ලං” සඳහා ආරාධනය” (IFB)
වන”• හා වන සංර”ෂණ අමා“ාංශය
ප’සර ප–ධ“ සංර”ෂණ හා කළමනාකරණ ”ාපෘ“ය (ESCAMP)

වන”• සංර”ෂණ ෙදපා•තෙ’”“ව

—ඩා වැ“වලට ජලය සැප•ම සඳහා සහ කා•ය ම–ඩලෙ“ හා
වන උ—නයට පැ“ෙණන අ“’ත”ෙ” භා”තයට ජලය සැප•ම සඳහා
යාල වන උ—නෙ“ ••“ ප”“ප (4") සැප•ම සහ ඇ““ම
අ”යර I සහ II (•” 20 ”)
ෙකා”–ා’ අංක :

LK-ESCAMP-DWC-117577-CW-RFB
LK-ESCAMP-DWC-124033-CW-RFB

01. බ’තර“”ල, රජම”ව’ත පාර, අංක 82 ”““ වන”• හා වන සංර”ෂණ අමා“ාංශෙ“ ESCAMP
”ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකෙ“ ”ාපෘ“ “ස’පාදන ක“•ෙ“ සභාප“ ”’” ජා“ක තරගකා“
ලං”කරණ ප’පා“ය යටෙ’ පහත සඳහ” ක•මා”ත සඳහා ෙය–”තා—•ණ සහ ”””ක’ල’
ලං”ක”ව” ෙව“” ““ තබන ලද ලං” කැඳව• ලැෙ•.
“මාණ ප’ අ•ව අග” කැ’ම, ••“ ප”“ප ඇ““ම, ම• –ල (මෑ”ෙහ–”) සෑ“ම, අග” නැවත ”ර•ම
ෙමම ක•මා”තෙ“ අඩං• ෙ“.
02. ෙකා”–ා’ “—නය සඳහා ”””ක’ ලැ—මට, සා•ථක ලං”ක” අසා“ ෙ”ඛනගත ෙනා• ’“ය –“ අතර,
ජල ස’පාදන හා ජලාපවහන ෙ”–ෙ“ “ 4 ෙහ– ඉහළ ෙ”—ය” සඳහා ඉ”•“’ ක•මා”ත සංව•ධන
අ“කා’ෙ“ (CIDA) (ක•” ICTAD) •යාප”ං—ය ලබා “–ය –“ය.
03. ෙකා”–ා’ “—නය සඳහා ”””ක’ ලැ—මට අව“ ”””ක’ අව“තාව”ට ෙමය ද ඇ“ළ’ෙ“.
z ප”“ය වසර පහ “ළ ඉ•කළ ජල ස’පාදන හා ජලාපවහන ක•මා”තවල වා•“ක ධා’තාෙ“ සාමා—
අවම වශෙය” ”. “•යන 130 ”ය –“ය.
z ප”“ය වසර පහ “ළ ෙමම ජල ස’පාදන හා ජලාපවහන ක•මා”තයට සමාන —වභාවය හා
සං–•ණ’වෙය” –’ අවම වශෙය” ෙකා”–ා’ 02 ” ඉ”•“ෙ’ පළ–”–ද. (ෙමම අව“තාවට
අ•’ල •ම සඳහා සඳහ” කර• ලබන ක•මා”තය අවම වශෙය” 70% ” ස’—•ණ කර “–ය
–“ය)
z ප’කර• ලබන තා”ෂ—ක හා කළමනාකරණ කා•ය ම–ඩලයට ෙමය ද අ“ළ’ ”ය –“ය. ’””
ඉං“ෙ”” ”—ව ””බඳව ”—ෙ““ - ඉං“ෙ”” උපා“ය සම’ ෙහ– ජා“ක තා”ෂණ •“ෙල–මාව
(NDT) ෙහ– සමාන ”””ක’ සමග වසර පහක (05) පළ–”–ද” එ”” අවම වශෙය” සමාන
ක•මා”ත ””බඳ පළ–”–ද” ස“ත ෙ”වා’ක ඉං“ෙ””ෙව”.
z අෙන—’ ෙකා”–ා’මය වග–’ හැර හා ෙමම ෙකා”–ා’“ව යටෙ’ ’” කරන අ’“කාර’ ෙග•’
හැර “–ය –“ අවම ”ව—ල ව’ක’ සහ / ෙහ– ණය පහ”ක’ ””ය” “•යන 50 ට අ— ෙනා”ය
–“ය.
