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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 ප ොත් මිළදී ගත 

හැකි කාර්යාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

ප ොපතහි 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 
(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කාර්යාලය 

ලංසු විවෘත කරන 

ස්ථානය 

පතොරතුරු 

පිට තක 
මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 

වර්ගය 
ICB/ 
NCB 

පතොරතුරු 

පිට ත 

භාගත 

කිරීම් 

අමු ද්රවය 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020/023 
 

Supply & Delivery of 
 

i)  End Termination Kit H.S. Indoor 
11kV/ 95Sqmm/ 3C/ XLPE/ SWA 
UG Cable (Without Sockets) – 300 

Nos. 

 
ii) End Termination Kit H.S. Indoor 
11kV/95Sqmm/ 3C/ PILC/SWA UG 
Cable (Without Sockets) -20 Nos. 

 
iii) Straight Through Joint H.S. for 
33kV/400Sqmm/ 1C/ XLPE/ SWA 

(Without Ferrules) 
-20 Nos. 

 

2020 
අයරේල් 
01 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  
ලක්ෂ්මන් 

යගොඩනැගිල්ල 340, 
ආර්. ඒ. ද යමල් මාවත, 
යකොළඹ 03 මගින් 
2020- 03-31 දිනට 

යපර 
දුක.011-2575923 

011-2575930 

1,000.00 
(මුදලින්) 

43,250.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය, 
සිේවනමහල,  ලක්ෂ්මන් 
යගොඩනැගිල්ල 340, ආර් 
ඒ ද යමල්මාවත, යකොළඹ 

03හි තබා ඇති 
ලංසුයපට්ටිය 

සමුළුකාමරය, 
නියයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාකාරි 
(යකොළඹ නගරය) 

කාර්යාලය 

- NCB Click Here 

https://www.dropbox.com/s/o9rlq7pzsj8nr41/ENG-DD1-CC-2020-023.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(යකොළඹ 
නගරය) 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2020/024 
 

Supply & Delivery of 
i) End Termination Kit H.S .Indoor 

LV/35Sqmm/ 
4C/PILC/SWAUG Cable (Without 

Sockets) 
– 120 Nos. 

 
ii) End Termination Kit H.S .Indoor 

LV/ 95Sqmm/ 
4C/PILC/SWA UG Cable (Without 

Sockets) 
– 60 Nos. 

 
iii) Jointing Kit Straight Through H.S. 

LV/ 16Sqmm/ 2C/ XLPE/ SWA 
Cable (Without Ferrules) – 275 Nos. 

 
iv) End Termination Kit H.S. Indoor 

LV/ 16Sqmm/ 
2C/PILC/SWAUG Cable (Without 

Sockets) 
– 350 Nos. 

 

2020 
අයරේල් 
01 

යප.ව.10.00 

පළාත් 
මිලදී 
ගැනුම් 
කමිටුව 

එම 1,000.00 
(මුදලින්) 

18,600.00 
(මුදලින්යහෝ 

බැංකු 
අයකරයක් 
මඟින්) 

එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 03 
(ඌව) 

DGM(UVA)/CE(COM)/C1/ 
PS/2K20/008 

 
ඌව පළාත සඳහා  යපරැදි බමන ලද 
මීටර් 6.0 කි. ග්රෑ 50  යකොන්ක්රිට් 
කණු 1000ක් මිලදී ගැනීම සහ 

සැපයීම 

2020 
අයරේල් මස 01 
ප.ව 15.00 

 
 
 
 

පළාත් මිලදී 
ගැනිම් 
කමිටුව 
(ඌව) 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි (ඌව) 

ශාඛාව, රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

දු.ක. : 0552222474 

500.00 141,300.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරි 
(ඌව) ශාඛාව, රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

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

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(ඌව) ශාඛාව, රධාාන 
ඉංජියන්රු (වාණිජ්) 

ඒකකය 
ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක . 04, ස්ප්රංවැලි 
පාර, 

හිඳ යගොඩ, 
බදුල්ල. 

- NCB Click 

Here 

ඉදිකිරීම් 

ජ්නන අංශය 
(ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
ලක්ෂපාන නිවාස යපයදස තුළ ඇති 
මාර්ග පද්ධාතිය අලුත්වැඩියා කිරීම 

(යදවන අදියර ) සදහා 
යකොන්ත්රාත්තුව 

 

2020/ 04/ 02 
වන දින 
ප.ව.2.00 

 
 
 

සුලු සපයා 
ගැනීම් 

කමිටුව, 
ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය. 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 

රු.1000 / = 
(සෑම 

යගවීමක්ම 
ඕනැම 
මහජ්න 
බැංකු 

50,000.00 නියයෝජ්ය සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යාලය, ලක්ෂපාන 

සංකීර්යය,ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලක්ෂපාන. 

