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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 යයාමු අංකය / අයිතම විස්තරය 
හා ප රමායය 

ලංසු 
භාර ගන්නා 

අවසාන 
දිනය හා 
යේලාව 

සපයාගැනීම් 
කමිටුව 

ලංසු යපාත් මිළදී ගත 
හැකි කායයාලය සහ 

අදාළ අංකය 

 
ලංසු 

යපායතහි 
මිල 

(රුපි.) 

ලංසු ඇපකරයේ 
වටිනාකම 

(රුපි.) 

ඉදිරිපත් කරන ලංසු 
භාරදිය යුතු කායයාලය 

ලංසු විවෘත කරන 
ස්ථානය 

යතාරතුරු 
පිටපතක 

මිල 
(රුපි.) 

ලංසු 
වගයය 
ICB/ 
NCB 

යතාරතුරු 
පිටපත 
භාගත 
කිරීම් 

අමු ද්රවය 

සම්ප්රේෂණ TR/O&MS/NCB/2022/10/D 
Contact Resistance Measuring 

Units 03ක් මිලදී ගැනීම 

2022/ 08/ 
04 

වැනි 
බ්රහස්පතින්දා 

10.00 පතැය 

සම්ප්රේෂණ 
අංශය 

ප්රසම්ප්පතාද  
කමිටුව 

ප්රධා  ඉංජිර්රු 
(සම්ප්රේෂණ රමරහසයුම්ප් 
හසා  ඩත්තු - බ් ාහිර 

උුර) කාර්යාලය, 
දළුගම, කැලණිය, ශ්රී 

ලංකාව 
දු.ක.: 011-2905261 

ෆැක්ස්: 011-2905262 

1,000.00 80,000.00 ප්රධා  ඉංජිර්රු 
(සම්ප්රේෂණ රමරහසයුම්ප් හසා 
 ඩත්තු - බ් ාහිර උුර) 

කාර්යාලය, දළුගම, 
කැලණිය, ශ්රී ලංකාව 
දු.ක.: 011-2905261 

ෆැක්ස්: 011-2905262 

ප්රධා  ඉංජිර්රු 
(සම්ප්රේෂණ රමරහසයුම්ප් 
හසා  ඩත්තු - බ් ාහිර 

උුර) කාර්යාලය, 
දළුගම, කැලණිය, ශ්රී 

ලංකාව 
දු.ක.: 011-2905261 

ෆැක්ස්: 011-2905262 

- NCB Click 
Here 

රබ. අ. 01 
රකාළඹ 
 ගරය 

 
DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2022/016 

Supply & Delivery of End 
Terminations for GIS Panels 

(Cable size: 400Sqmm/1C/11kV) – 
Plugin Type 

 03/08/2022 
10.00 පතැය 

පතළාත්ත 
මිලදී 

ගැනුම්ප් 
කමිටුව 

නිරයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකා  

(රකාළඹ  ගරය) 
කාර්යාලය, 

සිව්ව  මහසල,  ලක්්ම් 
රගාඩ ැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද රමල් මාවත, 
රකාළඹ 03 මගි් 

2022-08-02 දි ට රපතර 
දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුදලි්) 

70,000.00 
 

නිරයෝජ්ය සාමා යාධිකාකා  
(රකාළඹ  ගරය) 

කාර්යාලය, 
සිව් ව  මහසල,  ලක්්ම් 

රගාඩ ැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
රමල් මාවත, රකාළඹ 03 හි 

තබා ඇින ලංසු රපතට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිරයෝජ්ය 

සාමා යාධිකාකා  
(රකාළඹ  ගරය) 

කාර්යාලය 

- රේශීය 
 

Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/gcucoyikfkp7vmi/TR-O%26MS-NCB-2022-10-D%20Information%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gcucoyikfkp7vmi/TR-O%26MS-NCB-2022-10-D%20Information%20Copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tyugztfkll4jt1l/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tyugztfkll4jt1l/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-016.pdf?dl=0
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රබ. අ. 01 
රකාළඹ 
 ගරය 

 
 
 
 

DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2022/015 
Steel Enclosures for Housing Bulk 

Supply Meters -Type D 03/08/2022 
10.00 පතැය 

පතළාත්ත 
මිලදී 

ගැනුම්ප් 
කමිටුව 

නිරයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකා  

(රකාළඹ  ගරය) 
කාර්යාලය, 

සිව්ව  මහසල,  ලක්්ම් 
රගාඩ ැගිල්ල 340, 

ආර්. ඒ. ද රමල් මාවත, 
රකාළඹ 03 මගි් 

2022-08-02 දි ට රපතර 
දුක. 011-2575930 

1,000.00 
(මුදලි්) 

17,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමා යාධිකාකා  
(රකාළඹ  ගරය) 

කාර්යාලය, 
සිව් ව  මහසල,  ලක්්ම් 

රගාඩ ැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද 
රමල් මාවත, රකාළඹ 03 හි 

තබා ඇින ලංසු රපතට්ටිය 

සමුළු කාමරය, 
නිරයෝජ්ය 

සාමා යාධිකාකා  
(රකාළඹ  ගරය) 

කාර්යාලය 

- රේශීය 
 

Click 
Here 

රබ. අ.1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්ප්/එ්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්ප්/ටී/2022/1
39 

සව් ඇලුමිනියම්ප් ඇරලෝයි පි යව  සපතයා 
රබදාහසැරීම සඳහසා. 

