

12,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 

ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/qlun0g8myqbiwq4/ENG-DD1-CC-2020-100.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qlun0g8myqbiwq4/ENG-DD1-CC-2020-100.pdf?dl=0
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යබදා හැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

/104 
 

Supply & Delivery of 
 

i) Cable Cu.PVC Insulated PVC 
Sheathed –Single 

(19/1.53)35Sqmm- 1,000 Mtrs. 
 

ii)   Cable Cu.PVC Insulated PVC 
Sheathed –Single 

(7/1.70)16Sqmm- 5,000 Mtrs. 
 
 
 

 

2020 
සැප්තැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03මගින් 
2020- 09-08 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

20,350.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 

ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

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

20/102 

 
Disposal of Unserviceable items 
which removed from Vehicles in 
CE (P&D) Unit of Colombo City 

 

2020 
සැප්තැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03 මගින් 
2020-09-08 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

යලොට් අංක 1- 
1,000.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/3cf183c5w07k8kl/ENG-DD1-CC-2020-104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3cf183c5w07k8kl/ENG-DD1-CC-2020-104.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ejauxno1f58z3r/ENG-DD1-CC-2020-102.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ejauxno1f58z3r/ENG-DD1-CC-2020-102.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

DGM(CC)/CE(C&S)/PPC/2020

/103 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි (යකො.න) 

කාර්යාලයට අනියුක්ත ප්ර.ඉ (නඩත්තු) 
ඒකකයට අයත් තරා පැේ යතල් බැරල් 
33 ක් අපහරයය සදහා ලංසු කැදවිම 

 
 
 

2020 
සැප්තැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

 
පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 

යකොළඹ 03 මගින් 
2020-09-08 දිනට 

යපර 
දුක. 011-2575923 

011-2575930 

1000.00 
(මුදලින්) 

යලොට් අංක 01-
10,000.00 

(මුදලින් යහෝ 
බැංකු 

අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේ වන මහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැලිල්ල 340, ආර් 

ඒ ද යමල් මාවත, යකොළඹ 
03 හි තබා ඇති ලංසු 

යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 
 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)PPC/2020/231 

ලං.වි.ම. මධ්යම පළාත සහහා Ground 

Connector substation Earthing 

1000ක් සපයා භාරදීම. 

 

2020-09-09  

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 28,100/- ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)PPC/2020/271 

ලං.වි.ම. මධ්යම පළාත සහහා Cable 

Tile HT  4000ක් සපයා භාරදීම. 

 

2020-09-09 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

1000/= 18,000/- ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/84syptwnxtsqv0w/ENG-DD1-CC-2020-103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/84syptwnxtsqv0w/ENG-DD1-CC-2020-103.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/anusg1zptewsnj3/Eng-DD2-CP-PPC-2020-231.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/anusg1zptewsnj3/Eng-DD2-CP-PPC-2020-231.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/efxfa593hbaaqjg/Eng-DD2-CP-PPC-2020-271.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/efxfa593hbaaqjg/Eng-DD2-CP-PPC-2020-271.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)PPC/2020/272 

ලං.වි.ම. මධ්යම පළාත සහහා Cable 

Tile LT  3000ක් සපයා භාරදීම. 

 

2020-09-09 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

1000/= 13,000/- ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 3 
(ඌව) 

DGM(Uva)/CE(Com)/C1/2K20/06
5 
 

ඌව පළාත සහහා 10x2.5mm2 PVC 
පරිවරය තඹ බහන් තනි 36500mක් 

මිලදී ගැනීම හා සැපයීම 

 
 

2020 
සැප්තැම්බර් 

මස 09 
වැනිදා 

 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 
ශාඛාව, ප්රධ්ාන 

ඉංජියන්රු (වාිජජ්) 
ඒකකය 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
දු.ක : 0552222474 

 

 
500.00 

 
547,500.00 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි පාර, 

හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු (වාිජජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 
අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 

පාර, 
හිහ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

 
- 

NCB 

Click 

Here 

ඉදිකිරීම් 

            

යසේවා 
ජ්නන 
(ජ්නන 

ආරක්ෂය) 

PG/06/10/03/2020/01 වත්කම් 
කළමනාකරය ජ්ල හා ජ්නන 
ආරක්ෂය කාර්යාලයන් සදහා 

පුේගලික ආරක්ෂක යසේවාවන් ලබා 
ගැනීම 

2020-09-10 
දින, 

14:00පැය 

මහවැලි 
සංකීර්ය 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

)ජ්නන ආරක්ෂය(, 
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 
40/20 ඒ, 

අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර 

රුපි.  

