
ප්රධාන ලේකම් ලමන්යානයා,දකුණුලපළනත. 
උපනාලමන්යගිමලආේාෝජ ලප්රවර්යධා ලවරඩසටහන  

අභියනශාලප්රමනශලිරීමලටඳනනලඉකලීමයි (REOI) 
 

රජයේ ය ෞභාග්යයේ දක්මම ්රතිපඳ්තතිප ්රකාාය  නුව  දුණු  ඳාා්ත  භා  ිසින් පුනර්ජනනී  සර්  බලය්මතිප 

උ්තඳාදන කාර,ජාතිපකා ිසදුලි ඳද්ධතිප ට 50 MWකා ිසදුලි ධාරිතා ්ම එ්ම කිරීයේ නරමුණ හා ඳාා්ත  භා  තුා 
න  ආදා ේ මාර්ග් හඳුනා ග්කනීයේ නරමුණ යඳරදකරි ,දුණු  ඳාා්ත  භා  තුා  ්ථාපිත ඳා ල්,යරෝහල් හා 
රජයේ යග්ොඩනකගිලි ල  හල ල් දිගුකාාලීන බදු ඳදනමට ලබා යදමි් සර්  බලය්මතිප  උ්තඳාදන කාර 
ිසදුලි  ජනන  කිරීයේ කාාර්    හා යකායතා නධය න ්ම ිනදුකාර, කලසුේ කිරීම, ්ථාඳන  
කිරීම,ක්රි ා්තමකා කිරීම හා නඩ්තතු   හා සුදුසුකාේ ල්ත හා උන්දු ්ම ද්ම න ආය ෝජකාන්්යග්් 

(ආ තන හා පුද්ග්ලන්්යග්්) නභිලාය ්රකාාය කිරීම  හා (Expression of Interest) ආරාධනා කාරුව ලකයේ. 
 
02.ඒ  හා නදාා ්මය ේත්රයේ ඳාපුරුද්ද්ම  හිත,ශ්රී ලාකාා සුත්තය බලය්මතිප නිකකාාරියේ ලි ාඳදිාි  යහෝ 
ත්ර්යද්ශිත ආය ෝජකාන්්ට ( ආ තන  හ පුද්ග්ලන්්ට )  යාඳිතිප ය ෝජනා ිදිරිඳ්ත කාා හකකි නතර ඒ 

 හා රු.ල 3,000.00ම ආඳසු යනොයග් න ග්ා ්තු ්ම යග් ා  යාඳිතිප   හා ිස ්තරා්තමකා ය ොමු කිරීයේ 

නුවයද්ය (Terms Of Reference/TOR)  හ නයනුණ්ත යල්ඛන 2022.02.14ල සිහල 2022.03.21 දින ද්ම ා 
 තිපයේ  කඩ කාරන දින ල ේප:වර:ල9.00ලසිහලප:වරල3:00 ද්ම ා ග්ාල්ල,එ ්.එච් දහනා කා මා ය්ත පිහිටි ්රධාන 
යල්කාේ කාාර් ාලයේ  කඳයුේ නායය ් ලබා ග්ත හකකි . 
 
03. යාඳිතිප ය ෝජනා   මග් ිදිරිඳ්ත කාරුව ලබන ය ෝජනා සුර්ම ණ  (ලාසු සුර්ම ණ ) ශ්රී ලාකාා මහ 

බකාුණය හි ලි ාඳදිාි  ඕනෑම බකාුණ කි් දුණු  ඳාා්ත ්රධාන යල්කාේ නමට ලබාග්්ත 2022.06.22ල දි ල

දක්වරනලවරයංගුලරු.100,000.00කා ය ෝජනා සුර්ම ණ ්ම (ලාසු සුර්ම ණ ්ම) ිදිරිඳ්ත කාා යුතු . 
 

 04.  යාඳිතිප ය ෝජනා  2022.05.20 ද්ම ා  ලාගු ිස  යුතු . 
 
05.නභිලාශී ය ෝජකාන්් ිසින් නදාා නභිලා   ්රකාාය කිරීේ ල (EOI)  හා ය ොමු කිරීයේ නුවයද්ය (TOR) හි 
ත්ය්ි ත  ද්ම ා ඇතිප යතොරතුරු  මග් එම කාාර්   ිටුකිරීම  හා තම්  තු මූලය හකකි ා , සුදුසුකාේ හා 
ඳාපුරුද්ද ඇතිප බ ට දක්මය න යල්ඛනග්ත  ා්මෂි ද  මග් ත්ින ඳරිදි  කා ්කාර මුද්රා තබන ලද නභිලාය ්රකාාය 

යල්ඛන 2022.03.22ලදි ලේප:වරල10:30ලහ යඳර ලකයබන යල   ටභනපති,ලප්රධාන ලේකම් ලිශේශ  ලප්රට් පනද ල

මමිටුවර,දකුණුලපළනත්ලප්රධාන ලේකම් ලමන්යානයා,සට..ස් ලදන නාමලමනවරත,ානකයලා  ලිපින ට ලි ාඳදිාි  
තකඳෑයල් එවීමට  යහෝ නතිප් රැයග්නිස්ත ග්ණකාාිකකාාරී ( කඳයුේ) ත්ල කාාමරයේ තබා ඇතිප යල්ඛනයේ 

 ටහ් කිරීයම් නනතුරු  යට්ඩර් යඳට්ටි ට බහාලීම ිනදුකාා යුතු නතර,ලියුේ කා රයේ ිහා  ේ 
යකාා යර් “EOI for procurement of Solar Panel System  “  ුවය ්  හ් කාල යුතු යේ. 
 