(AAAC) 7/4.04mm (Racoon 
Equivalent) 

10/08/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත මිලදී 
ගැනීම්ප් කමිටුව 

ප්රධා  ිදදුලි ඉංජිර්රු 
(වාණිජ්) කාර්යාලය, 

 ාරම්ප්මල පතාර, 
ඇ්සැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

037 - 2281892 

4,000.00 50,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමා යාධිකාකාරී 
(වයඹ-1) කාර්යාලය 

 ාරම්ප්මල පතාර, 
ඇ්සැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

නිරයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකාරී 

(වයඹ-1) කාර්යාලය , 
 ාරම්ප්මල පතාර, 

ඇ්සැේදුම, 
කුලියාපිිය. 

 NCB 
Click 
Here 

 

රබ. අ.1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්ප්/එ්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්ප්/ටී/2022/1
94 

පත ගණක සඳහසා කාබනීකෘත මුද්රණ 
කඩදාසි සපතයා රබදාහසැරීම සඳහසා. 

10/08/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත මිලදී 
ගැනීම්ප් කමිටුව 

එම 1,000.00 60,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

රබ. අ. 1 
(වයාපතෘින හසා 
බැර  ඩත්තු) 

DGM(P&HM)DD1/T/PM/2022/02 
නිරයෝජ්ය සාමා යාධිකාකා  (වයාපතෘින හසා 

බැර  ඩත්තු) රබ.අ.1 ශාඛාව සඳහසා 
ආරක්ෂිත පතාවහස් සැපතයීම හසා රග ිදත්ත 

භාරදීම. 
 

04/08/2022 
14.00 පතැය 

කලාීය 
සපතයා 

ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

(රබ.අ.1) 

නිරයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකා  

(වයාපතෘින හසා බැර 
 ඩත්තු) රබදාහසැරීම්ප් 

අංශය 1,       ලංකා 
ිදදුලිබල මණ්ඩලය, 

ර ා.288, නුවර පතාර,         
කුරුණෑගල, 

 
037- 2229151 

1,000.00 12,000.00 

 
නිරයෝජ්ය සාමා යාධිකාකා  
(වයාපතෘින හසා බැර  ඩත්තු) 

රබදාහසැරීම්ප් අංශය 1,       
ලංකා ිදදුලිබල මණ්ඩලය, 

ර ා.288, නුවර පතාර,         
කුරුණෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්් 037-2229151 

නිරයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකා  

(වයාපතෘින හසා බැර 
 ඩත්තු) රබදාහසැරීම්ප් 

අංශය 1,       ලංකා 
ිදදුලිබල මණ්ඩලය, 

ර ා.288, නුවර පතාර,         
කුරුණෑගල, 

දු.ක.: 037- 2229151, 
2230483, 2230484                    
ෆැක්් 037-2229151 

අදාල  ැත රේශීය 
Click 
Here 

ඉදිකිරීම් 

https://www.dropbox.com/s/gcrf9tvnlqndagg/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gcrf9tvnlqndagg/DGM%28CC%29-EE%28MM%29-PPC-2022-015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/syg17bd6jdvt0rv/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-139.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/syg17bd6jdvt0rv/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-139.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jxxnkhinza6204/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-194.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jxxnkhinza6204/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-194.pdf?dl=0
../../../../Dropbox/Distribution%20Division%2001/2022-07-14/DD1-PHM-T-PM-2022-02.pdf
../../../../Dropbox/Distribution%20Division%2001/2022-07-14/DD1-PHM-T-PM-2022-02.pdf
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යස්වා 

ජ්   
ලක්ෂපතා  
සංකීර්ණය 

Re Advertisement 
LC/CEM/PROC/2022/05 

 
ලක්ෂපතා  සංකීර්ණය සඳහසා ඉ්ධ  සහස 

 යදුරු සහිතව රමෝටර් කාර් රථ 01 ක් 
සැපතයීම (Wet Leased). 

28/07/2022 
14.00 පතැය 

කනි්ඨ 
 ප්රසම්ප්පතාද  

කමිටුව 
(ලක්ෂපතා  
සංකීර්ණය) 

නිරයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකා  

කාර්යාලය, 
ලක්ෂපතා  සංකීර්ණය, 

ලංකා ිදදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපතා . 