1000.00 

(බ ැංකු 

අණකරයක් 

හහෝ මහජන 

බ ැංකුහේ 

හෙමටහ ොඩ 

ශාඛාහේ 

රුපි. 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී )ජ්නන 

ආරක්ෂය) 
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 
40/20 ඒ, 

අම්පිටිය පාර, මහනුවර 

2020-09-10 14:00 
පැයට 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

)ජ්නන ආරක්ෂය(, 
කාර්යාලයේදී 

- 
40/20 ඒ, 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකා
කාරී )ජ්නන 
ආරක්ෂය) 

කාර්යාලයේදී 
යනොමියල් 

කියවිය 
හැකිය 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/0m7arkces96lcsg/Eng-DD2-CP-PPC-2020-272.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0m7arkces96lcsg/Eng-DD2-CP-PPC-2020-272.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ttdwf1j2qr0rds8/2k20%20065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ttdwf1j2qr0rds8/2k20%20065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/chxlue4eocod2u7/sin-gen-pg-06-10-03-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/chxlue4eocod2u7/sin-gen-pg-06-10-03-2020-01.pdf?dl=0
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081-2234476 
 

අැංක  071-
1-001-2-
3320705 

ෙරන ජනක 

අැංශහේ රැස් 

කිරීහම් 

ගිණුමට 

මුෙල් 

ත න්පත් කර 
ලබා ගත් ලදු 

පතක් ) 

අම්පිටිය පාර, 
මහනුවර 

 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/059 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි (යකො.න) 
කාර්යාලයට අනියුක්ත ලංවිම 

මාළිගාවත්ත නඩත්තු සංකිර්යයේ 
ආරක්ෂක යසේවා යකොන්ත්රාත්තුව සදහා 

ලංසු කැදවිම (වසර 02 ක් සදහා) 
 

2020 
සැප්තැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020-09-08 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

40,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
කලාප 01 
යකොළඹ 
නගරය 

 

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

20/101 
 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි (යකො.න) 

කාර්යාලයට  අනියුක්ත ප්ර.ඉ 

(සැ.හා.සං) ඒකකය සහහා කූලි වැන් 
රථයක් ලබා ගැනීම 

(වාහන ii/iv) 
(වසර 02 ක් සදහා) 

2020 
සැප්තැම්බර් 

09 
යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 

ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(යකොළඹ නගරය) 
කාර්යාලය, 

සිේවන මහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් 

මාවත, යකොළඹ 03 
මගින් 

2020-09-08 දිනට 
යපර 

දුක. 011-2575923 
011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

 

එක් වැන් රථයක් 
සදහා 

15,000.00 
(මුදලින් යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 

මඟින්) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (යකොළඹ 

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

03 හි තබා ඇති ලංසු 
යපට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- යේශීය 
Click 
Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය- 02 

(වයාපෘති හා 
අධිකාසැර 

නඩත්තු) 

 
PHM 
DD2/DGM/CE(LC&M)QD//2020/1
3 
 
ප්ර ධ්ාන ඉංජියන්රු (රැහැන් මාර්ග තැනීම් 

 
2020/09/09      
ප.ව. 2.00 

 
නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකා
කාරී  
(වයාපෘති හා 
අධිකාසැර 

 
නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 

 
250/- 

 
 
 

 
5,000/- 

 

 
නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයාපෘති 
හා අධිකාසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය පාර, 

 
නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 
අංක 18, ළමාගාරය 

 
අදාල නැත 
 

 
NCB 

 Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/e7twuqbrp4eszsx/ENG-DD1-CC-2020-059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7twuqbrp4eszsx/ENG-DD1-CC-2020-059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o0g95zn1ct7fv62/ENG-DD1-CC-2020-101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o0g95zn1ct7fv62/ENG-DD1-CC-2020-101.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yj6mt9kqxrvugih/Bid_No_PHM_DD2_DGM_CE%28LC%26M_%29QD_2020_13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yj6mt9kqxrvugih/Bid_No_PHM_DD2_DGM_CE%28LC%26M_%29QD_2020_13.pdf?dl=0
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හා නඩත්තු) වයාපෘති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු - යබ.අ. 02 කාර්යාලයේ අජීව 
මාර්ග නඩත්තු වැඩ කණ්ඩායම සහහා 
නිවසක් බේදට නයිවල, මිනුවන්යගොඩ 
යහෝ උඩුගම්යපොල ප්රයේශයේ ප්ර ධ්ාන 
මාර්ගයට ආසන්නව යහෝ සුදුසු 
ප්රයේශයකින් ලබා ගැනීම. 
 
 

නඩත්තු) 
යබ.අ.02 

පාර, මහනුවර. 
 
දු.ක./ෆැක්ස් 
081-2222286 

මහනුවර. 
 
 
දු.ක./ෆැක්ස් 
081-2222286 

 

පාර, මහනුවර. 
 
දු.ක./ෆැක්ස් 
081-2222286 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/299 

 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු) මධ්යම පළාත ඒකකයට  

අයත් කෑගල්ල 

,නුවරඑළිය,දඹුල්ල,ගිනිගත්යහේන සහ 

උඩුදුම්බර වැඩ බිම් සහහා   වසරක 

කාලයකට යපෞේගලික ආරක්ෂක 

යසේවාව ලබා ගැනීම. 

 

2020-09-09 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

1000/= 37,000/= ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත.  Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/301 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (බලශක්ති 

කළමනාකරය)  ඒකකය - ම.ප. 