 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
කාර්යාලය, 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්යය, 
ලංකා විදුලිබල 

- NCB Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/4c5hit3mtojqtpv/ENG-DD1-CC-2020-024.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yc6ctpnba65vs3q/2K20%20008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yc6ctpnba65vs3q/2K20%20008.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/535mnxem6t71m76/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2020-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/535mnxem6t71m76/Eng-Gen-LC-DGM-LC-Civil-Ten-2020-01.pdf?dl=0
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DGM/LC/Civil/Ten 2020 – 01 

 
පටන්ඩර් ලියා දිංචිය 

ICTAD 

M -6 පහෝ C-7 පහෝ ඊට වැඩි. 
පගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම් පහෝ / හා 

මාර්ග ඉදිකිරිම්  පිළිබඳ  ළපුරුද්ද 

අනිවාර්ය පේ. 

051 2232085 
051 3502387 

ෆැක්ස්- 051 2232211 
 
 

2020 / 04/ 01     දින 
 .ව. 4.00 දක්වා 

 මණක් පටන්ඩර් ත් 

නිකුත් කරණු ඇත. 
 

ශාඛාවකින් 
යදමටයගොඩ 
ශාඛායේ 

ලංවීම ජ්නක 
මුලස්ථාන
යේ ගිණුම් 
අංක 071-
1001-2-
3320-705 
බැරවන යසේ 
යගවා යහෝ 
ලක්ෂපාන 
සංකීර්ය 
කාර්යාල 
ලංවීම මුදල් 
කවුන්ටරය
කට යගවා 
ලදුපත 

ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය.) 

 

මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපාන. 

 

යසේවා 
ජ්නන අංශය 
(ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය) 

LV/T/2020/0010 

 
ලක්විජ්ය බලස්ථානය 

තුල සහ නිවාස 
සංකීර්ය වල 

තනිකඩ නිළ නිවාස වල 
මුළුතැන්යගයි 

කටයුතු සඳහා යසේවා 
සැපයීම. 

 

2020-04-01 
ප.ව. 14.00 

 

 

යපර ලංසු 
හමුව 

25.03.2020දින 

යප.ව.10.00 

ලක්විජ්ය 
විදුලි 

බලාගාරය- 
සපයාගැනීම්
කමිටුව 

රසම්පාදන 
අංශය, 4වන මහල, 

බලස්ථාන 
කළමයාකරු 
(ලක්විජ්ය 

විදුලිබලාගාරය) ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච්ය ෝයල් 

TP : 032 226 8964 

Fax: 032 226 8966 

 

 

6,500/- 
මුදල  
(නැවත 

යනොයගවන 
යටන්ඩර් 
තැන්පතුව) 
සාමානයාධිකා
කාරී ලංකා 
විදුලිබල 
මණ්ඩලය 
නමින් 
මහජ්න 
බැංකුයේ 

ගිණුම් අංක: 
071100123
320705 
යවත බැර 
කල හැක. 

 

රු.395,000.00 රසම්පාදන අංශය, 4 වන 

මහල, පරිපාලන 

යගොඩනැගිල්ල, ලක්විජ්ය 

විදුලිබලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නාරක්කල්ලිය, 

යනොයරොච් යලයි 61342, 
ශ්රී ලංකාව. 

 
TP : 032 226 8964/977 

Fax: 032 226 8966 

රසම්පාදන අංශය, 4 
වන මහල, පරිපාලන 
යගොඩනැගිල්ල, 
ලක්විජ්ය විදුලිබ 
ලාගාරය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 
නාරක්කල්ලිය, 
යනොයරොච් යලයි 

61342. 
 

http://www.
ceb.lk/tende

rs/ 
යවතින් 
යනොමියල් 
බාගත 

කරගතහැක 
 

NCB Click 

Here 

 

 

 

 

http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
http://www.ceb.lk/tenders/
https://www.dropbox.com/s/lbv9su50v6f8fxd/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0010.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lbv9su50v6f8fxd/ENG-GEN-PPM%28LVPP%29-LV-T-2020-0010.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උතුරුමැද) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/005 

 
රධාාන ඉංජියන්රු(සැලසුම් හා 
සංවර්ධාන) යේ රාජ්කාරී කටයුතු 
සඳහා වසර 02ක කාල සීමාවකට  
කුලී පදනම මත කාර් රථයක් ලබා 

ගැනීම. 

