
ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාජපජාදප ජ ලංජාජයජා  

විදුලිබක හප ලංබකශක්ති ලංඅජපාපාශ  

කා ප ලංවිදුලිබක ලංජණ්ඩක  

 

ජාත්යන්තත් මට්ටමිනන්තමත් කාාී මංසු මාඳවීමටම ICB) 

 

මටගාමම ෝටම150ාම 1-10මMW, AC ප්රටායම))මසූර්යමප්රාාශමම ෝල්ත්මවිදුලිමබංාගා මස්ථාපනයමකිී ටම

සවහාමඉදිකිී ට,මඅයිතියමසහමප ත් ාමමගනමයාටම Build, Own and Operate)මයනමපදනටමටත්මමයෝජනාම

ාඳවීමට 

අා   ලං- ලංTR/RED&PM/ICB/2019/001/C 

 

මයෝජනාමභා මගඳනීමේමඅ සන්තමදිනයමසහමමේංා ම-ම2020මටඳයිමටසම21ම නමදිනමමප. .ම10.00 

 

1. සූර්  ලංබක ලංඋත්පපදජ  ලංජගි්ත ලංජාපති  ලංවිදුලිබක ලංපද්ධති  ලංවදා ලංවිදුලි  ලංාැපයීජ ලංාඳහප ලංදපපිති  ලංිකිරීම්  ලං

අයිති  ලංාහ ලංපදත්දපවෙජ ලං පජ ලං ජ ලංපදජජ ලංජා ලංපිළිෙත් ලංදපපිති ලංව කජා  ්ත ලංවදති්ත ලංවජ.වදො. ලං150  ලං

ධපරිාපද  ට ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංග්රිඩ් උ ලංඋපවපොලද ස ලංාඳහප ලංව කජාජප ලංකා ප ලංවිදුලිබක ලංජණ්ඩක  ලංජගි්ත ලං ැඳදනු ලං

කැවේ. ලංඑක්මබංාගා යාමස්ථාපිත්මධාරිත්ා යම1 MW,ACමසිමම10 MW,ACමදක් ාමමේ. ලං 

 

ග්රිඩ් උමපපමපො  පපරිටමධාරිත්ා ය 

අ පපය 10 MW,AC  

වදනි ප  10 MW,AC  

ව ොස්ෙජ 10 MW,AC  

ජතුෙජ ලං 6 MW,AC  

ජහි ාෙජ  ලං 10 MW,AC  

වේ ්තවෙොඩ 6 MW,AC  

ෙප සක 5 MW,AC  

ජපාය 10 MW,AC  

ප්තජක ලං 10 MW,AC 

ජහද 10 MW,AC 

කුරුණෑෙක 10 MW,AC 

ව ොවකෝතජපද ලං(outdoor) 3 MW,AC  

වපොවලෝතජරුද ලං 7 MW,AC  

හබයණ ලං 3 MW,AC  

වබලිඅත්ා 10 MW,AC  

වහොයණ 7 MW,AC  

අනුයපධපුය 10 MW,AC  

දවුජතිේ ලං 3 MW,AC  

අතුරුගිරි  5 MW,AC  

ජපද වේ ලං 5 MW,AC  

එාතු  150 MW,AC 



 

 

2. ව කජාජප ලංිකිරිපත් ලං යජ ලංදපපිති ලංව කජා  ්ත ලංවින්්ත ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංඅදශාපද ්ත ලංිටු ලං ක ලංයුතු . ලං 

 

අ) දපපිතිවස ලංාැකම්  ලංා පපදජ ම ලංල්ක ලං ටයුතුම ලංිලක ජ ලංෙැීම ම ලංිකිරීම් ම ලංවජවහයු  ලංහප ලංජඩත්තු ලං

 ටයුතු ලංන්දු ලං ක ලංයුතු . ලං 

ආ) දපපිතිව හි ලංඅදශාපද  ලංපරිකි ලංඅදශ ලංිඩ  ලංිලක ජ ලංෙැීමජ ලංවහක ලං  සබදු ලං්රජ ට ලංකබප ලංෙැීමජ ලං

 ක ලංයුතු . ලං 

ඇ) සූර්  ලංර පශ ලංවදක සා විදුලිමබකපෙපය  ලංඅදපක ලංග්රිඩ් උ ලංඋපවපොක ලංවදා ලංා බ්තධ ලංරීම්ජ ලංාඳහප ලංඅදශ ලං

රැහැ්ත ලංජෙම ලංායපපැවිම ලංවිදුලි ලංආයක්ෂණ ලංපද්ධතිම ලංවිදුලි ලංජණු ලංආකි  ලංාඳහප ලංදජ ලංන් ළු ලංවි ද  ලංදැරි  ලං