දු.ක. :    051-2232085 
051-2232084 

ෆැක්ස් : 051-2232211 
 

2022/06/27 දි  පත.ව. 
0400 දක්වා රට්ඩර් 

පතත්ත මල දී ගත හසැක 
 

රු.2,000ක 
මුදල 

සාමා යාධිකා
කා  ලංකා 

ිදදුලිබල 
මණ්ඩලය 

 මි් 
සාමා යාධිකා
කාරී  මට 

මහසජ්  
බැංකුව - 

මූල්ථා  
ශාඛාරව් 

ගිණුම්ප් අංක 
204200320
085134 ට 

බැරව  ර් 
රගවා (බැංකු 
ලදුපතරත්ත ලංසු 

අංකය 
පතැහසැදිලිව 

සදහස් කළ 
යුුය ) රහසෝ 
ලක්ෂපතා  
සංකීර්ණ 
කාර්යාල 

ලංවීම මුදල් 
කවු්ටරයක

ට රගවා 
ලදුපතත 

ඉදි පතත්ත කළ 
යුුය.. 

රු.10,000/- 

නිරයෝජ්ය සාමා යාධිකාකා  
කාර්යාලය, 

ලක්ෂපතා  සංකීර්ණය, 
ලංකා ිදදුලි බල මණ්ඩලය, 

ලක්ෂපතා . 

නිරයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකා  

කාර්යාලය, 
ලක්ෂපතා  සංකීර්ණය, 

ලංකා ිදදුලි බල 
මණ්ඩලය, 
ලක්ෂපතා . 

ලංිදම රවබ්ප 
අඩිදරය් 

ලබාගත හසැක. 

 
NCB 

Click 
Here 

 

රබ. අ.1 
(වයඹ-1) 

ඩීජීඑම්ප්/එ්ඩබ්පී1/සීඊඊසීඑම්ප්/ටී/2022/1
92 

ප්රධා  ිදදුලි ඉංජිර්රු (තැනීම්ප්) වයඹ 1 
කාර්යාලයට අයත්ත තැනීම්ප් වැඩ 

කණ්ඩායම සදහසා කුලියාපිිය   ගර 
සීමාව ුළි්  ජ්ලය, ිදදුලිය, දුරකථ , 
මාර්ග පතහසසුකම්ප් සහිත වර්ග අඩි 1,500 

10/08/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත මිලදී 
ගැනීම්ප් කමිටුව 

එම 1,000.00 10,000.00 එම එම  NCB 
Click 
Here 

 

https://www.dropbox.com/s/zvb2yjx0nmycvjb/ENG-GEN-LC-CME-PROC-2022-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zvb2yjx0nmycvjb/ENG-GEN-LC-CME-PROC-2022-06.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d4gdi7g4oylr6cx/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-192.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d4gdi7g4oylr6cx/Eng-DD1-NWP1-DGM-CEECM-T-2022-192.pdf?dl=0
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ර ාඅඩු රගාඩ ැඟිල්ලක් සහිත පතර්ච් 
40 කට ර ාඅඩු ඉඩමක් කුලී රහසෝ බදු 

පතද ම මත ලබා ගැනීම. 

 
 

රබ.අ. 02 

 
PHMDD2/DGM/CE(LCM)/QD/202

2/18 
 

වහසරකාට්ටරට්ට ගැ්ිය සිට ගරල්රවල 
ගැ්ිය දක්වා රයෝජිත 33 kV රැහසැ් 
මාර්ගරේ Preliminary හසා Profile 

මිනුම්ප් කටයුු සිදුකිරීම (6.5 Km) 
 
 
 

03/08/2022 
14.00 පතැය 

 
නිරයෝජ්ය 

සාමා යාධිකාකා
 (වයා.හසා 
අ.සැ. .) 

රබදාහසැරීම්ප් 
අංශය 2 

 

නිරයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකා (වයා.හසා 

අ.සැ. .)රබදාහසැරීම්ප් 
අංශය 2 

ලංකා ිදදුලිබල 
මණ්ඩලය,   
තැ.රපත.18, 

ළමාගාරය පතාර, 
මහසනුවර 

 
 

081-2222287 
081-2204298 

 

 
500.00 

 
15,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමා යාධිකාකා  
(වයා.හසා අ.සැ.. .) 

