අභිලාෂය ප්රකාශ කිරීමේ ඉල්ලීම (REoI)
පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය
මහව්ැලි සංව්ර්ධන හා පරිසර අමාත්යංශය
ණයව්ර අංක - 5792 LK
මකාන්ත්රාත් අංක - LK-ESCAMP-PMU-29024-CS-INDV
සමාජ විද්යාඥ / සමාජ-ආර්ික සංව්ර්ධන විමේෂඥ
මකාන්ත්රාත් අංක - LK-ESCAMP-PMU-29022-CS-INDV
භූමි පරිහරණ විමේෂඥ
උපමද්ශන මේව්ාමේ පසුබිම
ල ෝක බ ැංකු ආධාර මත මහව ලි සැංවර්ධන හා පරිසර අමාතයැංශය සහ තිරසර සැංවර්ධන හා
වනජීවී අමාතයැංශය එක්ව ක්රියාත්මක කරනු

බන පරිසර පද්ධති සැංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ

වයාපෘතිලේ ව ඩසටහන්, වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මගින් ක්රියාවට නැංවනු

බයි.

ලමම වයාපෘතිලේ සැංරචක අැංක 1 යටලත් ලතෝරාගත් භූ දර්ශන ලදකක භූ දර්ශන ස
සහ කළමනාකරණය සඳහා ලතෝරාගත් ප්රලද්ශ ලදකක නියමු කළමනාකරණ ස

සුම්කරණය

සුම් ස කසීමට

අවශය මාර්ලගෝපලද්ශන රාමුවක් සකස් කිරීම, තාක්ෂණික සහය හා ආයතනික හ කියාවන් ඉහළ
න ැංවීම අලේක්ෂා ලකලරයි.
ලමම කාර්යයට සහය ද ක්වීම සඳහා වයාපෘති අධයක්ෂකවරයාලේ අධික්ෂණය යටලත් 1) සමාජ
විදයාඥ/සමාජ-ආර්ික සැංවර්ධන විලේෂඥවරලයකුලේ සහ, 2) ඉඩම් පරිහරණය පිළිබඳ
විලේෂඥවරලයකුලේ උපලද්ශන ලස්වා,
කරනු

බා ග නීමට වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය අලේක්ෂා

බයි.

භූ දර්ශන ස

සුම් සකස්කිරීම සඳහා ද නට හුරුළු (FR) ආනවිලුන්දාව (PR) කවුඩුල්

(NP) වනාන්තර

හා ඒ ආශ්රිත මුළු භූ දර්ශන ප්රලද්ශය හඳුනාලගන ඇත (පහළ මහව ලි ගැංගා ජ ාධාර ප්රලද්ශය).
1) සමාජ විද්යාඥ / සමාජආර්ික සංව්ර්ධන විමේෂඥ
ලමම තනතුර සඳහා අව සි මූලික සුදුසුකම් සහ රැකියා විස්තරය පහත දක්වා ඇත.
A) රැකියා විේත්රය
a) භූ දර්ශන සැංරක්ෂණය සඳහා ස

කිය යුතු මට්ටලම් බ පෑම් එල්

කරන්නා වූ ප්රධාන

පාර්ශවකරුවන් හඳුනා ග නීම
b) ලතෝරාගන්නා

ද භූ දර්ශනය ආශ්රිතව ලවලසන ජනතාවලේ සමාජ- ආර්ික

තත්ත්වය ඇගයීමට
c)

ක් කිරීම

අවශය මූලික දත්ත හා ලතාරතුරු එක්රැස් කිරීම, සමාල ෝචනය, වාර්තා කිරීම සහ
අවශය ක්ලේත්ර ඇගයීම් සිදු කිරීම

d) රක්ිත ප්රලද්ශ මත ප්රජාවලේ ය පීම් පිළිබඳ තක්ලස්රුකිරීම සහ සැංරක්ෂණය සඳහා
ඇති අභිලයෝග හඳුනා ග නීම
e) භූමි හායනය, ආර්ික සැංවර්ධනය මත සිදුවන පාරිසරික පරිහානිය හා ඒ ආශ්රිත
බ පෑම් තක්ලස්රු කිරීම

1

f)

රක්ිත ප්රලද්ශ ආශ්රිත සැංරක්ෂණ කටයුතු සඳහා සිදුවන බ පෑම් ලේතුලවන් ඒ ආශ්රිත
ප්රජාවලේ ය පීම් මට්ටම මත ගම්මාන ලේණිගත කිරීම සහ එම ස්ථාන සිතියම්ගත
කිරීම

g) වන සැංරක්ෂණ ලදපාර්තලම්න්තුවට සහ වනජීවී සැංරක්ෂණ ලදපාර්තලම්න්තුවට
රක්ිත ප්රලද්ශ ආශ්රිත ස්වාරක්ෂක ක ාපලයහි සහ පරිවාරක ක ාපයන් හි වාසය
කරන ප්රජාව හා

