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ප’සර ප–ධ“ සංර”ෂණ හා
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අ’ලාෂය “කාශ •“ම සඳහා ඉ”–ම”
සංරචක ස’බ””කාරක - සංරචක 1 (ත“ ––ගල උපෙ–ශකව””)
“ය“ ““ ද•ශන සැක”’ සැල”’ •“ම හා කළමනාකරණය
ෙකා”–ා’ අංකය: LK - ESCAMP - PMU - 100017 - CS - INDV

කා•යය” ”ෂය පථය හා ෙ’“ “කාශනය
මහවැ• සංව•ධන හා ප’සර අමා“ාංශය ”’” “රසර සංව•ධන හා වන”• අමා“ාංශය හා සහෙය–”’වෙය” –“ව ප’සර ප–ධ“ හා
කළමනාකරණ ”ාපෘ“ය, ”ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකය” “”” “යාවට නංව• ඇත. වන සංර”ෂණ ෙදපා•තෙ’”“ව සහ වන”• සංර”ෂණ
ෙදපා•තෙ’”“ව ”ාපෘ“ කට–“ “යාෙව“ ෙයාදව• ඇත.
ප’සර ප–ධ“ සංර”ෂණ හා කළමනාකරණ ”ාපෘ“ය (ESCAMP) “ සංරචකය 1 ”’” ප’සර ”—’මක සං—කෘ“කමය සහ සමාජ ආ•–ක
ෛනස•“ක —වභා”ක ග“ ල”ෂණ ඇ“ළ’ ස”ප—ථ ෙපෙද—වල ෙත–රාග’ ““ද•ශන, ““ද•ශන ස“ත කලාප ෙදකක “ය“ සැල”’කරණය හා
කළමනාකරණය සඳහා සහාය ’”•ම සහ ““ද•ශන සැක”’ ම”ට“” මග ෙප”•ෙ’ පාදක •හය” සංව•ධනය කර–ම සඳහා තා”ෂණ සහාය
–““ව හා ශ’තා සහ ධා’තා ෙගාඩනැං•ම සඳහා උපකාර සැප•ම ’” කර• ලැෙ•.
සංරචක ස’බ””කාරක ”’”, ”ාපෘ“ෙ“ ““ද•ශන ම”ට“” එකඟ වන ලද අර““ සා”ෂා’ කර ගැ”ෙ’ කට–“ ’–“මය සහ ”ෙල–පා”ක
නායක’වය සැපයීම ””බඳ ශ”“ම’, පහ”ක’ සැල“ෙ’ කා•යභාරය” ඉ• කර• ඇතැ” අෙ“”ෂා ෙකෙ•. ඔ“ /ඇය ”’” ESCAMP “ ”ාපෘ“
අ–”ෂ ෙවත සෘ“වම වග•ව –“ වන අතර, අවම වශෙය” පහත සඳහ” “•ණතා හා ”””ක’ අව“තා ස–රා•ය –“ය.
–•යා ”—තරය
J ““ඛ ”ාපෘ“ “යා’මක •“ෙ’ “ෙය–“ත ආයතන හා ෙවන’ රජෙ“ ආයතන අ—–’වය” හා පා••වක”ව” වන ආෙය–ජක”” හා
සමග වන සාක–ඡා ෙමෙහය•ම හා ස’බ””කරණය •“ම සහ ෙ”— /ෙපළ ෙදකක (2) තා”ෂ—ක කා•යකරණ සහ ස’බ””කරණ
යා”–ණය” —ථා”ත •“ෙ’ පහ”ක’ ලබා“ම
J සංරචක “යා’මක •“ම සඳහා අව“ ආ—න ෙයද–’ සපය• ලබන තා”ෂණ උපෙ–ශකව”” සඳහා අව“ “•ෙ–ය ”ෂය ”ෙ’– ෙහව’
ෙයා“ •“ෙ’ අාෙ–ශ ””ෙයල •“ම.
J අ—ළ තා”ෂ—ක වා•තා සහ “ග“ වා•තා ආ”ය ””ෙයල •“ම සඳහා —යක •ම සහ ““ද•ශන සැක”’ සැල”’ ””ෙයල •“ම ””බඳව
ස”පව අ””ෂණය •“ම.
J “ධාන ෙපෙ“ රා’ හා රා’ ෙනාවන “යාකා“”ෙ” ශ’තා ෙගාඩනැ”ෙ’ “යාව•ය ස’බ””කරණය •“ම, ශ’තා / ධා’තා ෙගාඩනැ”ම
හා අ”ාස වැඩසටහ” සැල”’ “•මාණයකර “යා’මක •“ම සඳහා සහාය •ම ’” •“ම.
අ–ාප“ක ”””ක’ සහ පළ–”–ද
J —වාභා”ක ස’ප’ කළමනාකරණය, —වාභා”ක ස’ප’ ආ•–ක ”—ව, ප’සර ”—ව ””බඳව අවම වශෙය” ප•චා’ උපා“ය”.