යුතු . ලං 

ඈ) දපපිති ට ලංඅදපකද ලංඅදශ ලංදජ ලංන් ළු ලංපපරිාරි  ලංඅනුජැීන්තම ලංයපජා ලංආ ාජ ලංදක ලංඅනුජැීන්ත ලංහප ලං

දදස්ාපපිා ලංබකප්ර ලංආකි  ලංකබප ලංො ලංයුතු . ලං 

ි) ලං ලං එජ ලංසූර්  ලංර පශ ලංවදක සා විදුලි බකපෙපය  ලංාඳහප ලංකා.වි.ජ. ලංාජෙ ලංබකශක්ති ලංිලක ජ ලංෙැීමව  ලංගිවිම්ජ ලං

අත්ා්ත ලං ක ලංයුතු ලංඅාය ලංවිදුලි  ලංිලක ජ ලංෙැීමජ ලංාඳහප ලංඑජ ලංගිවිම්ජ ලංදපනිජා ලංවජවහයු  ලංආය භ ලං යජ ලං

කිජවස ලං න්ට ලං දාය ලං 20 ලං   ලං  පක ක් ලං ාඳහප ලං දකාගු ලං වේ. ලං අදපක ලං ග්රිඩ් උ ලං උපවපොලට ලං ල්දපහරිජ ලං විදුලි ලං

බකශක්ති ලංරජපණ  ලං(Energy) ලංජා ලංපජණක් ලංපදජ ද ලංවිදුලි ලංිලක ජ ලංෙැීම  ලංන්දු ලංව වර්. 

 

3. එක් ලංදපපිති ලංව කජා  කුට ලංිහා ලංාඳහ්ත ලංග්රිඩ් උ ලංඋප ලං ලංවපොල ්තහි ලංබකපෙපය ලංඕජෑජ ලංරජපණ ක් ලංාඳහප ලංග්රිඩ් උ ලං

උප ලං ලංවපොල ලංඋපරිජ ලංධපරිාපද ලංවජොික්ජදජ ලංව ෝතවද්න් ට ලං ටත්ද ලංව කජාජප ලංිකිරිපත් ලං ක ලංහැරී ලංඅාය ලංාෑජ ලං

ව කජාජපදක් ලංාඳහපජ ලංවදජ ලංවදජජ ලංව කජාජප ලං ැඳවී  ලංව සඛජ ලං(Request for Proposal ලංDocument) ලංිලක ජ ලංො ලං

යුතු . ලං ඒ ලං ාඳහප ලං ලිඛිා ලං ි සලීජක් ලං ාජෙ ලං පහා ලං ලිපිජව හි ලං පිහිටප ලං ඇති ලං නිව කජා ලං ාපජපජපධිකා පම් ලං

(පුජ.බ.ාා. ලංහප ලං ප.අ.) ලංශපඛපද ලංවදා ලංපැිලණ ලංජැදා ලංවජොවෙදජ ලංරු.100ම000/- ලං  ලංෙපස්තුදක් ලංල්දලි්ත ලංවහක ලං

‘සාටානයාධිකාාාී ම-මංසාාමවිදුලිබංමටණ්ඩංය’ ජජට ලංලි ජ ලංකද ලංබැාකු ලංඅණ ය ක් ලංජගි්ත ලංවෙවීවජ්ත ලං

දැඩ ලං යජ ලංකිජදක ලංවප.ද. ලං09.00 ලංන්ට ලංප.ද. ලං02.00 ලංදක්දප ලං පක  ලංතුක ලංකබප ලංො ලංහැ . ලං 

 

නිව කජා ලංාපජපජපධිකා පම් ලං(පුජ.බ.ාා. ලංහප ලං ප.අ.) ලංශපඛපදම 

කා ප ලංවිදුලිබක ලංජණ්ඩක ම 

වජො. ලං6-1/2ම ලංපලල් ලංජහකම 

ම්වකයිජප්ත ලංඇදනියු ලංහයහපම 

 පලිාෙ ලංවපවදාම 

ව ොලඹ ලං00500 

 

දු. . ලං+94 ලං11 ලං2583344 ලං ලං/ ලං2504203  දු.ලි. ලං+94 ලං11 ලං2583344 

 

ව කජාජප ලං ැඳවී  ලංව සඛජ ලං(Request for Proposal ලංDocument) ලං2020 ලංජැයි ලංජා ලං20 ලංකිජ ලංවප.ද. ලං10.00 ලංදක්දප ලංකබප ලං

ො ලංහැරී . ලං 

 

වජජ ලංලි රී විලි ලංකා.වි.ජ. ලංවදේ ලංඅඩවිව ්තද ලං(http://www.ceb.lk/tenders) පම්ක්ෂප ලං ල ලංහැ . ලං 

 