සහහා යතකලා විදුලි සැපයුම් 

සම්බන්ධ්තා නැවත සකස් කිරියම් 

වැඩසටහන සහහා  කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක්  

ලබා ගැනීම. 

 

 

 

2020-09-09  

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

1000/= 16,000/= ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/302 

 

ප්රධ්ාන  ඉංජියන්රු (වාිජජ්) ම.ප. 

ඒකකයට අයත් බිල්පත් මධ්යස්ථානය  

සහහා කුලී පදනම මත වසර 02ක 

කාලයකට වෑන් රථයක්  ලබා ගැනීම  

 

 

 

2020-09-09 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

 

1000/= 

 

16,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click  
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

CP/CE(COM)/PPC/2020/303 

 

ප්රායේය ය විදුලි  ඉංජියන්රු 

2020-09-09  

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

 

500/= 

 

5,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/hvb2bv56iagvt3p/Eng-DD2-CP-PPC-2020-299.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hvb2bv56iagvt3p/Eng-DD2-CP-PPC-2020-299.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8wt1bhfdjnr1isd/Sin-DD2-CP-PPC-2020-301.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8wt1bhfdjnr1isd/Sin-DD2-CP-PPC-2020-301.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ttsxkx9dnzug1up/Sin-DD2-CP-PPC-2020-302.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ttsxkx9dnzug1up/Sin-DD2-CP-PPC-2020-302.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxpfck5pzhasxtl/Sin-DD2-CP-PPC-2020-303.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxpfck5pzhasxtl/Sin-DD2-CP-PPC-2020-303.pdf?dl=0
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(නාවලපිටිය)  බල ප්රයේශයේ  GPS  

දත්ත ලබා ගැනීයම් වැඩසටහන සහහා 

කුලී පදනම මත වසරක කාලයකට 

ත්රියරෝද  රථයක්  ලබා ගැනීම. 

 

 

 

 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/306 

 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි (ම.ප) 

කාර්යාලය  සහහා කුලී පදනම මත 

වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක්  

ලබා ගැනීම ග 

 

 

 

 

2020-09-09  

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

 

1000/= 

 

16,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/307 

 

ගිනිගත්යහේන ප්රායේශීය විදුලි 

ඉංජියන්රු  බල ප්රයේශයට අයත් විදුලි 

අධිකාකාරී යනෝටන්බ්රිජ්    වි.පා.යසේ.ම. 

විදුලි අධිකාකාරී නිළ නිවස  සහහා 

කුළී/බදු  පදනම මත පහත සහහන් 

පහසුකම් සහිතව වසර 02ක 

කාලයකට නිවසක්   ලබා ගැනීම. 

 

1.  නිවයසේ පිහිටීම යනෝටන්බ්රිජ්    

නගරය තුළ යහෝ නගරයට ආසන්න 

විය යුතුය. 

 

2. නිවයසේ මුළු වර්ග අඩි ප්රමායය 

වර්ග අඩි 1500ක් පමය විය යුතුය. 

 

3. නිවස ආරක්ෂිත වැටකින් යහෝ 

තාප්පයකින් සමන්විතව තිබිය යුතුය. 

 

4. වාහන නතර කිරීමට ගරාජ්යක් 

 

2020.09.09 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 

කරගත් අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 

ඉඩයම් සියලු විස්තර 

සහහන් කර එවන්න. 

දු.අ.  051-2242408 

 

- 

 

- 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය  

https://www.dropbox.com/s/83es6jfv9tb2iaw/Sin-DD2-CP-PPC-2020-306.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/83es6jfv9tb2iaw/Sin-DD2-CP-PPC-2020-306.pdf?dl=0


 8 

තිබිය යුතුය. 

 

5. ජ්ලය , විදුලිය, ස්ථාවර දුරකථන 

පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යබදාහැරිම් 

අංශය - 02 

(මධ්යම) 

 

 

 

CP/CE(COM)/PPC/2020/308 

නුවරඑළිය  ප්රායේශීය විදුලි ඉංජියන්රු  

බල ප්රයේශයට අයත් විදුලි අධිකාකාරී 

තවලන්තැන්න  වි.පා.යසේ.ම. විදුලි 

අධිකාකාරී නිළ නිවස  සහහා කුළී/බදු  

පදනම මත පහත සහහන් පහසුකම් 

සහිතව වසර 02ක කාලයකට නිවසක්   

ලබා ගැනීම. 

1. නිවයසේ පිහිටීම 

තවලන්තැන්න නගරය තුළ 

යහෝ නගරයට කි.මී.02ක 

දුරක් ඇතුළත විය යුතුය. 

2. නිවයසේ මුළු වර්ග අඩි 

ප්රමායය වර්ග අඩි 1200ක්        

පමය විය යුතුය. 

3. නිවස ආරක්ෂිත වැටකින් 

යහෝ තාප්පයකින් 

සමන්විතව තිබිය යුතුය. 

 

4. වාහන නතර කිරීමට 

ගරාජ්යක් තිබිය යුතුය. 