J ”—”රණ ”ෙ’– පළ–”–ද ඇ“”ව ජා“ක සංව•ධන සැල”’කරණය පා’ස’ක සහ —වාභා”ක ස’ප’ කළමනාකරණය ””බඳ අවම
වශෙය” වසර 10 ක වෘ’”මය පළ–”–ද
J ”ෙ•ෂෙය” ”ෙ’– ම”ටෙ’ ””ධ රජෙ“ “ෙය–“තායතන සහ “ජා සං”ධාන අතර, ස’බ””කරණ කට–“ ””බඳ අ—ම තර“” වසර
පහක (5) ක සනාථ කළ පළ–”–ද.
වැ•“ හා “මනා :
”””ක’ හා පළ–”–ද මත පදන’ව සාක–ඡා කර ”රණය කර ගත හැ•ය.
ෙත–රා ගැ”ෙ’ “•ණායක උපමාන :
පළ–”–ද හා ”””ක’ මත පදන’ව •හගත ස’“ඛ ප“”ෂණය” “”” ’”කර• ලැෙ•. ”•ක ෙකා”–ා’ කාල “මාව එ” වසරක කාල “මාව”
සඳහා වන අතර, “•ඝ කර ගැ”ම සඳහා අවකාශය ඇත. අ—ළ ––ගලයා, ත“ ––ගල උපෙ–ශකව”” ෙත–රා ග• ලැ—ම සඳහා 2014 ”• මස සංෙශ–“ත,
2011 ජනවා’ ෙල–ක බැං— ණය ගැ•’ක”ව” ”’” IBRD ණය සහ IDA ණය සහ “—න යටෙ’, උපෙ–ශකව”” ෙත–රා ගැ”ම හා ෙස්වෙ“
ෙයද•ම ””බඳ ෙල–ක බැං—ව ”’” —ථා”ත “යාප“පා“වලට අ•’ලව ”””ක’ හා පළ–”–ද මත පදන’ව ෙත–රාග• ලැෙ•.
වඩා’ ”—තරා’මක “•ෙ–ශ ”ෂය ”ෙ’– ෙහව’ ෙයා“ •“ෙ’ අ•ෙ–ශ (ෙමම තන“ර සඳහා වන) අමා“ාංශෙ“ ෙව• අඩ”ය වන www.
environmentmin.gov.lk ෙව“” ලබාගත හැ• වන අතර, අ’ලා” ––ගල”” හට පහත සඳහ” •”නයට ••ෙම” වැ•”ර ෙතාර“” ලබාගත හැ•ය.
අය”’ කළ –“ “යා ප“පා“ය:
මහවැ• සංව•ධන හා ප’සර අමා“ාංශෙ“ ප’සර ප–ධ“ සංර”ෂණ හා කළමනාකරණ ”ාපෘ“ය (ESCAMP) ”’” —ව–ය අ’ලාෂය “කාශ
•“’ (EOI) ඉ”’ප’ •“ම සඳහා ෙ’ ””බඳ උන””ව” ද”වන අ’ලා”, ෙය–”තා ස”’ ––ගල”” ෙවත ආරාධනය කර• ලැෙ•. අ’ලා”
අෙ“”ෂක”” ”’” ෙමම තන“ර සඳහා ෙයා“ •“ෙ’ අ•ෙ–ශවල සඳහ” ප’” සමාන පැව”’ සමාන ෙකා”ෙ–’, ත’’ව යටෙ’ ල’ පළ–”–ද
තම” ස“ උ—ත ද”ෂතා හා —සලතා යනා”ය ””බඳ ”—තර ඇ“ළ’ව ෙම– ෙ—වාව” ඉ• •“මට තම” ””” බව සනාථ ෙකෙරන ෙතාර“” ද
ඇ“ළ’ව ස’—•ණ ”ව ද’ත ෙතාර“” “කාශ (CV) සැප”ය –“ය. රජෙ“ ෙ—වෙ“ “–“ අය”’ක”ව” —ව–ය අය”’ප’ අ—ළ ෙදපා•තෙ’”“
“ධා”” මා•ගෙය” ඉ”’ප’ කළ –“ය.
අ’ලා” අෙ“”ෂක”” තම වැ•”ර ෙතාර“” ලබාගැ”ම’ ”ම”’ ”—තර ලබාගැ”ම සඳහා ”ම“ම’, 2019 ෙපබරවා’ 25 වන ”න ’ට පැය 09.00
’ට පැය 15.30 ද”වා අතර“ර, රජෙ“ වැඩ කරන ”නවල“ පහත ’”ෙවන අය ෙව“” ’” කරවා ගත හැ•ය. ’ය—ම අය”’ප’ පහත සඳහ” •”නයට
2019 මා•“ 11 වන ”නට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ—, කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• අ—ළ තන“ර පැහැ”•ව සටහ” කර ෙ”ඛනගත තැපෑෙල”
ඉ”’ප’ කළ –“ය.
”ාපෘ“ අ–“ක,
ප’සර ප–ධ“ සංර”ෂණ හා කළමනාකරණ ”ාපෘ“ය,
”ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකය (PMU),
අංක 82, "ස’ප’පාය", රජම”ව’ත පාර, බ’තර“”ල.
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