4. ව කජාජප ලං ැඳවීව  ලංව සඛජ ලංපිළිබඳ ලංන් ළු ලංවිජසී  ලංිහා ලංලිපිජව හි ලංාඳහ්ත ලංනිව කජා ලංාපජපජපධිකා පම් ලං

(පුජ.බ.ාා. ලංහප ලං ප.අ.) ලං  ලංවදති්ත ලංන්දු ලං ල ලංහැ . ලංව කජාජප ලං ැඳවීව  ලංව සඛජ ලංි සකප ලංලිඛිා ලංි සලීජක් ලංිහා ලං

ලිපිජ  ලංවදා ලංව ොල් ලංරීම්ජ ලංජගි්ත ලංඒදප ලංසීඝ්රෙපී  ලංවබදපහැම්  ලංවස්ද  ලං(Courier Service) ජගි්ත ලංවේතදප ලංො ලං

හැ . ලංඒ ලංාඳහප ලංලිඛිා ලං  සලීජ ලංාජෙ ලංජැදා ලංවජොවෙදජම ලං‘සාටානයාධිකාාාී ම-මංසාාමවිදුලිබංමටණ්ඩංය’ ලං

ජජට ලංලි ජ ලංකද ලංරු.100ම000/- ලං  ලං(වද්ශී  ලංවබදපහැම්  ලංාඳහප) ලංවහක ලංඇවජරි පනු ලංවඩොකර් ලං700 ලං  ලං(විවද්ශී  ලං

වබදපහැම්  ලංාඳහප) ලංබැාකු ලංඅණ ය ක්ම ලං2020 ලංජැයි ලං20 ලංකිජ ලංවප.ද. ලං10.00 ලංට ලංවපය ලංඑවි  ලංයුතු . ලංවබදප ලංහැම්ව  ජ ලං

න්දුදජ ලංරජපද ලංවී  ලංවහක ලංඅස්ාපජොවී  ලංා බ්තධව ්ත ලංකා.වි.ජ. ලංදෙ ලංරී නු ලංවජොකැවේ. ලං 

 

5. ව කජාජප ලං ැඳවීව  ලංව සඛජව හි ලංඋපවදස් ලංහප ලංව ෝතවද්න් ලංදකට ලංඅනුකූකද ලංා ස් ලං ය ලංේතජප ලංකද ලංන් ළුජ ලං

ව කජාජප ලං2020 ලංජැයි ලංජා ලං20 ලංදජ ලංකිජ ලංදක්දප ලංවප.ද. ලං8.30 ලංන්ට ලංප.ද. ලං4.00 ලං පක  ලංතුක ලංිහා ලංලිපිජව හි ලංාඳහ්ත ලං ලං

නිව කජා ලංාපජපජපධිකා පම් ලං(පුජ.බ.ාා. ලංහප ලං ප.අ.) ලං පර් පක  ලංවදා ලංවහක ලං2020 ජැයි ලංජා ලං21 ලංදජ ලංකිජ ලංවප.ද. ලං

10.00 ලංට ලංවපය ලං ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංලිපිජ  ලංවදා ලංභපය ලංකි  ලංයුතු . ලං 

 

ාභපපති ලං(අජපා ලංජණ්ඩක  ලංවින්්ත ලංපත් ලං යජ ලංකද ලංාප ්ඡාප ලංා ල්ති ලං ිලටුද) 

කා ප ලංවිදුලිබක ලංජණ්ඩක ම 

 කපපී  ලංආවකක  යණ ලංජධස්ාපජ  ලං(RCL)ම 

වදදජ ලංජහකම 

5 ලංදජ ලංපර් ්තා ම ලංBMICHම 

වබෞද්ධපවකක  ලංජපදාම 

ව ොලඹ ලං00700ම 

http://www.ceb.lk/tenders


ශ්රී ලංකා පද. 

 

 

2020 ජැයි ලංජා ලං21 ලංදජ ලංකිජ ලංවප.ද. ලං10.00 ලංට ලංපම් ලංභපයවදජ ලංව කජාජප ලංරතික්වපප ලං යනු ලංකැවේ. ලං 

 

ව කජාජප ලංභපය ලංෙැීමව  ලංකිජ  ලංාහ ලංවේකපද ලංපම් ලංවූ ලංවිො ලංභපයවදජ ලංකද ලංව කජාජප ලංදපපිති ලංව කජා යි්ත ලංවහක ලං ලං

බක කත් ලංනිව කජිා ්ත ලංිකිරිවස ලංවිදිා ලං යනු ලංකැවේ. ලං 

 

 

ාභපපතිම ලං 

අජපා ලංජණ්ඩක  ලංවින්්ත ලංපත් ලං යජ ලංකද ලංාප ්ඡාප ලංා ල්ති ලං ිලටුද 

විදුලිබක ලංහප ලංබකශක්ති ලංඅජපාපාශ  

 

 

  


