
ය ෝජනා කැඳවීම 
 

ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාජපජාදප ජ ලංජාජයජා  

විදුලිබක ලංඅජපාපාශ  

 

කා ප ලංවිදුලිබක ලංජණ්ඩක  

 

ජාත්යන්තත්  ත් ඟකාරී ලංසු කැඳවීම (ICB) 

 

ක යදකපිටික හි ලංකජගප ලංකදොට් ලං300  ලංද්රවීක තා ලංාවදපාපවි  ලං දපයු ලං ාායුක්ා ලං චක්ර ලංකවදජ ලං විදුලි ලං බකපගපය  ලං ලං 

ඉ ජකිරීජ, ලංඅයිති , ලංපදත්දපකගජ ලං පජ ලංාහ ලංපැදරීජ ලං ජ ලංපවජජ ලංජා ලං(Build, Own, Operate and Transfer 

basis) ාවථපපජ  ලංකිරීජ. 

 

ක ෝජාජප ලං ැඳවීකකේ ලංකේඛජ ලංඅා   ලං: ලංCEB/AGM(TR)/DGM(PPD)/LNG2-2020 

ක ෝජාජප ලංාපය ලංගැනීකේ ලංඅදා්ත ලං ජජ  ලංාහ ලංකේකපද ලං: ලං2021 සැප්ත්ැම්බර් මස 13 වන දින පැ  11:00ට 

 

1. අජපාජණ්ඩක  ලං විසි්ත ලං පත් ලං  යජ ලං කව ලං ාප ච්ඡප ලං ාේමුති ලං  මිටුද ලං කදනුකද්ත ලං කා ප ලං විදුලිබක ලං

ජණ්ඩක  ලං විසි්ත ලංකජ.කදො.300  ලං ාවදපාපවි  ලංදපයු ලංාායුක්ා ලංචක්ර ලංබකපගපය ක් ලං ාාදර්ධජ  ලංකිරීජ ලං

ාඳහප ලංඅකේක්ෂිා ලංක ෝජා  ්ත ලංකදති්ත ලංක ෝජාජප ලං ැඳදනු ලංකැකේ. ලංකජජ ලංබකපගපය  ලංක ෝජිා ලංකි.කදො. 

220 ලංක යදකපිටි  ලංග්රිඩ් උ ලං ප ලංකපො ස ලංාේබ්තධ ලං  යුතු ලංඅාය ලංඑ , ලංඉ ජ ය, ලංඅයිති  ලංපදත්දපකගජ ලං

 මි්ත ලංක්රි පත්ජ  ලං ය ලංඅයිති  ලංපැදරීජ ලං(BOOT) ලං ජ ලංපවජජ ලංජා ලංක්රි පත්ජ  ලංකිරීජස ලංනි මිා . 

 

2. ාපර්ථ  ලංදපපතති ලංක ෝජා  ලංවිසි්ත ලංපහා ලං රුණු ලංාපුයපලි  ලංයුතු ලං . ලං 

 විදුලි ලං බකපගපය  ලං ාැකසුේ යණ , ලං මුවේ ලං ක වවීකජ, ලං රාේපපවජ , ලං ඉ ජකිරීජ, ලං ක්රි පත්ජ  ලං

කිරීජ, ලං පදත්දපකගජ ලං  පජ, ලං ජඩත්තු ලං කිරීජ ලං ාහ ලං අවුරුදු ලං 25   ලං ාායුක්ා ලං චක්ර ලං බකපගපය  ලං

ක්රි ප පරීත්දක ්ත ලංපසු ලංපැදරීජ. 

 කා ප ලංවිදුලිබක ලංජණ්ඩක  ලංවිසි්ත ලංකබපකවජ ලංඉඩේ ලං ැබැේකකහි ලංසීජපා ජ  ලං ය ලංඇති ලංජපයිේ ලං

තු  ලංදපපතති  ලංාාදර්ධජ  ලංකිමජ. 