රබදාහසැරීම්ප් අංශය 2, 
ලංකා ිදදුලිබල මණ්ඩලය, 

තැ.රපත.18, 
ළමාගාරය පතාර, 

මහසනුවර 
 

081-2222287 
081-2204298 

 

නිරයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකා  

(වයා.හසා අ.සැ.. .) 
රබදාහසැරීම්ප් අංශය 2, 

ලංකා ිදදුලිබල 
මණ්ඩලය, තැ.රපත.18, 

ළමාගාරය පතාර, 
මහසනුවර 

 
 

081-2222287 
081-2204298 

 
NA 

NCB 
-Click 
Here-- 

රබ. අ. 02 
( ැරග හිර) 

 
DGM(E)/QPPC/22/081 

 
ිදදුලි අධිකාකාරී (අම්ප්පතාර ිදදුලි පතා රභෝගික 

ර්වා මධය්ථා ය -අම්ප්පතාර) රේ 
රාජ්කාරී කටයුු සඳහසා වෑ් රථයක් 

/ඩබල් කැබ්ප රථයක්  වසර 02 ක් සඳහසා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

27/07/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත 
ප්රසම්ප්පතාද  

කමිටුව 
( ැරග හිර) 

ප්රධා  ඉංජිර්රු 
(අම්ප්පතාර )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

රහසෝ 
නිරයෝජ්ය 

සාමා යාධිකාකාරී 
( ැරග හිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමා යාධිකාකාරී 
( ැරග හිර කාර්යාලය) 

නිලාරවලි පතාර 
ත්රිකුණාමලය 

නිරයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකාරී 

( ැරග හිර 
කාර්යාලය) 

නිලාරවලි පතාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

රබ. අ. 02 
( ැරග හිර) 

 
DGM(E)/QPPC/22/082 

 
ිදදුලි අධිකාකාරී (අක්කරරයිපතත්තුව ිදදුලි 

පතා රභෝගික ර්වා මධය්ථා ය - 
අම්ප්පතාර) රේ රාජ්කාරී කටයුු සඳහසා වෑ් 
රථයක් /ඩබල් කැබ්ප රථයක්  වසර 02 ක් 

සඳහසා කුලියට ලබා ගැනීම. 

27/07/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත 
ප්රසම්ප්පතාද  

කමිටුව 
( ැරග හිර) 

ප්රධා  ඉංජිර්රු 
(අම්ප්පතාර )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

රහසෝ 
නිරයෝජ්ය 

සාමා යාධිකාකාරී 
( ැරග හිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමා යාධිකාකාරී 
( ැරග හිර කාර්යාලය) 

නිලාරවලි පතාර 
ත්රිකුණාමලය 

නිරයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකාරී 

( ැරග හිර 
කාර්යාලය) 

නිලාරවලි පතාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

රබ. අ. 02 
( ැරග හිර) 

 
DGM(E)/QPPC/22/083 

 
ිදදුලි අධිකාකාරී (රදහිඅත්තතකණ්ඩිය ිදදුලි  

27/07/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත 
ප්රසම්ප්පතාද  

කමිටුව 
( ැරග හිර) 

ප්රධා  ඉංජිර්රු 
(අම්ප්පතාර )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

1,000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමා යාධිකාකාරී 
( ැරග හිර කාර්යාලය) 

නිලාරවලි පතාර 
ත්රිකුණාමලය 

නිරයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකාරී 

( ැරග හිර 
කාර්යාලය) 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/a17ar6f6towg6k8/ENG-DD2-PHM-DD2-DGM-CE%28LCM%29-QD-2022-18pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a17ar6f6towg6k8/ENG-DD2-PHM-DD2-DGM-CE%28LCM%29-QD-2022-18pdf..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3zbj2l8pzoshl1m/Eng-DD2-EP-081%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Ampara%20-%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3zbj2l8pzoshl1m/Eng-DD2-EP-081%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Ampara%20-%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zazikdg07oz7uo8/Eng-DD2-EP-082%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Akkaraipattu%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zazikdg07oz7uo8/Eng-DD2-EP-082%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Akkaraipattu%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qqjb4ha4lmk4jkf/Eng-DD2-EP-083%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Dehiyattakandiya%20Ampara.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qqjb4ha4lmk4jkf/Eng-DD2-EP-083%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Dehiyattakandiya%20Ampara.pdf?dl=0
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පතා රභෝගික ර්වා මධය්ථා ය- 
අම්ප්පතාර) රේ රාජ්කාරී කටයුු සඳහසා වෑ් 
රථයක් /ඩබල් කැබ්ප රථයක්  වසර 02 ක් 

සඳහසා කුලියට ලබා ගැනීම. 

