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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 

ජනන අංශය  
(සමනල 

සංකීර්යය) 

PG\SC\SNW\03\04\01\B 
 

සමනලවැව ජල විදුලි බලාගාරයේ 
ජනන යන්ත්ර ආරක්ෂය පද්ධතිය 

ප්රතිසංස්කරයය කිරීම සඳහා 
පැයන්ල ද්රවය මිලටගැනීම 

2020-05-28 
දින, 

14.00 පැය 

ජනන අංශය 
කණිෂ්ඨ 

ප්රසම්පාදන 
කමිටුව 
(සමනල 

සංකීර්යය) 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී, 

(ජනන ආරක්ෂණ) 
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 
wxl 40$20A, 
අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර 
 

Tel: +94 81 2234364 
Fax:+94-81-2246599 

 

රුපි 
2000.00 

 
(බැංකු 

අයකරයක් 
යහෝ මහජන 

බැංකුයේ 
යදමටයගොඩ 

ශාඛායේ 
අංක  071-1-

001-2-
3320705 

දරන ජනක 
අංශයේ රැස් 

කිරීයම් 
ගිණුමට 

මුදල් 
තැන්පත් 
කර ලබා 
ගත් ලදු 
පතක් ) 

රුපි 80,000.00 නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී, 

(ජනන ආරක්ෂණ) 
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 

wxl 40$20A, අම්පිටිය 
පාර, මහනුවර 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී, 

(ජනන ආරක්ෂණ) 
ලංකා විදුලි බල 

මණ්ඩලය, 
wxl 40$20A, 
අම්පිටිය පාර, 

මහනුවර 
 

ලංකා විදුලි 
බල 

මණ්ඩලීය 
වවබ් 

අඩවිවයන් 
බාගත කළ 

හැක. 

NCB Click 
here 

ඉදිකිරීම් 

 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

 

 

යසේවා 
යබදාහැරීම් 

අංශය 2 
(වයාපිති හා 

අධිකාසැර 
නඩත්තු) 

PRO&HM/DD2/DPC/Stores/201
9/039 

 
සියඹලායප් ගබඩාවට අදාල 

2020/05/20 
ප.ව.2.00 

 

යබදාහැරීම් 
සපයාගැනීම් 

කමිටුව -
යබදාහැරීම් 

අංශ 02 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපිති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 

රු.5,000/- 
 
 
 

රු. 220,000/- 
 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී (වයාපිති 

හා අධිකාසැර නඩත්තු) - 
යබ.අ.02 කාර්යාලය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරී 

(වයාපිති හා අධිකාසැර 
නඩත්තු) - යබ.අ.02 

කාර්යාලය 

අදාල නැත 
 

NCB 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/62p80fstlkvmy1w/ENG-GEN-PG-SC-SNW-03-04-01-B.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/62p80fstlkvmy1w/ENG-GEN-PG-SC-SNW-03-04-01-B.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0m57goa42mwa2i3/BID-NO_PRO%26HM_DD2_DPC_Stores_2019_039.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0m57goa42mwa2i3/BID-NO_PRO%26HM_DD2_DPC_Stores_2019_039.pdf?dl=0


 2 

අභයන්තර මාර්ග ඉදිකිරීම. 

 

CIDA C-5 සුදුසුකම යහෝ ඊට වැඩි 

සුදුසුකමක් ඇති 

යකොන්ත රාත්කරුවන්ට අයදුම් කල 

හැක. 

 
 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

0812222286 
0812204298 

තැ.යප. 18, ළමාගාරය 
පාර, මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

0812222286 
0812204298 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, 
තැ.යප. 18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර. 

 
දු.ක./ෆැක්ස් 

0812222286 
0812204298 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

(වයාපිති හා 
අධිකාසැර 

නඩත්තු) 

PHM-

DD2/CE(LC&M)/QD/2020/03 

 

ජීව මාර්ග නඩත්තු වැඩ කණ්ඩායම 

සඳහා යක්කල, නිට්ටඹුව අවටින්  
යගොඩනැඟිල්ලක් කුලියට 

ලබාගැනීම 

 

* යගොඩනැඟිල්ල ව.අ. 2000 ක 
පමය 

ප්රමායයකින් සමන්විත විය යුතුය. 
 

* වාහන 3ක් නැවැත්වීයම් ඉඩකඩ 
තිබිය 
යුතුය. 

* ජල, විදුලි  පහසුකම් තිබිය යුතුය. 

20/05/2020 
14.00 පැය 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකා

කාරි (වයා.හා 
අ.සැ.න.) 

යබදාහැරීම් 
අංශය 2 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ.න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය,  
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
0812222286 

150.00 - නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 
තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 
081-2222286 
081-2204298 

 

නියයෝජය 
සාමානයාධිකාකාරි 

(වයා.හා අ.සැ..න.) 
යබදාහැරීම් අංශය 2, 

ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.යප.18, 

ළමාගාරය පාර, 
මහනුවර 

 

- NCB 

 
Click 
Here 

යබදාහැරීම් 
අංශය 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/බද්යද්/ලි5/පවිත්රතා/2020/2021 
විදුලි ඉංජියන්රු බද්යද්ගම 

කාර්යාලයට අයත් විදුලිඉංජියන්රු - 
බද්යද්ගමකාර්යාලය, බද්යද්ගම, 

යගෝනපීනුවල, වඳුරඹ හා 
තල්ගස්වලයනපාරියභෝගිකයසේවාම

ධයස්ාානයන් හා හික්කඩුව 
ප්රාාමික පපයපොල සඳහා පවිත්රතා 

යසේවාවක් සපයා ගැනීම. 

2020.05.21 
ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම. 
හාමුයගොඩ පාර, 

කුම්යම්, බද්යද්ගම. 
 