2020.03.26 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

අංක 525/26, පළමු 
මහල,ඩී.එස්.යසේනානා

යක මාවත, 
අනුරාධාපුර. 

දු:අ: 025-2222552 
 

500.00 10,000.00 නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක 525/26, පළමු 

මහල,ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධාපුර. 
දු:අ: 025-2222552 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

ඩී.එස්.යසේනානායක 
මාවත, අනුරාධාපුර. 

අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උතුරුමැද) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/006 

 
විදුලි ඉංජියන්රු(වාණිජ්) යේ 

රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත 

කාර් රථයක් ලබා ගැනීම.. 

2020.03.26 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උතුරුමැද) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/007 

 
රධාාන ඉංජියන්රු (තැනීම්) යටයත් 
විදුලි අධිකාකාරී(තැනීම්) යේ රාජ්කාරී 
කටයුතු සඳහා වසර 02ක කාල 
සීමාවකට  කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම.. 
 

2020.03.26 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උතුරුමැද) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/008 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (අනුරාධාපුර) 

යටයත් විදුලි අධිකාකාරී(පදවිය) යේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම.. 

 

2020.03.26 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උතුරුමැද) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/009 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (අනුරාධාපුර) 

යටයත් විදුලි අධිකාකාරී(අනුරාධාපුර) 
යේ රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වසර 
02ක කාල සීමාවකට  කුලී පදනම 
මත වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම.. 

2020.03.26 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

file:///C:/Users/DELL3/Desktop/Paper%20add%2012-03-2020/Sin-DD1-NCP--HV-2020-05.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2020-06.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2020-07.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2020-08.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2020-09.pdf
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යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උතුරුමැද) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/010 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (කැකිරාව) යටයත් 
විදුලි අධිකාකාරී(වාණිජ්) යේ රාජ්කාරී 
කටයුතු සඳහා වසර 02ක කාල 
සීමාවකට  කුලී පදනම මත වෑන් 

රථයක් ලබා ගැනීම.. 
 

2020.03.26 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උතුරුමැද) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/011 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (කැකිරාව) යටයත් 

විදුලි අධිකාකාරී(කාර්යාල) යේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම.. 

 

2020.03.26 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 01 
(උතුරුමැද) 

ඩීජීඑම්/එන්සීපී/සීඕඑම්/සී1/එච්වී/20
20/012 

 
විදුලි ඉංජියන්රු (අනුරාධාපුර) 

යටයත් විදුලි අධිකාකාරී(වාණිජ්) යේ 
රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වසර 02ක 
කාල සීමාවකට  කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම.. 

 

2020.03.26 
ප.ව.03.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

එම 500.00 10,000.00 එම එම අදාළ නැත NCB click here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/061 

 

නිපයෝජ්ය සාමානයාධාකාකාරී 

(නැපගනහිර)  කාර්යාලය පේ 

රාජ්කාරී කටයුතු සඳහා වෑන්  

රථයක්   වසර 02 ක් සඳහා කුලියට 

ලබා ගැනීම 
 

2020-03-25 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

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 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/062 

 

විදුලි අධිකාර  (වාණිජ්) නිපයෝජ්ය 

සාමානයාධිකාරී කාර්යාලය 

ත්රීකුණාමලය පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සඳහා වෑන්  රථයක්   වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-03-25 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB Click Here 

Sin-DD1-NCP--HV-2020-10.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2020-11.pdf
Sin-DD1-NCP--HV-2020-12.pdf
https://www.dropbox.com/s/9ixslyqg65uw9tx/Eng-DD2-EP-061%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20DGM%28East%29%20office%20in%20Trincomalee.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pqpaapyapln35qq/Eng-DD2-EP-062%20Hiring%20of%20Vehicle%20forES%28Commercial%29%20at%20DGM%28East%29%20Office.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/063 

 

විදුලි අධිකාරී සම්මන්තුරර 

 ාරිපභෝගික මධාකයස්ථානය 

(කල්මුපේ) පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සඳහා වෑන් රථයක්  වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-03-25 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

විදුලි ඉංජියන්රු 
(කල්මුයණ්) 
කාර්යාලය 

067-2229276 
යහෝ 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/064 

 

විදුලි අධිකාරී කල්මුපේ  

 ාරිපභෝගික මධාකයස්ථානය 

(කල්මුපේ)පේ රාජ්කාරී කටයුතු 

සඳහා වෑන් ථයක්    වසර 02 ක් 

සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 
 

2020-03-25 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

එම 1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 

(නැයගනහිර) 

DGM [E]/QPPC/20/065 

 

විදුලි ඉංජිපන්රු පබදාහැරීම් 

නඩත්තු  (මඩකලපුව) පේ රාජ්කාරී 

කටයුතු සඳහා කාර්  රථයක්  වසර 

02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම. 