 විදුලි ලංජාජජ  ලං යජ ලංාවථපජකේ ලංසිස ලං ප ලංකපො  ලංවක්දප ලංදජ ලංපමජපජ , ලංආයක්ෂණ පද්ධති ලං

ාහ ලංවිදුලි ලංජණු ලංාඳහප ලංදජ ලංවි වජ ලංව ලංඇතු ත්ද ලංක ෝජිා ලංකි.කදො. ලං220 ලංක යදකපිටි  ලංග්රිඩ් උ ලං ප ලං

කපො  ලංහප ලංවිදුලි ලංබකපගපය  ලංඅ්තාර් ලංාේබ්තධ ලංකිරීජස ලංඅවප  සි ලුජ ලංවි වේ ලංවැරීජ. 

 සි ලුජ ලංපපමාම  ලංක ෝගාප, ලංයජාකේ ලංඅනුජැති ලංාහ ලංදදාවථපපිා ලංබකපත්ර ලංකබප ලංගැනීජ. 

 ඉහා ලංාඳහ්ත ලංවිදුලි ලංබකපගපය  ලංකදනුකද්ත ලංකා ප ලංවිදුලිබක ලංජණ්ඩක  ලංාජඟ ලංබකශක්ති ලංමික ලං

දී ලංගැනීකේ ලංගිවිසුජ ස ලංඑ ැඹි  ලංයුතු ලං . ලංබකශක්ති ලංමික ලංදී ලංගැනීකේ ලංගිවිසුේ ලං පක  ලංාායුක්ා ලං

චක්ර ලංකජකහයුේ ලංආයේා  ලං ජජ ලංසිස ලංඅවුරුදු ලං25ක් ලංකේ. ලං 

 

3. අකේක්ෂිා ලං දපපතති ලං ක ෝජා  ්ත, ලං කදළුේ ලං හ කි්ත ලං ාජ්තවිා ලං ක ෝජාජප ලං  ැඳවීකකේ ලං කේඛජ , ලං

ක ෝජාජප ලංාපය ලංගැනීකේ ලංඅදා්ත ලං ජජස ලංරථජක ්ත ලංදජ ලං ජජ ලංතිහක් ලං(30) ලංවක්දප ලංදැඩ ලං යජ ලං ජජදක ලං

පැ  ලං 09:00 ලං සිස ලං පැ  ලං 15:00 ලං වක්දප ලං අාය ලං වු ලං  පක  ලං තු  ලං ජැදා ලං කජොකගදනු ලං කබජ ලං ශ්රී ලං කා ප ලං

රු.400,000.00   ලංගපාවතුදක් ලංමුවලි්ත ලංකහෝ ලංාපජපජපධිකා පරී, ලංකා ප ලංවිදුලිබක ලංජණ්ඩක  ලං ජ ලංජජස ලං

ලි ජ ලංකව ලංබැාකු ලංඅයියපදක් ලංජඟි්ත ලංකගවීකජ ලංසිදු ලං ය ලංපහා ලංලිපිජ  ලංවයජ ලංාවථපජක හි ලංපිහිටි ලංනික ෝජා ලං

ාපජපජපධිකා පම ලං(පුද්ගලි  ලංවිදුලිබක ලංාාදර්ධජ) ලං පර් පක ස ලංපැමිණ ලංකබපගා ලංයුතු ලං . 

