
 

 

ටෙන්ඩර් ලංසුපත් කැඳවීටේ අවසාන දිනය දිගු කිරීම 

“කිටලෝ ටවොට් 75 (AC) ධාරිතාවටයන් යුතු සූර්යය ප්රකා  ටවෝල්ත (Solar PV) විදුලි 

බලාගාර ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ඉදි කිරීම, අයිතිය සහ පවත්වාටගන යෑටේ (Build 

Own and Operate) පදනම මත ටයෝජනා කැඳවීම” යන ටත්මාව යෙටත් 2021 

මාර්තු 25 දින පල කරන ලද ටෙන්ඩර් කැඳවීම සඳහා 
 

1. ඉහත සඳහන් ව්යාපෘතිය ය යේ 2 212  මාර්තු මස 25 දින “දිනමිණ” පුව්2පෘත තහි පෘතළකරන ලද 

දැන්වීමේ ව්ැඩිමන2 ව්ශ යනි.  

2. ඉහත  ේන්ඩරයන් සඳහා ලංසු කැඳවීම් අව්සන් ව්න දිනයන් එක් එක් ලං.වි.ම ප්රා ිකයකයන්ේ අදාළව් 

පෘතහත පෘතරිදි දිගුකර ඇත. 

 ෙදාහැරීම් 

අංශ 

පෘතළාත ලංවි.ම 

ප්රා ිකයකය 

 ේන්ඩර් අංක නව්  ේන්ඩර් ලංසුපෘත2 

ොරගැනී ම් අව්සාන දිනයන් 

හා  ේලාව්න් 

 ෙදාහැරීම් 

අංශ 01 

උතුරුපෘතළාත යාපෘතනය  
ඉහත කරුණ 
සම්ෙන්ධ යන් 212  මාර්තු 
මස 25 ව්න දින “දිනමිණ” 
පුව්2පෘත තහි පෘතළවූ දැන්වීම 
හා ෙැ ඳේ. 

212  ජුනි මස 28,  10.00 

පෘතැයේ 

කිලි නොච්චිය 212  ජුනි මස 28,  10.00 

පෘතැයේ 

ව්වුනියාව් 212  ජුනි මස 29, 10.00 

පෘතැයේ 

උතුරුමැදපෘතළාත අනුරාධපුරය 212  ජුනි මස 28, 10.00 

පෘතැයේ 

කැකිරාව් 212  ජුනි මස 28, 10.00 

පෘතැයේ 

මින් න්රිය 212  ජුනි මස 28,  10.00 

පෘතැයේ 

ව්යඔ පෘතළාත   හලාව්ත 212  ජුනි මස 28,  10.00 

පෘතැයේ 

කුලියාපිටිය 212  ජුනි මස 28, 10.00 

පෘතැයේ 

පු2තලම 212  ජුනි මස 28, 10.00 

පෘතැයේ 

 ව්න්නප්පුව් 212  ජුනි මස 28,  10.00 

පෘතැයේ 

ව්යඔ පෘතළාත II කුරුණෑගල 212  ජුනි මස 28, 10.00 

පෘතැයේ 

මා හෝ 212  ජුනි මස 29,  14.00 

පෘතැයේ 

නාරම්මල 212  ජුනි මස 28,  14.00 

පෘතැයේ 

ව්ාරිය පෘතොළ 212  ජුනි මස 29,  10.00 

පෘතැයේ 

 ෙදාහැරීම් 

අංශ 02 

මධයමපෘතළාත 1 දඹුල්ල 212  ජුනි මස 29,  14.00 

පෘතැයේ 

ගල ගදර 212  ජුනි මස 28, 14.00 

පෘතැයේ 



 

කුණ්ඩසා ල් 212  ජුනි මස 29, 10.00 

පෘතැයේ 

මධයමපෘතළාත 2 මාව්නැල්ල 212  ජුනි මස 29,  10.00 

පෘතැයේ 

 ප්රා දණිය 212  ජුනි මස 28,  10.00 

පෘතැයේ 

නැ ගනහිර පෘතළාත අම්පෘතාර 212  ජුනි මස 29,  10.00 

පෘතැයේ 

මඩකලපුව් 212  ජුනි මස 28,  14.00 

පෘතැයේ 

ත්රිකුණාමලය 212  ජුනි මස 28,  10.00 

පෘතැයේ 

ෙස්නාහිරපෘතළාතඋතුර දිවුලපිටිය 212  ජුනි මස 29,  10.00 

පෘතැයේ 

 ේයන් ගොඩ 212  ජුනි මස 29,  10.00 

පෘතැයේ 

 ෙදාහැරීම් 

අංශ 03 

සෙරගමුව්පෘතළාත ඇහැළිය ගොඩ 212  ජුනි මස 28,  10.00 

පෘතැයේ 

ඇඹිලිපිටිය 212  ජුනි මස 29, 10.00 

පෘතැයේ 

කහව්2ත 212  ජුනි මස 28,  10.00 

පෘතැයේ 

රුව්න්ව්ැල්ල 212  ජුනි මස 29,   10.00 

පෘතැයේ 

ඌව්පෘතළාත දියතලාව් 212  ජුනි මස 28,  10.00 

පෘතැයේ 

මහියංගණය 212  ජුනි මස 28,  10.00 

පෘතැයේ 

 මොණරාගල 212  ජුනි මස 29,  10.00 

පෘතැයේ 

ෙස්නාහිරපෘතළාතදකුණ 

II 

අවිස්සා ේල්ල 212  ජුනි මස 28,  10.00 

පෘතැයේ 

ෙණ්ඩාරගම 212  ජුනි මස 29,  10.00 

පෘතැයේ 

 ෙදාහැරීම් 

අංශ 04 

දකුණුපෘතළාත I අකුරැස්ස 212  ජුනි මස 29,  10.00 

පෘතැයේ 

අම්ෙලන් ගොඩ 212  ජුනි මස 28,  10.00 

පෘතැයේ 

ෙි ිගම 212  ජුනි මස 28, 10.00 

පෘතැයේ 

ගාල්ල 212  ජුනි මස 29,  10.00 

පෘතැයේ 

දකුණුපෘතළාත II හම්ෙන් තොේ 212  ජුනි මස 29,  10.00 

පෘතැයේ 

මාතර 212  ජුනි මස 29,  10.00 

පෘතැයේ 

තංගල්ල 212  ජුනි මස 29,  10.00 

පෘතැයේ 

ෙස්නාහිරපෘතළාතදකුණ 

I 

කළුතර 212  ජුනි මස 28, 10.00 

පෘතැයේ 

 



 

 

 

සාමානයාධිකාකාරී 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

මතුගම 212  ජුනි මස 28, 10.00 

පෘතැයේ 