එක්ව කටයුතු කිරීම සඳහා

අවශයවන තාක්ෂණික හා

මාර්ලගෝපලද්ශන ලස්වාවන් ස පයීම
h) වයාපෘති ක්රියාකාරකම් සිදුකරන ප්රලද්ශයන් හි ද නට ක්රියාත්මක වන ප්රජා සැංවර්ධන
වයාපෘති හා ක්රියාකාරකම් හි සාර්ථකත්වය, කාර්යක්ෂමතාවය, ඒ ඔස්ලස් ඇති වූ
බ පෑම් සහ දුර්ව තාවයන් පිළිබඳව විේලල්ෂණ කිරීම
i)

ඉහත දක්වා ඇති සමාජ ආර්ික විේලල්ෂණයන්ලේ ලසායාග නීම් මත ග්රාමීය
ආර්ික සැංවර්ධනය සහ ජීවලනෝපාය ව ඩිදියුණු කිරීම සඳහා අව සි නිර්ලද්ශ සහ
ලයෝජනා

බා දීම

B) කාලය - මාස 4 ක් (පූර්ණ කාීන)
C) අධයාපනික සුදුසුකේ හා පළපුරුද්ද්
i). සමාජ විදයාව/ කෘි විදයාව/ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ මූලික
උපාධියක්

ලහෝ

සාමාජ-ආර්ිකවිදයාව/

ග්රාමීය

සැංවර්ධනය/

පිළිබඳ

සම්පත්

ආර්ිකවිදයාව පිළිබඳ පේචාත් උපාධිය සමඟ අදාළ ක්ලේත්රලේ විදයාපති උපාධියක්
ලහෝ අදාළ ක්ලේත්රලේ ලවනත් පේචාත් උපාධියක්
ii). සමාජ ආර්ික වයාපෘති ඇගයීම, සමාජීයකරණය, ග්රාමීය සැංවර්ධනය / ප්රජා
සැංවර්ධනය සහ සමාජ ආර්ික සැංවර්ධනය ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් හි වසර 10 ක
පළපුරුද්ද
iii). රක්ිත ප්රලද්ශ හා පරිවාරක ක ාපයන් ආශ්රිතව ඉහත දක්වා ඇති ක්ලේත්රයන්ලේ අවම
වශලයන් වසර 5 ක ලස්වා පළපුරුද්ද
2) භූමි පරිහරණ විමේෂඥ
A) රැකියා විේත්රය
a) ලතෝරාගත් භූ දර්ශනය තුළ පවත්නා ඉඩම් පරිහරණ රටාවන් අධයයනය,හඳුනාග නීම
සහ වර්ීකරණය කිරීම සම්බන්ධලයන් කටයුතු කිරීම
b) ද නට භූ දර්ශන ස

සුම් සකස් කිරීම සඳහා හඳුනාගත් ස්ථානයන් හි පාර්ශවකරුවන්

හඳුනාග නීම සහ භූමි පරිහරණ ස

සුම් සකස් කිරීම සම්බන්ධ ද නට පවත්නා භූමි

පරිහරණ ප්රතිපත්ති, නීතිරීති, ලරගු ාසි හා නියාමන රාමුව සමාල ෝචනය කිරීම
c)

භූ දර්ශන කළමනාකරණ ස

සුම් සකස් කිරීම සඳහා ලයෝජිත ප්රලද්ශලේ මායිම් පිළිබඳ

සමාල ෝචනය (අවශය නම් පමණක්), ප්රධාන පාර්ශවකරුවන්ලේ වත්මන් හා අනාගත
ඉඩම් අවශයතා හඳුනාග නීම, එම අවශයතා ඉටුකිරීමට අව සි භූමි ධාරිතාවය
විේලල්ෂණය සහ ග ටලුකාරී තත්තවයන් ඇති වීලම් විභවතාව සමාල ෝචනය කිරීම
d) උපලද්ශකවරයා විසින් 1) රක්ිත ප්රලද්ශ සඳහා ඇති තර්ජන 11) භූමි පරිහරන
කළමනාකරණලේ දී හා භූමි හායනලේ දී බ පාන සාධක හඳුනාග නීම සහ විේලල්ෂණය
සිදු කිරීම
e) තිරසාර ලනාවන භූමි පරිහරණ රටාවන් සහ භූමි හායනය ලේතුලවන් ඇති වී තිලබන
ප්රධාන පාරිසරික ග ටලු හඳුනාග නීම
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f)

අලි - මිනිස් ග ටුම් උද්ගතව ඇති ප්රලද්ශයන්ට අවධානය ලයාමු කරමින් ඒවා අවම
කරග නීමට හා එම ප්රලද්ශයන්ට ලයෝගය භූමි පරිහරණ ස

සුම් ලයෝජනා කිරීම ලමම

උපලද්ශන ලස්වාව ඔස්ලස් අලේක්ෂා ලකලරයි.
g) එම ප්රලද්ශයන් හි ද නට පවතින ලවනත් භූමි පරිහරණ ස

සුම් හා ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ

අවධානය ලයාමු කරමින් එම ලතාරතුරු එක්රැස් කිරීම
h) වයාපෘති කාර්යය මණ්ඩ ය ද ඇතුළත්ව දත්ත එක්රැස් කිරීම හා දත්ත එක්රැස් කිරීලම්
ක්රමලේදයන් ස කසීම සහ ඒ සඳහා අවශය පුහුණුව

බා දීම

B) කාලය - මාස 4 ක් (පූර්ණ කාීන)
C) අධයාපනික සුදුසුකේ හා පළපුරුද්ද්
I.