ජැාකහොත් 

 ක ෝජාජප ලං ැඳවීකකේ ලංකේඛජ  ලංකුම ර් ලංකාේදපද ලංජඟි්ත ලංකබප ලංගැනීජස ලංඅදශ ලංජේ, ලංඅකේක්ෂිා ලංදපපතති ලං

ක ෝජා  ්ත ලං ාපජපජපධිකා පරී, ලං කා ප ලං විදුලිබක ලං ජණ්ඩක   ජ ලං ජජස ලං ලි ජ ලං කව ලං ශ්රී ලං කා ප ලං

රු.400,000.00   ලං(කද්ශී  ලංකබවප ලංහැරීේ ලංාඳහප) ලංබැාකු ලංඅයියපදක් ලංව ලංාජඟ ලංලිඛිා ලංඅ දුේපාක් ලංජඟි්ත ලං

ාජ ලංඉේලීජ ලංපහා ලංවැක්කදජ ලංලිපිජ ස ලංක ොමු ලං   ලංයුතු ලං . ලංක ෝජාජප ලං ැඳවීකකේ ලංකේඛජ  ලංකුම ර් ලං

කාේදපද ලංජඟි්ත ලංඑදනු ලංඇා. ලං ලං ලංකබවප ලංහැරීකේ ලංදී ලංසිදුදජ ලංඅාවථපජගා ලංවීකේ ලංකහෝ ලංරජපව ලංවීකේ ලංාේබ්තධක ්ත ලං

කා.වි.ජ. ලංදගකි නු ලංකජොකැකේ. ලං 

ාදව 



ක ෝජාජප ලං ැඳවීකකේ ලංකේඛජ  ලංකුම ර් ලංකාේදපද ලංජඟි්ත ලංවිකද්ශී  ලංඅකේක්ෂිා ලංදපපතති ලංක ෝජා  ්ත ලං

ාවහප ලංකබප ලංගැනීජස ලංඅදශ ලංජේ, ලංජැදා ලංකජොකගදනු ලංකබජ ලංඑ.ජා.කඩො. ලං2,300.00   ලංමුවකක් ලංපහා ලං

විාවාය ලංවක්දප ලංඇති ලංාපජපජපධිකා පරී, ලංකා ප ලංවිදුලිබක ලංජණ්ඩක  ලංගිණුජස ලං ලංබැය ය ලංඑජ ලංවිාවාය ලං ලංාජග ලං

ාජ ලං ඉේලීජ ලං විවුත් ලං ාැප ක ලං dgmppd.tr@ceb.lk ස ක ොමු  යුතු ලං අාය ලං කගවීකේ ලං ාහවුරු ලං

 යගැනීකජ්ත ලංපසු ලංක ෝජාජප ලං ැඳවීකකේ ලංකේඛජ  ලංකුම ර් ලංකාේදපද ලංජඟි්ත ලංඑදනු ලංඇා. ලංකබවප ලංහැරීකේ ලං

දී ලංසිදුදජ ලංඅාවථපජගා ලංවීකේ ලංකහෝ ලංරජපව ලංවීකේ ලංාේබ්තධක ්ත ලංකා.වි.ජ. ලංදගකි නු ලංකජොකැකේ. 

 කබ්තජප ලං: General Manager, Ceylon Electricity Board  

 ලිපිජ : 50, Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha, Colombo 02, Sri Lanka  

 ගිණුේ ලංඅා   : 204100130085135 

 SWIFT කක්ා : PSBKLKLX023 

 බැාකුකේ ලංජජ: People’s Bank, Headquarters branch 

 බැාකුකේ ලංලිපිජ : 75, Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha, Colombo 02, Sri Lanka 

 කේඛජ ලංඅා  : CEB/AGM(TR)/DGM(PPD)/LNG2-2020 

 

4. ක ෝජාජප ලං ැඳවිකේ ලංකේඛජ  ලංකා.වි.ජ. ලංකදේ ලංඅඩවික ්තව ලංපරීක්ෂප ලං   ලංහැකි ; ලං

http://www.ceb.lk  
 

5. අකේක්ෂිා ලංදපපතති ලංක ෝජා  ්තස ලංදැදුදුය ලංකාොයතුරු ලංවිජසීජ ලංාඳහප, ලංක ෝජාජප ලං ැඳවීකකේ ලංකේඛජ  ලං

පරීක්ෂප ලංකිරීජ ලංාඳහප ලංකහෝ ලංක ෝජාජප ලං ැඳවීකකේ ලංකේඛජ  ලංමිකදී ලංගැනීජ ලංාඳහප ලංපහා ලංාඳහ්ත ලංඅ  ලං

ාේබ්තධ ලං යගා ලංහැකි ලං . 

