
ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය 

විදුලිබල අමාතාංශය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

ජාත්යන්ත්ර මට්ටමින් ත්රඟකාරී ලංසු කැඳවීම (ICB) 

 

මමගා ම ාට් 60ක (1-10 මමගාම ාට් ප්රමාණමේ) සුළං විදුලි බලාගාර ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ඉදිකිරීම, 

අයිතිය සහ ප ත් ා මගන යාම (Build, Own and Operate) යන පදනම මත් මයෝජනා කැඳවීම 

(මාදම්මේ ග්රිඩ් උපමපාල - 10MW) 

 

ටෙන්ත්රඩර් අංකය - TR/RED&PM/ICB/2019/002-1/C 

 

මයෝජනා භාර ගැනීමම් අ සන් දිනය සහ මේලා  - 2021 මපබර ාරි මස 16  න දින මප. . 10.00 

 

1. සුළං බල උත්පාදනය මගින්ත්ර ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය ටවත විදුලිය සැපයීම සඳහා වාපෘතිය ඉදිකිරීම් 

අයිතිය සහ පවත්වාටෙන යාම යන පදනම මත පිළිෙත් වාපෘති ටයෝජකයන්ත්ර ටවතින්ත්ර ටම.ටවා. 10ක 

ධාරිතාවයකෙ මාදම්ටේ ග්රිඩ් උපටපාළ සඳහා ටයෝජනා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින්ත්ර කැඳවනු ලැටේ. 

එක් බලාගාරයක ස්ථාපිත් ධාරිත්ා ය මම.ම ා. 1 සිට 10 දක් ා මේ.  
 

 

ග්රිඩ් උපමපාළ උපරිම ධාරිත්ා ය 

මාදම්ටේ 10 MW 

 

 

2. ටයෝජනා ඉදිරිපත් කරන වාපෘති ටයෝජකයන්ත්ර විසින්ත්ර පහත සඳහන්ත්ර අවශතාවයන්ත්ර ඉටු කල යුතුය.  

 

අ) වාපෘතිටේ සැලසුම් සම්පාදනය, මුල කෙයුතු, මිලදී ෙැනීම්, ඉදිකිරීම්, ටමටහයුම් හා නඩත්තු 

කෙයුතු සිදු කල යුතුය.  

ආ) වාපෘතිටයහි අවශතාවය පරිදි අවශ ඉඩම් මිලදී ෙැනීම ටහෝ කල්බදු ක්රමයෙ ලබා ෙැනීම කල 

යුතුය.  

ඇ) සුළං බලාොරය අදාල ග්රිඩ් උපටපාල ටවත සම්බන්ත්රධ කිරීම සඳහා අවශ රැහැන්ත්ර මෙ, තරාපැවි, 

විදුලි ආරක්ෂණ පද්ධති, විදුලි මණු ආදිය සඳහා වන සියළු වියදම් දැරිය යුතුය.  

ඈ) වාපෘතියෙ අදාලව අවශ වන සියළු පාරිසරික අනුමැතීන්ත්ර, රාජ ආයතන වල අනුමැතීන්ත්ර හා 

වවස්ථාපිත බලපත්ර ආදිය ලබා ෙත යුතුය.  

ඉ) එම සුළං බලාොරය සඳහා ලං.වි.ම. සමෙ බලශක්ති මිලදී ෙැනීටම් ගිවිසුම අත්සන්ත්ර කල යුතු අතර 

විදුලිය මිලදී ෙැනීම සඳහා එම ගිවිසුම වානිජ ටමටහයුම් ආරම්භ කරන දිනටේ සිෙ වසර 20 ක 

කාලයක් සඳහා වලංගු ටේ. අදාල ග්රිඩ් උපටපාළෙ මුදාහරින විදුලි බලශක්ති ප්රමාණය (Energy) 

මත පමණක් පදනම්ව විදුලි මිලදී ෙැනීම් සිදු ටකටර්.  
 

3. එක් වාපෘති ටයෝජකයකුෙ බලාොර ඕනෑම ප්රමාණයක් සඳහා මාදම්ටේ ග්රිඩ් උප  ටපාළ උපරිම ධාරිතාව 

ටනාඉක්මවන ටකාන්ත්රටද්සියෙ යෙත්ව ටයෝජනා ඉදිරිපත් කල හැකි අතර සෑම ටයෝජනාවක් සඳහාම ටවන 

ටවනම ටයෝජනා කැඳවීම් ටල්ඛන (Request for Proposal Document) මිලදී ෙත යුතුය. ඒ සඳහා ලිඛිත 

ඉල්ීමක් සමෙ පහත ලිපිනටයහි පිහිො ඇති නිටයෝජ සාමානාධිකාරී (පුන.බ.සං. හා කා.අ.) ශාඛාව 

ටවත පැමිණ නැවත ටනාටෙවන රු.100,000/- ක ොස්තුවක් මුදලින්ත්ර ටහෝ ‘සාමානයාධිකාරී - ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය’ නමෙ ලියන ලද බැංකු අණකරයක් මගින්ත්ර ටෙවීටමන්ත්ර වැඩ කරන දිනවල ටප.ව. 09.00 

සිෙ ප.ව. 02.00 දක්වා කාලය තුල ලබා ෙත හැක.  