06.ය ෝජනා ිස ිත කිරීම 2022.03.22 දින යඳ:  10:30 ට ය ෝජනා භාර ග්කනීම න  ් වූ  හාම ්රධාන 
යල්කාේ කාාර් ාලයේ දී ිනදු කාරන නතර එම න  ්ථා ට ය ෝජනා ිදිරිඳ්ත කාා ආය ෝජකාන්්ට යහෝ 
බල ල්ත ත්ය ෝජිතය ්ම හට  හභාගී ිස  හකකි . 
 
07.්ර ේඳාදන කාමිටුයේ ීරරණ  න  ාන ීරරණ  බ   ලකා්න. 
 
 කලකි  යුතුන් : නභිලාශී ආය ෝජකාන්්ට  කඩිදුර යතොරතුරු හා පු ්තඳ්ත දක්වීම දුණු  ඳාා්ත ්රධාන 

යල්කාේ කාාර් ාලයේ  www.cs.sp.gov.lk ය ේ නඩිසය ් ලබා ග්ත හකකා. 
 
ටභනපති, 
ප්රධාන ලේකම් ලිශේශ  ලප්රට් පනද ලමමිටුවර, 
දකුණුලපළනත්ලප්රධාන ලේකම් ලමන්යානයා, 
සට..ස් .දන නාමලමනවරත, 
ානකය. 
දින  : 2021.02.                                                                   දුරකාථන නාකා : 091-4944016/091-4946368 
ෆක්ම  ්: 091-2242697                                                          ඊ යේල්           : supply@cs.sp.gov.lk 
 

http://www.cs.sp.gov.lk/
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කාාමණාකාරු, 
ආරාධනා යේඩර් ්, 
මහවීදි , 
ග්ාල්ල. 

 

මහ්තම ාණත්, 

පුවරත්පත්ලදඩන්වීමලපළලිරීම. 

දුණු  ඳාා්ත ්රධාන යල්කාේ කාාර් ාලීය  උඳා  මාර්ගිකා ආය ෝජන ්ර ර්ධන  කඩ ටහන  ටය්ත සර්  

බලය්මතිප උ්තඳාදන  කිරීයේ  යාඳිතිප ට නදාා  නභිලාය  ්රකාාය කිරීම  හා ආය ෝජකාන්්ට ආරාධනා 

කිරීම  හා  කා ් කාරන ලද ිනාහල දක්වීම්ම යේ  මග් එ මි. 

02.යමම ්ර ේඳාදන දක්වීම                      දින දිනමිණ යහෝ ලාකාාදීඳ,තිපනකාර්  හ Daily News  න 

පු ්තඳ්තහි ඳා කිරීමට කාටයුතු කාරන යල  කාාරුණිකා  ද් මි. 

03.දක්වීම ඳා කිරීයම් ඳසු යග්වීේ කිරීමට කාටයුතු කාරන බ   කඩි දුරට්ත කාාරුණිකා  ද් මි. 

 

යම ට - ිසය් ාසී, 

 

 

වරටන්තලරණවරම, 

්රධාන ග්ණකාාිකකාාරී, 

්රධාන යල්කාේ ය ුව ට, 

දුණු  ඳාාත. 

 

 

 

 

 

 



 

                              CSS/6/9                                                                                            2022.02 

ඳරිග්ණකා  කඩ ටහ්  ේඳාදිකාා, 

ඳරිග්ණකා නාය , 

්රධාන යල්කාේ කාාර් ාල , 

දුණු  ඳාාත. 

 

පුවරත්පත්ලදඩන්වීමලප්රධාන ලේකම් ලමන්යානයීයාලිලයලේවර් ලඅසිශේාි ලපළලිරීම. 

 

දුණු  ඳාා්ත ්රධාන යල්කාේ කාාර් ාලීය  උඳා  මාර්ගිකා ආය ෝජන ්ර ර්ධන  කඩ ටහන  ටය්ත සර්  

බලය්මතිප උ්තඳාදන කාර,ජාතිපකා ිසදුලි ඳද්ධතිප ට 50MWකා ිසදුලි ධාරිතා ්ම එ්ම කිරීයේ  යාඳිතිප ට නදාා  

නභිලාය  ්රකාාය කිරීම  හා ආය ෝජකාන්්ට ආරාධනා කිරීම  හා කාටයුතු  ාිසධාන කාර ඇත. 

 

02.ඒ නුව ,ිදිරි කාටයුතු  හා  කා ් කාරන ලද පු ්තඳ්ත දක්වීම ්රධාන යල්කාේ කාාර් ාලීය  ත්ල ය ේ 

නඩිසය හි ඳා කිරීමට න යය කාටයුතු  ල ා යදන යල  යමමගි් කාාරුණිකා  ද් ා ිනටිමි. 

 

 

 

වරටන්තලරණවරම, 

්රධාන ග්ණකාාිකකාාරී, 

්රධාන යල්කාේ ය ුව ට, 

දුණු  ඳාාත. 

 

 

 