දු.අං.091-2292099 

1,000.00 25,000.00 ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම. 
හාමුයගොඩ පාර, කුම්යම්, 

බද්යද්ගම. 
 

දු.අං.091-2292099 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම. 
හාමුයගොඩ පාර, 

කුම්යම්, බද්යද්ගම. 
 

දු.අං.091-2292099 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

යබදාහැරීම් 
අංශය 4 
(දකුණු 
පළාත) 

දප/බද්යද්/ලි4/2020/යගොඩනැගිලි/ 
ප්රා. නඩත්තු 

 

විදුලි ඉංජියන්රු බද්යද්ගම 
කාර්යාලයට අයත් ප්රායද්ය ය 

නඩත්තු ඒකකය සඳහා බද්යද්ගම 
නගරය ආසන්නයේ ව.අ. 2000ක 
පමය වාහන 4ක් එකවර ගාල්කර 
තැබිය හැකි , ඉඩම වටා ආරක්ෂක 

වැටකින් සමන්විත, ප්රයේශ 

2020.05.13 
ප.ව. 2.00 

පළාත් සපයා 
ගැනීයම් 
කමිටුව 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම. 
හාමුයගොඩ පාර, 

කුම්යම්, බද්යද්ගම. 
 

දු.අං.091-2292099 

_ _ ප්රායද්ය ය විදුලි ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම. 
හාමුයගොඩ පාර, කුම්යම්, 

බද්යද්ගම. 
 

දු.අං.091-2292099 

ප්රායද්ය ය විදුලි 
ඉංජියන්රු 
කාර්යාලය, 

ලං.වි.ම. 
හාමුයගොඩ පාර, 

කුම්යම්, බද්යද්ගම. 
 

දු.අං.091-2292099 

අදාලයනොයේ

. 
NCB 

 

Click 
Here්ර 

https://www.dropbox.com/s/oc7fxtekahyoldu/PHM_DD2_CE%28LC%26M%29_2020_03.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oc7fxtekahyoldu/PHM_DD2_CE%28LC%26M%29_2020_03.TextMark.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mmr7ysy627ynsc0/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%925-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2020-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mmr7ysy627ynsc0/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%925-%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8F-2020-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lqt9moe7fcz3g9k/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%20-%E0%B6%BD%E0%B7%924-2020-%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-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%25
https://www.dropbox.com/s/lqt9moe7fcz3g9k/Sin-DD4-SP-%E0%B6%AF%E0%B6%B4-%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%20-%E0%B6%BD%E0%B7%924-2020-%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-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%25
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මාර්ගයට යේට්ටුවක් සහිත, ජල , 
විදුලිය, දුරකාන පහසුකම් වලින් 
යුතු යගොඩනැගිල්ලක් විය යුතුය. 

 

 

යබදාහැරීම් 
අංශය 4 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/14 

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු(ගාල්ල) 
 

කාර් රා 01, යලොරි රා 01 

 

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

රාජකාරී කිරීමට ඔබ එකග විය 
යුතුය) 

 

2020.05.20 
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 4 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/15 

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු(මාතර) 
 

කාර් රා 01, වෑන් රා 01 

 

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

රාජකාරී කිරීමට ඔබ එකග විය 
යුතුය) 

2020.05.20 
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 4 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/16 

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු(යබදාහැරීම් 

නඩත්තු) 
 

කාර් රා 01 

 

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

රාජකාරී කිරීමට ඔබ එකග විය 
යුතුය) 

 

2020.05.20 
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 

https://www.dropbox.com/s/2lf1nnn3c5prnuk/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2lf1nnn3c5prnuk/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-14.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/268od3eg4aczg43/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/268od3eg4aczg43/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-15.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ofkn5kqjalf1n3/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ofkn5kqjalf1n3/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-16.pdf?dl=0
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යබදාහැරීම් 
අංශය 4 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/17 

 

ප්රධාන ඉංජියන්රු(අකුරැස්ස) 
 

වෑන් රා 01 

 

 

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

රාජකාරී කිරීමට ඔබ එකග විය 
යුතුය) 

 

2020.05.20 
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 4 
(දකුණු 
පළාත) 

නි.සා.(ද.ප.)/ලි2/කුලී 

වාහන/2020/18 

 
ප්රායද්යය විදුලි 

ඉංජියන්රු(බද්යදගම) 
 

වෑන් රා 01, ත්රී යරෝද රා 01 

 

 

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

රාජකාරී කිරීමට ඔබ එකග විය 
යුතුය) 

2020.05.20 
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 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවනුයවන් සපයාගැනීම් කමිටුයේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් යවතින්, ජාතයන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීයම් පදනම මත මුද්රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යවතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු යපොත් පමයක් පපයයෝගී කරයගනය. 

 
 

අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ඔවුන්යේ බලයලත් නියයෝජිතයන්ට පමයක් ලංසු යපොත් නිකුත් කරනු ලැයේ. 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන 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 නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපොත් අයප්ක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ඔවුන්යේ නියයෝජිතයින්ට අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාන ඉංජියන්රු කාර්යාලයේ දී යනොමියල් පරීක්ෂා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ඔවුන්යේ අනුමැතිය ලත් නියයෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි ස`දහන් ස්ාානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවිත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතියක්ෂේප කරනු ලැයේ. 
 
මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාන ඉංජියන්රු යවතිනි. 
 

 

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

https://www.dropbox.com/s/copbt73l9czu6k4/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/copbt73l9czu6k4/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k8ukedvfavp1ypk/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k8ukedvfavp1ypk/Sin-DD4-SP-DGM%28SP%29-C2-HV-2020-18.pdf?dl=0
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        සාමානයාධිකාකාරී                         
                                     
 