 

5. ජ්ලය , විදුලිය, ස්ථාවර 

දුරකථන පහසුකම් තිබිය 

යුතුය. 

 

 

 

2020.09.09 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 

කරගත් අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 

ඉඩයම් සියලු විස්තර 

සහහන් කර එවන්න. 

දු.අ.  052-2222918 

 

- 

 

- 

 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

 
- 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය- 2/  

මධ්යම 
 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/309 

 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරිම් 

නඩත්තු) ඒකකය සහහා  වැඩබිම් 

 

2020.09.09 

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් සපයා 

ගැනීයම් 

කමිටුව 

තමා විසින් සකස් 

කරගත් අයදුම්පතක 

බලායපොයරොත්තු වන 

මාසික කුළිය සහ 

 

- 

 

- 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය 

 

අදාල නැත. 

 

යේශීය 

- 
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කාර්යාලය පවත්වායගන යාම සහහා 

උඩුදුම්බර ප්රයේශයයන් කුළී/බදු  

පදනම මත පහත සහහන් පහසුකම් 

සහිතව වසර 02ක කාලයකට 

යගොඩනැගිල්ලක්  ලබා ගැනීම. 

 

 

1).වර්ග අඩි 1500කට ආසන්න 

යගොඩනැගිල්ලක් වීම. 

2).යලොරි රථ 02ක් නවතා තැබීමට 

හැකි ඉඩ කඩ සහිත වීම. 

3). උඩුදුම්බර නගරයයන් යහෝ 

නගරයට පහසුයවන් 

ලඟාවියහැකි ස්ථානයක් වීම. 

4).ජ්ලය, විදුලිය, හා සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් සහිත වීම. 

 

 

ඉඩයම් සියලු විස්තර 

සහහන් කර එවන්න. 

 

දු.අ.  081-4953235 

081-4953237 

 

පාර, මහනුවර. 

යබදාහැරීම් 
අංශය- 2/  

මධ්යම 
 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/310 

ප්රධාාන ඉැංිනහන්රු(හබොහ රීම් 

නඩත්තු) ඒකකය (මප) සඳහා වසර 

හෙකක කාලයකට (4WD) ඩබල් 

ක බ් රථයක් ලබා   නීම. 

. 

 

 

 

2020-09-09  

දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 

ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 

081-4472724 

 

 

 

 

1000/= 

 

20,000/- 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

ප්ර.ඉ. (වාිජජ්) 

කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 

මහනුවර. 

අදාල නැත. යේශීය Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/97cmu71g0khi1d9/Sin-DD2-CP-PPC-2020-310.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/97cmu71g0khi1d9/Sin-DD2-CP-PPC-2020-310.pdf?dl=0
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අතියර්ක 
මුදල් 

කළමයාක
රු යබ.අංශ 2 

 
 

DD2/AFM/NCB/2020/002/ D-R 
කඩවත පිහිටි ලංවිම යබ.අංශ 02 

අතියර්ක මුදල් කළමයාකරු සහහා 
යතත බදු කුළී පදනම මත කාර් 

රථයක් සපයා ගැනීම 
 

2020/009/0
2 

යප.ව.10.00 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

 
අතියර්ක මුදල් 
කළමයාකරු 

යබදාහැරීම් අංශ 02,  
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය,   
3 වන මහල, 

තැ.යප.205/3,                             
නුවර පාර, පහල 

බියන්විල, කඩවත . 
0112 433715 

500.00 17,000.00 

කඩවත පිහිටි  ලං.වි.ම 
පළමු  මහයල්  අ. සා. 

(යබ. අංශ 02) 
කාර්යාලයේ  තබා ඇති  

යටන්ඩර් යපට්ටියට 
බහාලිය  යුතුයි. 

ලං.වි.ම, 
තැ.යප.205/3,                             

නුවර පාර ,පහල 
බියන්විල, කඩවත 

පළමු  මහයල් 
අ. සා. (යබ. අංශ 02) 

කාර්යාලය. 

 
 
 
 
- 

යේශීය 
 

Click 
Here 

නිසා(වාිජජ් 
හා 

ආයතනික)  
යබදාහැරීම් 

අංශ 02 

DD2/DGM (C&C)/ 
ML/Security/2020/T105 

කිරිබත්යගොඩ පිහිටි යබදාහැරීම් අංශ 
02 මනු පරීක්ෂයාගාරය සහහා 

ආරක්ෂක යසේවා සැපයීම 

2020//09/02 
යප.ව. 10.00 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

 
නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 

2, 02වන මහළ, 
යනො.205/3, නුවර 

පාර, පහළ බියන්විල, 
කඩවත 

0112399679 

 
 
 

500.00 

 
 
 

18,000.00 

කඩවත පිහිටි ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයේ 

පළමු මහයල්  
අ.සා.(යබ.අංශ 02) 

කාර්යාලයේ තබා ඇති 
යටන්ඩර් යපට්ටියට 

බහාලිය යුතුයි 

ලං.වි.ම, යනො.205/3, 
නුවර පාර, පහළ 

බියන්විල, කඩවත 
යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලය 

 
 