  නික ෝජා ලංාපජපජපධිකා පම 

  පුද්ගලි  ලංවිදුලිබක ලංාාදර්ධජ ලංශපඛපද 

  කා ප ලංවිදුලිබක ලංජණ්ඩක  

  2 දජ ලංජහක, ලංG.O.B.A. කගොඩජැගිේක 

  ශ්රීජත් ලංත්ත්ාේපකේ ලං . ලංගපදුජර් ලංජපදා, ක ො ඹ ලං00200, ශ්රී ලංකා පද. 

  දු. . ලං/ ලංෆැක්ාව: +94 11 2338249 

  විවුත් ලංලිපිජ  ලං: ලංdgmppd.tr@ceb.lk  

 

6. ක ෝජාජප ලං  ැඳවීකකේ ලං කේඛජ ස ලං අනුද ලං පිළික ක ලං  යජ ලං කව ලං ක ෝජාජපද, ලං ක ෝජාජප ලං  ැඳවීකකේ ලං

කේඛජක හි ලංI දජ ලංකදළුකජහි ලං3.20 ක ොසා ලංඅනුද ලංමුද්රප ලංාබජ ලංකව ලං දය   ලංබහප ලං2021 ලංාැේාැේබර් ලං

ජා ලං13 ලංදජ ලං ජජ ලංපැ  ලං11:00ස ලං(ක ෝජාජප ලංාපය ලංගැනීකේ ලංඅදාපජ ) ලංකහෝ ලංඊස ලංකපය ලංපහා ලංලිපිජ ස ලං

ක ොමු ලං   යුතු . ලංක ෝජාජප ලංාපය ලංගැනීකේ ලංඅදාපජ ස ලංපසු ලංකැකබජ ලංක ෝජාජප ලංරතික්කෂේප ලං යනු ලං

කැකේ. 

  ාාපපති, ලංඅජපා ලංජණ්ඩක  ලංවිසි්ත ලංපත් ලං යජ ලංකව ලංාප ච්ඡප ලංාේමුති ලං මිටුද 

  විදුලිබක ලංඅජපාපාශ  

  අතිකර්  ලංාපජපජපධිකා පම ලං(ාේකරේෂණ) ලංබපකර් 

  4 දජ ලංජහක, කා ප ලංවිදුලිබක ලංජණ්ඩක ලංරධපජ ලං පර් පක ලංකගොඩජැගිේක 

  කජො.50, ශ්රීජත් ලංත්ත්ාේපකේ ලං . ලංගපදුජර් ලංජපදා, ක ො ඹ ලං00200, ශ්රී ලංකා පද. 

 

7. ක ෝජාජප ලංාපය ලංගැනීකේ ලං ජජ  ලංාහ ලංකේකපද ලංඉකුත් ලංවු ලංවිගා ලංඉ ජමපත් ලං ය ලංඇති ලංක ෝජාජප ලංඅතිකර්  ලං

ාපජපජපධිකා පම ලං(ාේකරේෂණ) ලං පර් පකකේ ලංදී ලංදපපතති ලංක ෝජා  ්තකබ ලංබක කත් ලංනික ෝජිා ්ත ලං

ඉ ජමපිස ලංවිදතා ලං යනු ලංකැකේ. ලං 

 

ාපජපජපධිකා පම 

කා ප ලංවිදුලිබක ලංජණ්ඩක  

අජපා ලංජණ්ඩක  ලංවිසි්ත ලංපත් ලං යජ ලංකව ලංාප ච්ඡප ලංාේමුති ලං මිටුකදහි ලංාාපපති ලංකදනුදස 

 

mailto:dgmppd.tr@ceb.lk
http://www.ceb.lk/


 