 

නිටයෝජ සාමානාධිකාරී (පුන.බ.සං. හා කා.අ.) ශාඛාව, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ටනා. 6-1/2, පළමු මහල, 

සුටලයිමාන්ත්ර ඇවනියු හරහා, 

කාලිංෙ ටපටදස, 

ටකාළඹ 00500 
 

දු.ක. +94 11 2583344  / 2504203  ෆැක්ස් : +94 11 2583344 
 

ටයෝජනා කැඳවීම් ටල්ඛන (Request for Proposal Document) 2021 ටපබරවාරි මස 15 දින ටප.ව. 10.00 දක්වා 

ලබා ෙත හැකිය.  
 

ටමම ලියකියවිලි ලං.වි.ම. ටවේ අඩවිටයන්ත්රද (http://www.ceb.lk/tender-notice/en) පරීක්ෂා කළ හැක.  

http://www.ceb.lk/tender-notice/en


4. ටයෝජනා කැඳවීටම් ටල්ඛන පිළිබඳ සියළු විමසීම් ඉහත ලිපිනටයහි සඳහන්ත්ර නිටයෝජ සාමානාධිකාරී

(පුන.බ.සං. හා කා.අ.)  ටවතින්ත්ර සිදු කළ හැක. ටයෝජනා කැඳවීටම් ටල්ඛන ඉල්ලා ලිඛිත ඉල්ීමක් ඉහත

ලිපිනය ටවත ටයාමු කිරීම මගින්ත්ර ඒවා සීඝ්රොමී ටබදාහැරීම් ටස්වය (Courier Service) මගින්ත්ර ටෙන්ත්රවා ෙත

හැක. ඒ සඳහා ලිඛිත ඉල්ීම සමෙ නැවත ටනාටෙවන, ‘සාමානයාධිකාරී - ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය’

නමෙ ලියන ලද රු.100,000/- ක (ටද්ශීය ටබදාහැරීම් සඳහා) ටහෝ ඇටමරිකානු ටඩාලර් 700 ක (විටද්ශීය

ටබදාහැරීම් සඳහා) බැංකු අණකරයක්, 2021 ටපබරවාරි 15 දින ටප.ව. 10.00 ෙ ටපර එවිය යුතුය. ටබදා

හැරීටම්දී සිදුවන ප්රමාද වීම් ටහෝ අස්ථානෙතවීම් සම්බන්ත්රධටයන්ත්ර ලං.වි.ම. වෙ කියනු ටනාලැටේ.

5. ටයෝජනා කැඳවීටම් ටල්ඛනටයහි අංක 2.10, ටවළුම 1 හි සඳහන්ත්ර උපටදස් හා ටකාන්ත්රටද්සි වලෙ අනුකූලව

සකස් කර ෙන්ත්රනා ලද සියළුම ටයෝජනා 2021 ටපබරවාරි මස 15 වන දින දක්වා ටප.ව. 8.30 සිෙ ප.ව. 4.00

කාලය තුල ටහෝ 2021 ටපබරවාරි මස 16 වන දින ටප.ව. 10.00 ෙ ටපර  පහත සඳහන්ත්ර ලිපිනය ටවත භාර

දිය යුතුය.

සභාපති (අමාත මණ්ඩලය විසින්ත්ර පත් කරන ලද සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුව) 

නිටයෝජ සාමානාධිකාරී (පුන.බ.සං. හා කා.අ.) ශාඛාව, 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ටනා. 6-1/2, පළමු මහල, 

සුටලයිමාන්ත්ර ඇවනියු හරහා, 

කාලිංෙ ටපටදස, 

ටකාළඹ 00500 

2021 ටපබරවාරි මස 16 වන දින ටප.ව. 10.00 ෙ පසු භාරටදන ටයෝජනා ප්රතික්ටේප කරනු ලැටේ. 

ටයෝජනා භාර ෙැනීටම් දිනය සහ ටේලාව පසු වූ විෙස භාරටදන ලද ටයෝජනා වාපෘති ටයෝජකයින්ත්ර ටහෝ 

බලයලත් නිටයෝජිතයන්ත්ර ඉදිරිටේ විවෘත කරනු ලැටේ.  

සභාපති,  

අමාත මණ්ඩලය විසින්ත්ර පත් කරන ලද සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුව 

විදුලිබල අමාතාංශය 