2020-03-25 
වන දා 
පස්වරු 

2.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

(නැයගනහිර
) 

විදුලි ඉංජියන්රු   
යබදාහැරීම් නඩත්තු  

(මඩකලපුව) 
කාර්යාලය 

065-2227761 
යහෝ 

නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(නැයගනහිර 
කාර්යාලය) 
ත්රිකුයාමලය             
026-2222666 
026-2221030 

 

1,000.00 20,000.00 එම එම - NCB Click Here 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(බපඋ) 

WPN/NCB/V-V119/2020/29 
යතත් බදු කුලී පදනම මත යමෝටර් 
රථයක් ලබා ගැනීම. (රියදුරු 

සහිතව). රධාාන විදුලි ඉංජියන්රු - 
යේයන්යගොඩ 

2020-03-25 
ප.ව 2.00 දක්වා 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ.                
දු.ක. 011-

2911071/72 

500.00 20,000.00 නි.සා. (බපඋ) කාර්යාලය, 
ලං.වි.ම., යනො. 280, නුවර 

පාර, කිරිබත්යගොඩ. 

නි.සා. (බපඋ) 
කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 
යනො. 280, නුවර පාර, 

කිරිබත්යගොඩ. 

- NCB Click 

here 

https://www.dropbox.com/s/aro2uwbrrpuhk4d/Eng-DD2-EP-063%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Sammanthurai%20ECSC%20-Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w5nasl1jtnbkkqv/Eng-DD2-EP-064%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Kalmunai%20ECSC%20-Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aaq2468yy822xtv/Eng-DD2-EP-065Hiring%20of%20Vehicle%20for%20EE%20DM%20BAtticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m585e3zji49oxde/Eng-DD2-WPN-NCB-V-%20V119-2020-29%20-%20Car.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m585e3zji49oxde/Eng-DD2-WPN-NCB-V-%20V119-2020-29%20-%20Car.pdf?dl=0
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යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
 (වාහාආ)  

DD2/DGM(C&C)/HVML//2020/T99 
කිරිබත්යගොඩ පිහිටි යබ.අංශ 02 
මනු පරීක්ෂයාගාරය සඳහා යතත 
බදු කුළී පදනම මත වෑන් රථයක් 

සපයා ගැනීම 
 

2020.03.25 
යප.ව.10.00 

යබදාහැරීම් 
අංශ 2 

නිසා(වාහාආ) යබ.අංශ 
2, 02වන මහළ, 
යනො.205/3, නුවර 
පාර, පහළ බියන්විල, 

කඩවත 
0112901308 

500.00 18,000.00 යකොළඹ 02, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයේ 
යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලයේ තබා ඇති 
යටන්ඩර් යපට්ටියට 
බහාලිය යුතුයි 

යකොළඹ 02, ලං.වි.ම, 
යනො.205/3, නුවර 
පාර, පහළ බියන්විල, 

කඩවත 
යදවන මහයල් 

අ.සා.(යබ.අංශ 02) 
කාර්යාලය 

- NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරිම් 
අංශය 02 
(මධායම) 

 
 

CP/CE(COM)/PPC/2020/058 
යප්රායදණිය රායද්ය ය විදුලි 

ඉංජියන්රු ඒකකයට අයත් ගලහා 
උප පාරියභෝගික යසේවා 

මධායස්ථානය සඳහා යප ද්ගලික 
අංශයේ ආරක්ෂක යසේවාව වසරක 

කාලයකට ලබා ගැනීම. 
 
 

2020-04-01  
දින 

ප.ව. 2.00ට 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමිටුව 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

දු.අ.  081-2234324 
081-4472724 

1000/= 8,000/- ර.ඉ. (වාණිජ්) කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 04, 
අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

ර.ඉ. (වාණිජ්) 
කාර්යාලය, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
අංක 04, 

අස්ගිරිය පාර, 
මහනුවර. 