රහසෝ 
නිරයෝජ්ය 

සාමා යාධිකාකාරී 
( ැරග හිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 

නිලාරවලි පතාර 
ත්රිකුණාමලය 

රබ. අ. 02 
( ැරග හිර) 

 
DGM(E)/QPPC/22/084 

 
ිදදුලි අධිකාකාරී (වාණිජ්- මඩකලපුව) රේ 

රාජ්කාරී කටයුු සඳහසා වෑ් රථයක් 
/ඩබල් කැබ්ප රථයක්  වසර 02 ක් සඳහසා 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

27/07/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත 
ප්රසම්ප්පතාද  

කමිටුව 
( ැරග හිර) 

ප්රධා  ඉංජිර්රු 
(මඩකලපුව )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

රහසෝ 
නිරයෝජ්ය 

සාමා යාධිකාකාරී 
( ැරග හිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමා යාධිකාකාරී 
( ැරග හිර කාර්යාලය) 

නිලාරවලි පතාර 
ත්රිකුණාමලය 

නිරයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකාරී 

( ැරග හිර 
කාර්යාලය) 

නිලාරවලි පතාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

රබ. අ. 02 
( ැරග හිර) 

 
DGM(E)/QPPC/22/085 

 
ිදදුලි අධිකාකාරී ( ගර ිදදුලි පතා රභෝගික 
ර්වා මධය්ථා ය - මඩකලපුව) රේ 

රාජ්කාරී කටයුු සඳහසා වෑ් රථයක් 
/ඩබල් කැබ්ප රථයක්  වසර 02 ක් සඳහසා 

කුලියට ලබා ගැනීම. 

27/07/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත 
ප්රසම්ප්පතාද  

කමිටුව 
( ැරග හිර) 

ප්රධා  ඉංජිර්රු 
(මඩකලපුව )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

රහසෝ 
නිරයෝජ්ය 

සාමා යාධිකාකාරී 
( ැරග හිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමා යාධිකාකාරී 
( ැරග හිර කාර්යාලය) 

නිලාරවලි පතාර 
ත්රිකුණාමලය 

නිරයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකාරී 

( ැරග හිර 
කාර්යාලය) 

නිලාරවලි පතාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

රබ. අ. 02 
( ැරග හිර) 

 
DGM[E]/QPPC/22/086 

 
මඩකලපුව -  ගර  ිදදුලි පතා රභෝගික 

ර්වා මධය්ථා රේ රාජ්කාරී කටයුු 
පතවත්තවාරග  යාම සඳහසා 

රගාඩ ැගිල්ලක්  වසර 02 ක් සඳහසා 
කුලියට ලබා ගැනීම. 

27/07/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත 
ප්රසම්ප්පතාද  

කමිටුව 
( ැරග හිර) 

ප්රධා  ඉංජිර්රු 
(මඩකලපුව )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

රහසෝ 
නිරයෝජ්ය 

සාමා යාධිකාකාරී 
( ැරග හිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 

500.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමා යාධිකාකාරී 
( ැරග හිර කාර්යාලය) 

නිලාරවලි පතාර 
ත්රිකුණාමලය 

නිරයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකාරී 

( ැරග හිර 
කාර්යාලය) 

නිලාරවලි පතාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

රබ. අ. 02 
( ැරග හිර) 

 
DGM(E)/QPPC/22/087 

 
ිදදුලි අධිකාකාරී (කල්මුරණ් ිදදුලි 

27/07/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත 
ප්රසම්ප්පතාද  

කමිටුව 
( ැරග හිර) 

ප්රධා  ඉංජිර්රු 
(කල්මුරණ් )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

1,000.00 - 

නිරයෝජ්ය සාමා යාධිකාකාරී 
( ැරග හිර කාර්යාලය) 

නිලාරවලි පතාර 
ත්රිකුණාමලය 

නිරයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකාරී 

( ැරග හිර 
කාර්යාලය) 

- NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/9i5aizwziqnw8gl/Eng-DD2-EP-084%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Commercial%20-%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9i5aizwziqnw8gl/Eng-DD2-EP-084%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Commercial%20-%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jaclbektdctthwm/Eng-DD2-EP-085%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Town%20ECSC%20-%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jaclbektdctthwm/Eng-DD2-EP-085%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Town%20ECSC%20-%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/flzvclbwvehnnwh/Eng-DD2-EP-086%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20Town%20ECSC%20at%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/flzvclbwvehnnwh/Eng-DD2-EP-086%20Rent%20a%20building%20for%20the%20use%20as%20Town%20ECSC%20at%20Batticaloa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwd5tj17irj15vs/Eng-DD2-EP-087%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Kalmunai%20ECSC%20-%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zwd5tj17irj15vs/Eng-DD2-EP-087%20Hiring%20of%20Vehicle%20for%20ES%20Kalmunai%20ECSC%20-%20Kalmunai.pdf?dl=0
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පතා රභෝගික ර්වා මධය්ථා ය - 
කල්මුරණ්) රේ රාජ්කාරී කටයුු සඳහසා 
වෑ් රථයක් /ඩබල් කැබ්ප රථයක්  වසර 

02 ක් සඳහසා කුලියට ලබා ගැනීම. 

රහසෝ 
නිරයෝජ්ය 

සාමා යාධිකාකාරී 
( ැරග හිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 

නිලාරවලි පතාර 
ත්රිකුණාමලය 

රබ. අ. 02 
( ැරග හිර) 

 
DGM(E)/QPPC/22/088 

 
ප්රාරේශීය ප්රධා  ිදදුලි ඉංජිර්රු 

(කල්මුරණ්) රේ රාජ්කාරී කටයුු සඳහසා 
කාර් රථයක් /ඩබල් කැබ්ප රථයක්  වසර 02 

ක් සඳහසා කුලියට ලබා ගැනීම. 