කෘිකර්මය, ජීව විදයාව ලහෝ ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ මූලික
උපාධියක් සමඟ ශෂය විදයාව, කෘි ආර්ික විදයාව,පාරිසරික වන විදයාව ලහෝ
ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ විදයාපති උපාධියක් ලහෝ අදාළ ක්ලේත්රලේ
ලවනත් උපාධියක්.

II.

කෘිකාර්මික පද්ධති, භූමි පරිහරණ ස

සුම්කරණය, පාැංශු හා ජ

සැංරක්ෂණය ව නි

ක්ලේත්රයක කළමනාකරණ මට්ටලම් අවම වශලයන් වසර 10 ක පළපුරුද්ද
III.

ඉහත ද ක්ලවන ක්ලේත්රයන්ට අනුකූ ව ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය, රක්ිත
ප්රලද්ශ ආශිත්ර පරිවාරක ක ාපයන් හි අවම වශලයන් වසර 5 ක ලස්වා පළපුරුද්ද

IV.

අයදුම්කරුට Geographic Information System (GIS) සම්බන්ධලයන් සහ භූමි පරිහරණ
ස

සුම් ස කසීම හා ඒ ආශ්රිත ඇගයීම් සම්බන්ධ පළපුරුද්ද ඇති අයට ප්රමුඛතාවය

ලදනු

ලේ

මේත්නය: අධයාපනික සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද මත පදනම්ව සාකච්ඡා ලකාට තීරණය කරනු
ලේ.
මත්ෝරා ගැනීමේ නිර්ණායක
අධයාපනික සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද පදනම්ලකාටගත් වුහගත සම්මුඛ පරික්ෂණයක් මගින් සිදු
ලකලරයි. විලද්ශ ආධාර මත ක්රියාත්මක කරන

ද වයාපෘතින් හි පළපුරුද්ද අමතර සුදුසුකමක් ලස්

ස කනු ඇත.
ල ෝක බ ැංකුලේ උපලද්ශන ලස්වා ස පයීලම් මාර්ලගෝපලද්ශ සැංග්රහය : ල ෝක බ ැංකුව විසින් අරමුදල්
ස පලයන ආයතනව

උපලද්ශන ලස්වා ස පයීම: ජනවාරි 2011, ජූලි 2014 (සැංලශෝධිත) අනුකූ ව

උපලද්ශකවරුන් ලතෝරා ග නීම සිදු ලකලරයි.
අයදුේ කිරීම
මහව ලි සැංවර්ධන හා පරිසර අමාතයැංශය විසින් සුදුසුකම් සහිත පුද්ග යින්ලගන් අභි ාෂය
ප්රකාශ කරන ල ස ඉල් ා සිටිනු

ලේ. ඒ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ඉල්ලුම්කරුවන් ලමම තනතුරට

අදාළ ලයාමු කිරීම් සහ ඉල්ලුම්පත් , තම ජීව දත්ත පත්රිකාව (සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද, මීට සමාන
ප වරුම් විස්තර, අදළා කුස තාවයන් ආදිය ඇතුළත්ව) ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
රාජය අැංශලේ අයදුම්කරුවන් විසින් තම අයදුම්පත් අදාළ ආයතන ප්රධානියාලේ නිර්ලද්ශ සහිතව
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
ලම් සඳහා අදාළ සවිස්තරාත්මක ලයාමු කිරීලම් අනුලද්ශ (Terms of Reference – ToR), පරිසර
අමාතයැංශලේ ලවේ අඩවිලයන් www.environmentmin.gov.lk

බා ගත හ කිය. ලම් සඳහා
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ඉල්ලුම්කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන අයදුම්කරුවන් ට 2017 ස ේත ම්බර් 25 දින සිට රාජකාරී දිනව
ප ය 0900 සිට ප ය 1530 දක්වා කා ය තුළදී පහත ද ක්ලවන දුරකථන අැංකය ලහෝ ඊ-ත පෑ ඔස්ලස්
බා ගත හ කිය.
සියලුම අයදුම්පත් 2017 ඔක්ලතෝම්බර් 10 ව නි දිනට ප්රථම ලියාපදිැංචි ත පෑ

ඔස්ලස්, අයදුම් කරන

තනතුර ප හ දිලිව ලිපි කවරලේ වම් පස ඉහළ ලකළවලර් දක්වා පහත සඳහන් ලිපිනයට
ස

බීමට

ස්විය යුතුය.

වයාපෘති අධයක්ෂක - ESCAMP,
පරිසර පද්ධති සැංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ වයාපෘතිය,
වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය,
මහව ලි සැංවර්ධන හා පරිසර අමාතයැංශය,
“සම්පත්පාය”, අැංක 82, රජමල්වත්ත පාර,
බත්තරමුල්
දුරකථන : 0113355585
ෆ ක්ස්: 0112791278
ඊ ත පෑ : escamp.procurement@gmail.com
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