 
- යේශීය 

 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/19/161 

 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු බලශක්ති 

කළමයාකරන (නැයගනහිර)  යේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සහහා යමෝටර් කාර් 
රථයක්   වසර 02 ක් සහහා කුලියට 

ලබා ගැනීම 

2020-09-

09 වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැ

යගනහිර කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             

026-2222666 
026-2221030 

1000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/162 

 
විදුලි අධිකාකාරී (යබදාහැරීම් තැනීම් ) 
ත්රිකුයාමලය යේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සහහා වෑන් රථයක් වසර 02 ක් සහහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-09-

09 වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/163 

 
පුල්මුයේ  උප පාරියභෝගික 

මධ්යස්ථානය   (්රීකුයාමලය)  යේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සහහා 

යගොඩනැගිල්ලක්  වසර 02 ක් සහහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-09-

09 වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
(්රීකුයාමලය) 

කාර්යාලය 
026-2222301 
026-2220060 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී(නැ
යගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 

 

500.00 - නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 
- 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/e9pevwciagfsgm6/DD2-AFM-NCB-2020-002D-R.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e9pevwciagfsgm6/DD2-AFM-NCB-2020-002D-R.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qu5yt91itfvdu0o/Sin-DD2-CnC-2020-T105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qu5yt91itfvdu0o/Sin-DD2-CnC-2020-T105.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/38uv5g9s7kujren/Eng-DD2-EP-161%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20CE%20EM%20East.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/38uv5g9s7kujren/Eng-DD2-EP-161%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20CE%20EM%20East.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v3hpit4kqzuo4ai/Eng-DD2-EP-162%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Construction%29%20Tco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v3hpit4kqzuo4ai/Eng-DD2-EP-162%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28Construction%29%20Tco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4jzm0erbdkg7vbj/Eng-DD2-EP-163%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20SECSC%20at%20Pulmoddai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4jzm0erbdkg7vbj/Eng-DD2-EP-163%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20SECSC%20at%20Pulmoddai.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/164 

 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු (මඩකලපුව) 
යේ රාජ්කාරී කටයුතු සහහා යමෝටර් 

කාර් රථයක් වසර 02 ක් සහහා 
කුලියට ලබා ගැනීම 

2020-09-

09 වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායේශීය ප්රධ්ාන  විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය 

(මඩකලපුව) 
065-2222639 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/165 

 
විදුලි අධිකාකාරී කාත්තන්කුඩි 

පාරියභෝගික යසේවා මධ්යස්ථානය 
(මඩකලපුව) යේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සහහා වෑන් රථයක් වසර 02 ක් සහහා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-09-

09 වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු   
(මඩකලපුව) 
කාර්යාලය 

065-2222639 
යහෝ 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/166 

 
එරාවුර් /චෙන්කලඩි පාරියභෝගික 
මධ්යස්ථානය (මඩකලපුව) යේ 

රාජ්කාරී කටයුතු සහහා 
යගොඩනැගිල්ලක් වසර 02 ක් සහහා 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-09-

09 වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු   
(මඩකලපුව) 
කාර්යාලය 

065-2222639 
යහෝ 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/167 

 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු(කල්මුයණ්) 
යේ රාජ්කාරී කටයුතු සහහා යමෝටර් 

කාර් රථයක්   වසර 02 ක් සහහා 
කුලියට ලබා ගැනීම 

2020-09-

09 වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු   
(කල්මුයණ් 
)කාර්යාලය 

067-2229276 
යහෝ 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 
- 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/s2idjt783aimwwu/Eng-DD2-EP-164%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20ACE%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2idjt783aimwwu/Eng-DD2-EP-164%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20ACE%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wk8pta23umhh670/Eng-DD2-EP-165%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28kky%29%20Bco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wk8pta23umhh670/Eng-DD2-EP-165%20Hiring%20of%20van%20%20for%20ES%20%28kky%29%20Bco.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ih9zznr32786sg/Eng-DD2-EP-166%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Eravurchenkalady.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4ih9zznr32786sg/Eng-DD2-EP-166%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Eravurchenkalady.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/djsp3y7la6keq6l/Eng-DD2-EP-167%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20ACE%20kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/djsp3y7la6keq6l/Eng-DD2-EP-167%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20ACE%20kalmunai.pdf?dl=0
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026-2222666 
026-2221030 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/168 

 
ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු(අම්පාර) යේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සහහා යමෝටර් කාර් 

රථයක් වසර 02 ක් සහහා කුලියට 
ලබා ගැනීම 

2020-09-

09 වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 
(අම්පාර )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 
- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/169 

 
අක්කරරපත්තු පාරියභෝගික යසේවා 
මධ්යස්ථානය (අම්පාර)  යේ රාජ්කාරී 
කටයුතු සහහා යගොඩනැගිල්ලක්  වසර 