27/07/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත 
ප්රසම්ප්පතාද  

කමිටුව 
( ැරග හිර) 

ප්රධා  ඉංජිර්රු 
(කල්මුරණ් )කාර්යාලය 

063-2222387 
063-2222078 

රහසෝ 
නිරයෝජ්ය 

සාමා යාධිකාකාරී 
( ැරග හිර 
කාර්යාලය) 

ත්රිකුණාමලය 
026-2222666 

1,000.00 20,000.00 

නිරයෝජ්ය සාමා යාධිකාකාරී 
( ැරග හිර කාර්යාලය) 

නිලාරවලි පතාර 
ත්රිකුණාමලය 

නිරයෝජ්ය 
සාමා යාධිකාකාරී 

( ැරග හිර 
කාර්යාලය) 

නිලාරවලි පතාර 
ත්රිකුණාමලය 

- NCB 
Click 
Here 

රබ. අ. 02 
(බපතඋ) 

WPN/KEL/Cleaning Services 
CSC’s/2022/01 

 
ප්රධා  ිදදුලි ඉංජිර්රු කැලණිය 

කාර්යාලයට අයත්ත කි ල්ලවල, 
මාවරමංඩිය සහස රදල්රගාඩ ය  

පතා රභෝගික ර්වා මධය්ථා වල 
දදනික ශුේධ පතිදත්ර කිරීම හසා  ඩත්තු 

කිරීම සඳහසා වසරක කාලයකට 
රකා්ත්රාත්ත පතද ම මත පි සිදු කිරීරම්ප් 

ර්වාව සඳහසා ලංසු කැඳවීම. 
 

27/07/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත සපතයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

 
ප්රධා  ිදදුලි ඉංජිර්රු 

කාර්යාලය, 
ර ා.624, 

නුවර පතාර, ඇල්රදණිය 
කඩවත 

 
දු.ක. :  011 2925880 

 
ෆැක්් : 011 2925885 

 
1,000.00 

 
10,000.00 

 
ප්රධා  ිදදුලි ඉංජිර්රු 

කාර්යාලය, 
ර ා.624, 

නුවර පතාර, ඇල්රදණිය 
කඩවත 

 
දු.ක. :  011 2925880 

 
ෆැක්් : 011 2925885 

 
ප්රධා  ිදදුලි ඉංජිර්රු 

කාර්යාලය, 
ර ා.624, 

නුවර පතාර, ඇල්රදණිය 
කඩවත 

 
දු.ක. :  011 2925880 

 
ෆැක්් : 011 2925885 

 

- NCB 
Click 
Here 

රබ. අ. 02 
(බපතඋ) 

 
WPN/CE(Vey)/GC2/Ten/Buid.Rent

/2022/03 
 

පත්යාල පතා රභෝගික ර්වා මධය්ථා ය 
සඳහසා පත්යාල  ගරයට ආස් ව වසර 

රදකක කාලයකට රගාඩ ැගිල්ලක් 
කුලි/බදු පතද ම මත ලබා ගැනීම සඳහසා 

මිල ගණ් කැදිදම. 
 

03/08/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත සපතයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

ප්රධා  ිදදුලි ඉංජිර්රු 
ලං.ිද.ම., 
ර ා. 70, 

බාඳුරාරගාඩ පතාර, 
රව්ය්රගාඩ. 

 
දු.ක. :  033 2287260/ 

2287570 
 

ෆැක්් : 033 2289184 
 

 
750.00 

 
10,000.00 

ප්රධා  ිදදුලි ඉංජිර්රු 
ලං.ිද.ම., 
ර ා. 70, 

බාඳුරාරගාඩ පතාර, 
රව්ය්රගාඩ. 

 
දු.ක. :  033 2287260/ 

2287570 
 

ෆැක්් : 033 2289184 
 

ප්රධා  ිදදුලි ඉංජිර්රු 
ලං.ිද.ම., 
ර ා. 70, 

බාඳුරාරගාඩ පතාර, 
රව්ය්රගාඩ. 