z ලං” ද’ත 4.3 වග”“ෙ“ ල”—“ගත කර ඇ“ අ“ව“ උපකරණ තම” ස“ බව ෙහ– / හා
කාෙල–—තව අ’ප’ කර ගැ”ම (ස“•ම, බ” ගැ”ම, —•යට ලබා ගැ”ම යනා”ය) සඳහා වන ෙය–ජනා.
04. ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන ලං”ක”ව” වැ•”ර ෙතාර“” බ’තර“”ල, රජම”ව’ත පාර,
අංක 82 ”““ ”ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකෙ“ ESCAMP ”ාපෘ“ අ–”ෂ ෙව“” (”රකථනය :
011-2888428, ෆැ”— 011-2888577) ලබාගත හැ• අතර 2021 මැ” 20 ෙව“ ”න ද”වා ස“ෙ“ ”නවල
පහත සඳහ” •”නෙ““ ලං” •”ෙ”ඛන ප“”ෂා කර බැ•ය හැ•ය.
05. ආප” ෙගව• ෙනාලබන ”. 35,000.00 ක ගා—“ව” “ද•” ෙග•ෙම” අන“”ව 2021 මැ” 20 ෙව“
”න 15.00 පැය ද”වා බ’තර“”ල, රජම”ව’ත පාර, අංක 82 ”““ ”ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකෙ“
ESCAMP “ස’පාදන අංශය ෙව“” ඉං“’ බ’” සක— කර ලද ලං” •”ෙ”ඛන ස’—•ණ ක”ටලය”
“ල“ ගත හැ•ය.
06. ලං”, 2021 මැ” 21 ෙව“ ”න ෙප.ව. 10.00 ට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ප’” ”ටප’ ෙදක•” –“ව
ෙගනැ”’ භාර”ය –“ය. “මාද • ලැෙබන ලං” ““ෙ”ප කර• ලැෙ•. ලං” භාරගැ”ම අවස” — වහාම
එම අව—ථාවට පැ“ණ ’”මට කැමැ’ත” ද”වන ලං”ක”ව”ෙ” “ෙය–“තය” ඉ”’ෙ“ ලං” ”වෘත
කර• ලැෙ•.
07. ’ය—ම ලං” සමග ”. 1,600,000.00 ක ව“නාක“” –’ ලං” ඇපකරය” අ“ණා එ”ය –“ය.
08. යාල ජා“ක වන උ—නෙ“ වන”• කා•යාලෙ“ 2021 මැ” 10 ෙව“ ”න ෙප.ව. 10.00 ට වැඩ –’ ප“”ෂා
•“ෙ’ සංචාරය” පැවැ’ෙවන අතර, එම —ථානෙ““ 2021 මැ” 11 ෙව“ ”න ෙප.ව. 10.00 ට —•ව ලං”
–—•ම” පැවැ’ෙ“.
09. ලං”ක”ව”, ලං” සමග PCA 3 ආකෘ“ය (1987 ෙපා” ෙකා”–ා’ පනත) ඉ”’ප’ කළ –“ය.
(http://www.drc.gov.lk)
10. ඕනෑම ලං”ව” ස’—•ණෙය” ෙහ– ෙකාට— වශෙය” ””ගැ”ෙ’ ෙහ– ““ෙ”ප •“ෙ’ —•ණ අ”“ය
”ාපෘ“ “ස’පාදන ක“•ව ස“ය. ”ාපෘ“ “ස’පාදන ක“•ෙ“ ”රණය අවසාන ”රණය ෙ“.
ඉහත සඳහ” කරන ලද •”නය න’,

සභාප“,
”ාපෘ“ “ස’පාදන ක“•ව - ESCAMP,
වන”• හා වන සංර”ෂණ අමා“ාංශය,
”ාපෘ“ කළමනාකරණ ඒකකය,
අංක 82, රජම”ව’ත පාර, බ’තර“”ල.
”රකථනය : 011-2888426 / 011-2888427
ෆැ”— : 011-2888577
”නය
: 2021 අෙ”” 24