02 ක් සහහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-09-

09 වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078            

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/170 

 
විදුලි අධිකාකාරී (මහඔය පාරියභෝගික 
යසේවා මධ්යස්ථානය) - අම්පාර යේ 

නිළ නිවස සහහා නිවසක්, වසර 01 ක්  
සහහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-09-

09 වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රායේශීය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

(අම්පාර) 
063-2222387 
063-2222078            

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

500.00 - නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
නිලායවලි පාර, 
ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

නිලායවලි පාර 
ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/wha9acoh30ru74r/Eng-DD2-EP-168%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20ACE%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wha9acoh30ru74r/Eng-DD2-EP-168%20Hiring%20of%20Motor%20car%20for%20ACE%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0obdoqsry0gupea/Eng-DD2-EP-169%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Akkaraipattu.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0obdoqsry0gupea/Eng-DD2-EP-169%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20ECSC%20at%20Akkaraipattu.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2gqet8hymgmg6yx/Eng-DD2-EP-170%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Mahaoya%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2gqet8hymgmg6yx/Eng-DD2-EP-170%20Rent%20a%20house%20for%20the%20use%20as%20ES%20%28Mahaoya%20ECSC%29%20Quarters.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/171 

 
විදුලි අධිකාකාරී (ඉඟිිජයාගල 

පාරියභෝගික මධ්යස්ථානය) අමිපාර  
යේ රාජ්කාරී කටයුතු සහහා ඩබල් 
කැබ්  රථයක්  වසර 02 ක් සහහා 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-09-

09 වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

ප්රධ්ාන විදුලි ඉංජියන්රු   
(අමිපාර) කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

යහෝ 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

1,000.00 20,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
කළාප 02 

DGM [E]/QPPC/20/172 

 
නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය සහහා පිරිසිදු කිරීම්, 
නඩත්තු හා සනීපාරක්ෂක යසේවා 

සැපයීම 

2020-09-

09 වන දා 
පස්වරු 
2.00 

පළාත් 
ප්රසම්පාදන 

කමිටුව 
(නැයගනහිර

) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී(නැ

යග 
නහිර කාර්යාලය) 

ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 

 

500.00 10,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර කාර්යාලය), 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
උප්පුයේලි, 

ත්රිකුයාමලය 

- 

NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/011 

බටහිර පළාත දකුය II ට අයත් බල 

ප්රයේශයන්හි අබලි භාණ්ඩ විකිීමම 

සහහා මිළ ගයන් කැහවීම 

 

 

2020.09.16 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

- 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජ්ාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/058 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සහහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (වාිජජ්) සහහා 

 

2020.09.09 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජ්ාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

https://www.dropbox.com/s/pm5alxqztqlhssu/Eng-DD2-EP-171%20Hiring%20of%20double%20cab%20%20for%20ES%28Inginiyagala%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pm5alxqztqlhssu/Eng-DD2-EP-171%20Hiring%20of%20double%20cab%20%20for%20ES%28Inginiyagala%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6rh9kfmotuxq6i0/Eng-DD2-EP-172%20Janitorial%20Service%20-%20DGM%20East%20office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6rh9kfmotuxq6i0/Eng-DD2-EP-172%20Janitorial%20Service%20-%20DGM%20East%20office.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/76fuiky0a6qu0yz/WPSII.T.2020.011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/76fuiky0a6qu0yz/WPSII.T.2020.011.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nhoglatu826vyh5/WPSII.T.2020.058.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nhoglatu826vyh5/WPSII.T.2020.058.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද 11) 

 
 
 
 
 
 
 

 

WPSII/T/2020/059 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සහහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(බලශක්ති කළමයාකරන) සහහා 

 
2020.09.09 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

 
රු. 500.00 

 
රු. 

5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

 
අදාල 

යනොයේ 

 
ජ්ාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 
යබදාහැරීම් 
අංශය 03 
(බපද 11) 

 
 
 
 
 
 
 

 

WPSII/T/2020/060 
කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සහහා වෑන් රථ 01ක් 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු 

(බලශක්ති කළමයාකරන) සහහා 

 
2020.09.09 
යප.ව. 10.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 
කමිටුව 

(බපද 11) 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

 
රු. 500.00 

 
රු. 

5000.00 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

 
නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 
ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 
ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 
 

 
අදාල 

යනොයේ 

 
ජ්ාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/061 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 

සහහා වෑන් රථ 01ක් විදුලි ඉංජියන්රු 

(යහෝමාගම) සහහා 

 

 

 

2020.09.09 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

රු. 500.00 

 

රු. 