 
දු.ක. :  033 2287260/ 

2287570 
 

ෆැක්් : 033 2289184 
 

- NCB 
Click 
Here 

රබ. අ. 02 
(බපතඋ) 

WPN/GAM/CE/2022/11 
 

යක්කල පතා රභෝගික ර්වා මධය්ථා ය 

27/07/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත සපතයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

ප්රාරේශීය ප්රධා  ිදදුලි 
ඉංජිර්රු (ගම්ප්පතහස) 

කාර්යාලය, ලංකා 

 
1,000.00 

 
10,000.00 

ප්රාරේශීය ප්රධා  ිදදුලි 
ඉංජිර්රු (ගම්ප්පතහස) 

කාර්යාලය, ලංකා ිදදුලිබල 

ප්රාරේශීය ප්රධා  ිදදුලි 
ඉංජිර්රු (ගම්ප්පතහස) 

කාර්යාලය, ලංකා - NCB 
Click 
Here 

https://www.dropbox.com/s/46k8tekwneyu4ju/Eng-DD2-EP-088%20Hiring%20of%20Car%20for%20ACE%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/46k8tekwneyu4ju/Eng-DD2-EP-088%20Hiring%20of%20Car%20for%20ACE%20Kalmunai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aieei60q9rzfc3i/SIN-WPN-KEL-Cleaning%20Service%20CSC-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aieei60q9rzfc3i/SIN-WPN-KEL-Cleaning%20Service%20CSC-2022-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v9msh93byw2xg2z/SIN-WPN-CE%28Vey%29-GC2-Ten-Buld.Rent-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v9msh93byw2xg2z/SIN-WPN-CE%28Vey%29-GC2-Ten-Buld.Rent-2022-03.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jqrm4b92o4bbtur/SIN-DD2-WPN-CE%28GAM%292022-11-YAKKALA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jqrm4b92o4bbtur/SIN-DD2-WPN-CE%28GAM%292022-11-YAKKALA.pdf?dl=0
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සඳහසා වසර රදකක කාලයකට 
රගාඩ ැගිල්ලක්  කුලි/බදු පතද ම මත 
ලබා ගැනීම සඳහසා මිල ගණ් කැදිදම. 

ිදදුලිබල මණ්ඩලය, 
ර ා. 57, රම්ප්  බිරසෝ 

මාවත, ගම්ප්පතහස 
 

දු.ක : 033 2222170 
ෆැක්්:033 2222160 

මණ්ඩලය, ර ා. 57, රම්ප්  
බිරසෝ මාවත, ගම්ප්පතහස 

 
දු.ක : 033 2222170 

ෆැක්්:033 2222160 

ිදදුලිබල මණ්ඩලය, 
ර ා. 57, රම්ප්  බිරසෝ 

මාවත, ගම්ප්පතහස 
 

දු.ක : 033 2222170 
ෆැක්්:033 2222160 

රබ. අ. 02 
(බපතඋ) 

WPN/NCB/DM-V143/2022/19 
කුලී පතද ම මත වෑ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

රබදාහසැරීම්ප්  ඩත්තු වැඩ බිම- 
රව්ය්රගාඩ 

 

27/07/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත සපතයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපතඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ිද.ම., 

ර ා. 280, නුවර පතාර, 
කි බත්තරගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපතඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ිද.ම., ර ා. 280, නුවර 

පතාර, කි බත්තරගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපතඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ිද.ම., 

ර ා. 280, නුවර පතාර, 
කි බත්තරගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

රබ. අ. 02 
(බපතඋ) 

WPN/NCB/J-V95/2022/22 
කුලී පතද ම මත වෑ් රථයක් ලබා ගැනීම.  

ප්රධා  ිදදුලි ඉංජිර්රු කාර්යාලය - ජ්ා 
ඇල 

 

27/07/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත සපතයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපතඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ිද.ම., 

ර ා. 280, නුවර පතාර, 
කි බත්තරගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපතඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ිද.ම., ර ා. 280, නුවර 

පතාර, කි බත්තරගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපතඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ිද.ම., 

ර ා. 280, නුවර පතාර, 
කි බත්තරගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

රබ. අ. 02 
(බපතඋ) 

WPN/NCB/N-V43/2022/50 
කුලී පතද ම මත   වෑ් රථයක් ලබා 

ගැනීම.  පතා රභෝගික ර්වා මධය්ථා ය 
- කටු ායක 

 

27/07/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත සපතයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපතඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ිද.ම., 

ර ා. 280, නුවර පතාර, 
කි බත්තරගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපතඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ිද.ම., ර ා. 280, නුවර 

පතාර, කි බත්තරගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපතඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ිද.ම., 

ර ා. 280, නුවර පතාර, 
කි බත්තරගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

රබ. අ. 02 
(බපතඋ) 

WPN/NCB/CON-V16/2022/94 
කුලී පතද ම මත වෑ් රථයක් ලබා ගැනීම.  

වරාරගාඩ වැඩබිම ප්රධා  ඉංජිර්රු 
(තැනීම්ප්) 

 

27/07/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත සපතයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපතඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ිද.ම., 

ර ා. 280, නුවර පතාර, 
කි බත්තරගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපතඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ිද.ම., ර ා. 280, නුවර 

පතාර, කි බත්තරගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපතඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ිද.ම., 

ර ා. 280, නුවර පතාර, 
කි බත්තරගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

රබ. අ. 02 
(බපතඋ) 

WPN/NCB/CON-V21/2022/96 
කුලී පතද ම මත වෑ් රථයක් ලබා ගැනීම. 