අදාල නැත. NCB Click 
Here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/10 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි 

කළුතර රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලයයහි ෆුලර්ටන් 

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය 
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2020.04.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමි ටුව 

නියයොජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරි ( 
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 රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(බස්නාහිර පළාත දකුය-
1) කාර්යාලය,  

යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන මහල, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
අංක: 25, නගරසභා 
පටුමඟ, යදහිවල. 

රධාාන ඉංජියන්රු 
(වාණිජ්), නියයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාකාරී 
(බස්නාහිර පළාත 

දකුය-1) කාර්යාලය,  
යබදාහැරීම් අංශ - 4 
මූලස්ථානය, 3වන 
මහල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, අංක: 25, 
නගරසභා පටුමඟ, 

යදහිවල. 

 NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/11 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි රධාාන 

ඉංජියන්රු  රත්මලාන  
කාර්යාලයයහි  රත්මලාන  

පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථානය  
සඳහා කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

 

2020.04.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/12 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  රධාාන 

ඉංජියන්රු  රත්මලාන  
කාර්යාලයයහි යබොරලැස්ගමුව 
පාරියභෝගික යසේවා මධායස්ථාන 
කාර්යාලය සඳහා කුලී පදනම මත 
වෑන් රථයක් ලබාගැනීම සඳහා වූ 

යටන්ඩරය 

2020.04.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

https://www.dropbox.com/s/dyfaeawclsaldjz/Eng-DD2-CnC-2020-T99.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dyfaeawclsaldjz/Eng-DD2-CnC-2020-T99.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mibv62ucrw8dyfe/Eng-DD2-CP-PPC-2020-058.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mibv62ucrw8dyfe/Eng-DD2-CP-PPC-2020-058.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4146xtd4zp4iis7/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4146xtd4zp4iis7/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o5i54cvuwpoifq9/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o5i54cvuwpoifq9/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_11.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eoxte1wegsvicry/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_12.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eoxte1wegsvicry/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_12.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/13 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි  රධාාන 

ඉංජියන්රු ( බලශක්ති 
කළමනාකරය ) සඳහා කුලී පදනම 

මත යමෝටර් කාර් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය. 

 

2020.04.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(බපද - 1) 

ඩබ්පීඑස්-1/පීපීසී/ටී/වී/2019/14 
බස්නාහිර පළාත දකුය-1 හි රධාාන 
ඉංජියන්රු තැනීම් කාර්යාලය සඳහා 
කුලී පදනම මත වෑන් රථයක් 
ලබාගැනීම සඳහා වූ යටන්ඩරය 

2020.04.02 
යප.ව. 10.00 

පළාත් 
රසම්පාදන 
කමි ටුව 

එම 500.00 15,000.00 එම එම  NCB Click 
here 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/14 

 

රධාාන ඉංජියන්රු(ගාල්ල) 
 

කාර් රථ 01, යලොරි රථ 01 

 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතු අතරම යමම 
ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක 
රාජ්කාරී කිරීමට ඔබ එකග විය 

යුතුය) 
 

2020.04.01 
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. 
 

නි.සා.(ද.ප.) 

කාර්යාලය, ලං.වි.ම., 

අංක.167,  

මාතරපාර,ගාල්ල. 

 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/15 

 

රධාාන ඉංජියන්රු(මාතර) 
 

කාර් රථ 01, වෑන් රථ 01 

 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතු අතරම යමම 
ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක 
රාජ්කාරී කිරීමට ඔබ එකග විය 

යුතුය) 
 

2020.04.01 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

එම 500/- අදාළයනොයේ එම එම අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/16 

 

රධාාන ඉංජියන්රු(යබදාහැරීම් 
නඩත්තු) 

 

කාර් රථ 01 

2020.04.01 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

එම 500/- අදාළයනොයේ එම එම අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

https://www.dropbox.com/s/rrohb2iv24mgjnp/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rrohb2iv24mgjnp/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ny5qx8hczp0dfuz/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ny5qx8hczp0dfuz/Sin_DD4_WPS1_PPC_T_V_2020_14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/065d0zlkg8z6kjg/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/065d0zlkg8z6kjg/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/01qhds1wy5a1tpl/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/01qhds1wy5a1tpl/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u9hmw522mfgs5rs/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u9hmw522mfgs5rs/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-16.pdf?dl=0
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(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතු අතරම යමම 
ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක 
රාජ්කාරී කිරීමට ඔබ එකග විය 

යුතුය) 
 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/17 

 
රධාාන ඉංජියන්රු(අකුරැස්ස) 

 

වෑන් රථ 01 

 