5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජ්ාතික 

ලංසු 

Click 

here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/062 

කුලී වාහන සපයා ගැනීම වසර 02 ක් 
සහහා වෑන් යහෝ ඩබල් කැබ් රථ 01ක් 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු(යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) සහහා 

 

2020.09.09 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 500.00 

 

රු. 
5000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 
යනොයේ 

 

ජ්ාතික 
ලංසු 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/bdw1cqncq7ar6ec/WPSII.T.2020.059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bdw1cqncq7ar6ec/WPSII.T.2020.059.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/340y8obsyzt68x2/WPSII.T.2020.060.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/340y8obsyzt68x2/WPSII.T.2020.060.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kymmbzyltnut01n/WPSII.T.2020.061.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kymmbzyltnut01n/WPSII.T.2020.061.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/412nsif60q48ugc/WPSII.T.2020.062.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/412nsif60q48ugc/WPSII.T.2020.062.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II) 

 

 

WPSII/T/2020/063 

ශ්රී ජ්යවර්ධ්නපුර යබදාහැරීම් නඩත්තු 

වැඩබිම පවත්වායගන යාම සහහා සුදුසු 

යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට යහෝ බේදට 

ලබා ගැනීම වසර 02ක් සහහා 

(යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 750 කට 

යනොඅඩු විය යුතු අතර අවම වශයයන් 

බර හා සැහැල්ලු වාහන 03ක් නවතා 

තැබීමට හා යකොන්ක්රීට් ක ආ ආදී 

භාණ්ඩ ගබඩා කර තැබිය හැකි ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර, පන්නිපිටිය, 

යහෝමාගම, යකොට්ටාව, මාලයබ්, 

අතුරුගිරිය යන ප්රයේශ අවටින්  ජ්ලය, 

විදුලිය හා දුරකථන සහිත ප්රධ්ාන 

මාර්ගයකට ආසන්නව පිහිටා තිබිය 

යුතුය.) 

 

2020.09.09 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

- 

 

- 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජ්ාතික 

ලංසු 

Click 
here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2020/064 

මීයප් තැනීම් වැඩබිම පවත්වායගන 

යාම සහහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් 

කුලියට යහෝ බේදට ලබා ගැනීම 

(යගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 750 කට 

යනොඅඩු විය යුතු අතර බර වාහන, 

සැහැල්ලු වාහන සහ යකොන්ක්රීට් ක ආ 

ආදී භාණ්ඩ ගබඩා කර තැබිය හැකි 

මීයප් යහෝ පාදුක්ක නගරය අවටින් 

ජ්ලය, විදුලිය හා දුරකථන සහිත 

ප්රධ්ාන මාර්ගයකට ආසන්නව පිහිටා 

තිබිය යුතුය.) 

 

2020.09.09 
යප.ව. 10.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

- 

 

- 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජ්ාතික 

ලංසු 

Click 
here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

 

 

 

WPSII/T/2020/065 

බණ්ඩාරගම විදුලි ඉංජියන්රු 

කාර්යාලය පවත්වා යගන යාම සහහා 

සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට යහෝ 

බේදට ලබා ගැනීම. (යගොඩනැගිල්ල 

වර්ග අඩි 4500 කට යනොඅඩු විය යුතු 

 

2020.09.09 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

- 

 

- 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජ්ාතික 

ලංසු 

Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/teu6szs8kcln59z/WPSII.T.2020.063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/teu6szs8kcln59z/WPSII.T.2020.063.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ic6ait8urud1miw/WPSII.T.2020.064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ic6ait8urud1miw/WPSII.T.2020.064.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ua4ozjb06bam60/WPSII.T.2020.065.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ua4ozjb06bam60/WPSII.T.2020.065.pdf?dl=0
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අතර වාහන 06 ක් පමය නවතා 

තැබිය හැකි බණ්ඩාරගම නගර 

ආසන්නයේ ජ්ලය, විදුලිය හා දුරකථන 

පහසුකම් සහිතව ප්රධ්ාන මාර්ගයකට 

ආසන්නව පිහිටා තිබිය යුතුය). 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2020/066 

මිල්ලනිය පාරියභෝගික යසේවා 

මධ්යස්ථානය පවත්වා යගන යාම 

සහහා සුදුසු යගොඩනැගිල්ලක් කුලියට 

යහෝ බේදට ගැනීම වසර 02ක් සහහා 

(ප්රධ්ාන මාර්ගයට ආසන්නව ජ්ලය, 

විදුලිය හා දුරකථන පහසුකම් සහිතව 

සම්පූර්ය වර්ගඵලය වර්ග අඩි 2000 – 

2500 යනොඅඩු වාහන කිහිපයක් ගාල් 

කිරීමට ඉඩකඩ ඇති) 

 

2020.09.09 
යප.ව. 10.00 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

- 

 

 

- 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජ්ාතික 

ලංසු 

Click 
here 

 

 

යබදාහැරීම් 

අංශය 03 

(බපද II ) 

 

 

WPSII/T/2020/068 

Supply and Delivery of Steel Box 

for Housing Direct Connected 

Three Phase Meters – 750 Nos for 

Western Province South II 

 

 

2020.09.16 

යප.ව. 10.00 

 

 

පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

කමිටුව 

(බපද II) 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

රු. 2,500.00 

 

රු. 71,000.00 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

නි. සා. (බපද II ) 

කාර්යාලය 

ලං. වී.ම, පලමු මහල, 

යනො. 644,  ශ්රී 

ජ්යවර්ධ්නපුර මාවත, 

ඇතුල්යකෝට්යට්. 