නිට්ටටඹුව වැඩබිම - ප්රධා  ඉංජිර්රු 
(තැනීම්ප්) 

 

27/07/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත සපතයා 
ගැනීරම්ප් 
කමිටුව 

නි.සා. (බපතඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ිද.ම., 

ර ා. 280, නුවර පතාර, 
කි බත්තරගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

1,000.00 20,000.00 

නි.සා. (බපතඋ) කාර්යාලය, 
ලං.ිද.ම., ර ා. 280, නුවර 

පතාර, කි බත්තරගාඩ.                
දු.ක. 011-2911071/72 

නි.සා. (බපතඋ) 
කාර්යාලය, ලං.ිද.ම., 

ර ා. 280, නුවර පතාර, 
කි බත්තරගාඩ.                

දු.ක. 011-2911071/72 

- NCB 
Click 
Here 

රබ.අ.04 
(දකුණු පතළාත 

1) 

නි.සා.(ද.පත.1)/සී2/කුලී වාහස /2022/31 
ප්රධා  ඉංජිර්රු (වානිජ් හසා පතා රභෝගික 

ර්වා) - 
වෑ් 01 

03/08/2022 
14.00 පතැය 

පතළාත්ත සපතයා 
ගැනීම්ප් කමිටුව 

නි.සා.(ද.පත.) 01 
කාර්යාලය, ලං.ිද.ම., 
අංක.167,මාතරපතාර, 

ගාල්ල. 0912232058/ 
0912232095 

500.00 ලංසු රපතාරත්ත 
සඳහස්රව් 

නි.සා.(ද.පත.) 01 කාර්යාලය, 
ලං.ිද.ම., 

අංක.167,මාතරපතාර, ගාල්ල. 
0912232058/ 
0912232095 

 අදාලර ාරව්. NCB 
 

Click 
Here 

 

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

 
 

අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට යහෝ ුන්න්යබ බලයලත් යෝයයෝතයතයන්ට පමයක් ලංසු යපාත් යෝුත් කරනු ලැයේ. අවශය න් විටක ුන්න් 1987 අංක 3 දරය යපාදු යකාන්ත රාත් පනතට අනුලවලව ලියාපදිං ව විය යුතුය. 
 

 

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු යපාතක් යවනුයවන්ම ඉහත 6 වන තීරුයේ ස`දහන් මුදල යගවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවත ලිිතතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉ්ලීමමක් මිනන්  0900 පැය 
සිට 1500 පැය දක්වා සාමානය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. යම් ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානයාධිකාකාරී නමින් ලියන ලද බැංු අයකරයක් ම`ිනන් යහෝ මුද් ම`ිනන් යහෝ යගවිය හැක. 

https://www.dropbox.com/s/4nwj5346s9brvdr/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-%20V143-2022-19%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4nwj5346s9brvdr/Eng-DD2-WPN-NCB-DM-%20V143-2022-19%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymcky1gg3r0uc9g/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V95-2022-22%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymcky1gg3r0uc9g/Eng-DD2-WPN-NCB-J-V95-2022-22%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wbcxrlvluh456gc/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V43-2022-50%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wbcxrlvluh456gc/Eng-DD2-WPN-NCB-N-V43-2022-50%20VAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhw3wd6aisgu5bz/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V16-2022-94%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhw3wd6aisgu5bz/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V16-2022-94%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vjg8zxgh51vpumr/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V21-2022-96%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vjg8zxgh51vpumr/Eng-DD2-WPN-NCB-CON-%20V21-2022-96%20Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l84gzdy3brxpe2g/Van.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l84gzdy3brxpe2g/Van.pdf?dl=0
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වියේශීය තානාපති කායයාල /යවළ`ද යකාමිෂන්වලට, ලංසු යපාත්වල යතාරතුරු පිටපත් ලිිතත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීයමන් අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් ලබා ගත හැක’ එයමන්ම ලංසු  යපාත් අයේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් 
කරන්නන් හා ුන්න්යබ යෝයයෝතයතයින්ට අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ප රධාාන ඉංතයයන්රු කායයාලයේ දී යනාමිය් පරී්ා කල හැක. 
 

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් යහෝ ුන්න්යබ අනුමැතිය ලත් යෝයයෝතයතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන යේලායේදීම, එයස් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු 
ප රතිය්්ප කරනු ලැයේ. 
 

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්යත් ලංසු යපාත් යෝක`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල යෝයයෝජය සාමානයාධිකාකාරී/ ප රධාාන ඉංතයයන්රු යවතියෝ. 
 

 

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

 

        සාමාන්යාධිකාරාරී                      
                                     