 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතු අතරම යමම 
ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක 
රාජ්කාරී කිරීමට ඔබ එකග විය 

යුතුය) 
 

2020.04.01 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

එම 500/- අදාළයනොයේ එම එම අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/18 

 

රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු(බද්යදගම) 

 

වෑන් රථ 01, ත්රී යරෝද රථ 01 

 

 

(ලියාපදිංචි කර වසර 10ක් ඇතුලත 
වාහන විය යුතු අතරම යමම 
ඒකකයේ ඕනෑම ස්ථානයක 
රාජ්කාරී කිරීමට ඔබ එකග විය 

යුතුය) 
 

2020.04.01 
ප.ව.2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීම් 

එම 500/- අදාළයනොයේ එම එම අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

ර.ඉ.තැ (දප)/ලි4/SYA/16/0076 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු 
පළාත් රධාාන ඉංජියන්රු )තැනීම් (
ඒකකය මඟින් ක්රියාත්මක කරනු 
ලබන සැටි සැලසුම් කාර්යයක් වන 
රූමස්සල උපයපොළ ඉදිකිරීමට 

අදාළ වැඩි සැර විදුලි මාර්ගයේ කපා 
සිදුරු කරන ලද ගල් තලාව මත 
යකොන්ක්රීට් පාදම සකසා කණු 

2020/ 0 3/ 31   

ප .ව .2.00  

පලාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

රධාාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) දකුණු පළාත් 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 167, මාතර පාර, 
ගාල්ල. 

දු.ක.-0912234933 

 

ර.ඉ.තැ.(දප)/ ලි4/ 

- - රධාාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) දකුණු පළාත් 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

රධාාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) දකුණු 

පළාත් කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

https://www.dropbox.com/s/amk64jjye16fpnc/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/amk64jjye16fpnc/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iaf99bjert5yww2/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iaf99bjert5yww2/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a6he0cd01un6j0u/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%E0%B6%AD%E0%B7%90.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%924-SYA-16-0076.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a6he0cd01un6j0u/Sin-DD4-SP-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB.%E0%B6%89.%E0%B6%AD%E0%B7%90.%28%E0%B6%AF%E0%B6%B4%29-%E0%B6%BD%E0%B7%924-SYA-16-0076.pdf?dl=0
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යකොන්ක්රීට් කිරීම. 
 

25mm කම්බි යයොදා උස අඩි 5ක් 
සහ පලල අඩි 3ක් යලස සකස් කර 
කණු 24ක් යකොන්ක්රීට් කිරීම, (කණු 
යකොන්ක්රීට් කිරීමට අදාල සැලසුම 
දකුණු පළාත් තැනීම් කාර්යාලයයන් 

ලබාගත හැක) 
 

SYA/16/0076 

යබදාහැරීම් 
අංශය 04 
(දකුණු 
පළාත) 

ර.ඉ.තැ(දප)/ලි4/T/BS/SS/0210/20

18 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දකුණු 
පළාත් රධාාන ඉංජියන්රු )තැනීම් (
ඒකකය මඟින් ක්රියාත්මක කරනු 
ලබන සැටි සැලසුම් කාර්යයක් වන 
යබන්තර අග්රාමාතය සං ාරක 

නිවාසය සඳහා විදුලි සැපයුම ලබා 
දීමට අවශය පරියාමක කුටියක් ඉදි 

කිරීම. 
 

2020/ 0 3/ 27 

ප .ව .2.00  

පලාත් සපයා 
ගැනීම් 
කමිටුව 

රධාාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) දකුණු පළාත් 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

අංක 167, මාතර පාර, 
ගාල්ල. 

දු .ක.-0112232133  
 

- - රධාාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) දකුණු පළාත් 

කාර්යාලය, ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය, 

රධාාන ඉංජියන්රු 
(තැනීම්) දකුණු 

පළාත් කාර්යාලය, 
ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

 

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 ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයබ්. අවශය වු විටක ඔවුන් 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 රධාාන ඉංජියන්රු යවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම`ගින්  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. 
 

 

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

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් 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 රධාාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

 
 ICB ) අන්තර්ජ්ාතික තර`ගකාරී ලංසු “  NCB ) යද්ය ය තර`ගකාරී ලංසු 

 
 
 

        සාමානයාධිකාරී                         
                                     

https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-03-14/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%924-2019-%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%252
https://www.dropbox.com/preview/Distribution%20Division%2004/2019-03-14/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A-%E0%B6%BD%E0%B7%924-2019-%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%252
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