 

 

අදාල 

යනොයේ 

 

ජ්ාතික 

ලංසු 

Click 
here 

 

 
 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 

 

 
 

ඩීඩී4/පීඑච්එම්/එන්සීබී/2020/009/ඩී 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ කළුතර 
පුලර්ටන් ගබඩාව සහ භුමිය පිරිසිඳු 

කිරිම හා නඩත්තු කිරිම 
 

පූර්ව ලංසු රැස්වීම 
2020-08-28 දින යප.ව. 10.00 ට 

නි.සා. (වයා. හා  අ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශ 4 කාර්යාලය, 

ශ්රී යේවානන්ද මාවත,  පිළියන්දල. 
 

 
 

2020-09-09 
යප.ව.10.00 

 
 

කලාපීය 
සපයා ගැනීම් 

කමිටුව 
යබදා හැරීම් 

අංශ 4 
 
 

 
 

නි.සා. 
(වයා. හා  අ.න.) 

යබදාහැරීම් අංශ 4 
කාර්යාලය,  ලං.වි.ම., 
ශ්රී යේවානන්ද මාවත,  

පිළියන්දල. 
011-2608025 
011-2614472 

 
 
 

1000.00 

 
 
 

12,000.00 

 
 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී (සැලසුම් 
හා සංවර්ධ්න) කාර්යාලය 

- යබදා හැරීම් අංශ 4, 
4වන මහල, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 

යනො25, නගරසභා පාර, 
යදහිවල 

0112-4204015 
 

 
 
 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(සැලසුම් හා 
සංවර්ධ්න) කාර්යාලය 
- යබදා හැරීම් අංශ 4, 
4වන මහල, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
යනො25, නගරසභා 

පාර, 
යදහිවල 

0112-4204015 
 

 
 
 
- 

 
 
 

NCB 

 
 
 

Click 
Here 

            

https://www.dropbox.com/s/7hdbrtbtwbjxbud/WPSII.T.2020.066.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7hdbrtbtwbjxbud/WPSII.T.2020.066.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/76pg95iuhor2nxh/WPSII.T.2020.068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/76pg95iuhor2nxh/WPSII.T.2020.068.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5hu4cvw6xdzkeei/Sin-DD4-PHM-NCB-2020-009-D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5hu4cvw6xdzkeei/Sin-DD4-PHM-NCB-2020-009-D.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකු ආ 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී වාහන/2020/49 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (ගාල්ල)-කාර් 01, 
යරේන් යලොරි 01 ක් හා යලොරි රථ 

02ක්.(යරේන් යලොරි රථය තට්ටුයේ දිග 

අඩි 10.5,පටු මුහුයත,යදොඹකරය 

යටොන් 03 විය යුතුය) 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු (යබදාහැරීම් 

නඩත්තු)-කාර් 01, 
 

ප්රධ්ාන ඉංජියන්රු(තැනීම්)-කාර් 01, 
 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතු අතරම යමම ඒකකයේ 

ඕනෑම ස්ථානයක රාජ්කාරී කිරීමට 
ඔබ එකග විය යුතුය) 

 
 

 
2020.09.09 

ප.ව.2.00 

 
පළාත් සපයා 

ගැනීම් 

 
නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 
 

 

500/- 

 
අදාළයනොයේ 

 
නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
අදාලයනොයේ

. 

 
NCB 

 

Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශ 4 
(දකු ආ 
පළාත) 

 
නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/අබලි/2020/50 

 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකු ආ 
පළාත් ගබඩායේ ඇති භාවිතයයන් 

ඉවත් කරන ලද අබලි තරාපැවි 45ක් 
විකිීමම 

 

 
 

2020.09.09 
ප.ව.2.00 

 
 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

 
 

1,000/- 

 
 

ලංසු මුදලින් 
10% 

 
 

නි.සා.(ද.ප.) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., අංක.167,  
මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

  
 

අදාලයනොයේ
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NCB 
 

 
Click 
Here 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජ්ාතයන්තර/ජ්ාතික 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. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔන්න්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය න් විටක ඔන්න් 1987 අංක 3 දරය යපොදු යකොන්ත රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපොතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංජියන්රු 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 සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අයකරයක් ම`ගින් යහෝ මුදල් ම`ගින් යහෝ යගවිය හැක. 
 

 

වියේශීය තානාපති කාර්යාල /යවළ`ද යකොමිෂන්වලට, ලංසු යපොත්වල යතොරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔන්න්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධ්ාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔන්න්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයබ්. 
 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධ්ාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජ්ාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යේශීය තර`ගකාරී ලංසු 

 

https://www.dropbox.com/s/4d052lrghjyouo3/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4d052lrghjyouo3/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-49.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gdgc47huqai3mzq/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-abali-2020-50.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gdgc47huqai3mzq/Sin-DD4%28SP%29-DGM%28SP%29-C2-abali-2020-50.pdf?dl=0
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