ලංසු තැබීමේ ආරාධනය
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයංශය
පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ වයාපෘතිය (ESCAMP)
ණය අංක: 5792 – LK
වන සංරක්ෂණ මෙපාර්තමේන්තුව සඳහා මමෝටර් සයිකල් 33 ක් සැපයීම හා
මෙොහැරීම
මකාන්තරාත් අංක: LK-ESCAMP-FD-20591- GO-RFB
1. ල ෝක බ ැංකු ආධාර යටලේ ක්රියාේමක කරනු

බන පරිසර පද්ධති සැංරක්ෂණ හා
කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය මගින් ව්න සැංරක්ෂණ ලෙපාර්තලේන්ුව් සඳහා ලමෝටර් සයිකල්
33 ක් ස පයීම සහ ලබොහ රීම සඳහා ැංසු ක ඳවිම සිදු කරයි.

2. ව්යාපෘති ප්රසේපාෙන කමිටුලේ සභාපති විසින් ව්න සැංරක්ෂණ ලෙපාර්තලේන්ුව් සඳහා

ලමෝටර් සයිකල් 33 ක් ස පයීම හා ලබොහ රීම
ස පයුේකරුව්න්ලෙන් ැංසු ක ඳවීම සිදු කරනු ලේ.

ලව්නුලව්න්

සුදුසුකේ ේ

3. 1987 අැංක 03 ෙරන ලපාදු ලකාන්රාේ පනත යටලේ සමාෙේ ලෙපාර්තලේන්ුලේ ලියාපදැංචි

වූ ස පයුේකරුව්න් ලහෝ ස පයුේකරු ලව්නුලව්න් ලපනී සිටින නිලයෝජිතයින්ට ලේ සඳහා
ඉදරිපේ විය හ කිය.
4. ජාතික තරඟකාරී

ැංසු ක ඳවිලේ ක්රියාපටිපාටිය (NCB) යටලේ ලමම ප්රසේපාෙනය සිදු

ලකලරයි.
5.

ැංසු ත බීලේ ලියවිලි ලමෝටර් සයිකල් නිෂ්පාෙන සමාෙමට ලහෝ එම සමාෙම විසින් නේ කරන
ෙ නිලයෝජිතලයකුට ලහෝ බ ය ේ නිලයෝජිතලයකුට ලහෝ බා ෙත හ කිය. ශ්රී ැංකාව් ුළ
නේ කරන ෙ නිලයෝජිතලයකු ලහෝ බ ය ේ නිලයෝජිතලයකු ලහෝ ලනාම තිව් විලද්ශීය
ස පයුේකරුව්න්ට ලේ සඳහා ැංසු ඉදරිපේ කිරීමට ලනාහ ක.

6. ලේ සේබන්ධ ව් ඩිදුර ලතාරුරු පහත සඳහන් ලිපිනලයහි පරිසර පද්ධති සැංරක්ෂණ හා

කළමනාකරණ ව්යාපෘතිලේ ව්යාපෘති අධයක්ෂකව්රයා ලව්තින් 2017 ලෙස ේබර් 07 ව් නි දන
ෙක්ව්ා ලප.ව්. 9.30 සිට ප.ව්.4.00 ෙක්ව්ා කාර්යාලීය දනයන්හි දී බා ෙත හ කිය.
7. ලේ සඳහා ැංසු ත බීමට උනන්දුව්ක් ෙක්ව්න ස පයුේකරුව්න්ට ඉැංග්රීසී භාෂාලව්න් සකස් කරන
ෙ ැංසු ත බීලේ පත්රිකා 2017 ලෙස ේබර් 07 ව් නි දන ෙක්ව්ා ලප.ව්. 9.30 සිට ප.ව්. 4.00 ෙක්ව්ා
ලිඛිතව් සිදුකරන ඉල්ලීමක් සමෙ ව්යාපෘති ෙණකාධිකාරී ලව්ත සිදු කරන න ව්ත ලනාලෙව්න
රුපියල් 3,500/- ක ත න්පේ මුෙ ක් ලෙවීලමන් පසුව් බා ෙත හ කිය.
8. මුද්රා තබන ෙ ැංසු පත්රිකා පිටපතක් ෙ සහිතව් ලියාපදැංචි ත පෑල න් 2017 ලෙස ේබර් 08 ව් නි
දන ලප.ව්. 10.30 ට ලපර ව්යාපෘති අධයක්ෂක, පරිසර පද්ධති සැංරක්ෂණ ව්යාපෘතිය, මහව් ලි
සැංව්ර්ධන හා පරිසර අමාතයැංශය, අැංක 82, සේපේපාය, බේතරමුල් යන ලිපිනයට ලයාමු
කළ යුු අතර එදන ම එම ැංසු විව්ෘත කිරීම කරනු ලේ. ප්රමාෙ වි ලබන ැංසු ප්රතික්ලෂ්ප

කරනු ඇත. ැංසු ඉදරිපේ කරන ස පයුේකරුට ලහෝ නේ කරන ෙ නිලයෝජිතව්රලයකුට ලහෝ
ලේ සඳහා සහභාගී විය හ කිය.
9. ශ්රී ැංකා මහ බ ැංකුව් යටලේ ලියාපදැංචි කරන ෙ ව්ානිජ බ ැංකුව්කින් බා ෙේ රුපියල්
350,000.00 ක (ව් ට් බදු රහිතව්) ැංසු ඇපකරයක් ලේ සමෙ ඉදරිපේ කළ යුුය.
10. 2017 ලනාව් ේබර් 28 ව් නි දන ලප.ව්. 10.00 ට ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකලේ ලෙව් නි
මහල හි දී ලටන්ඩර් රැස්වීම පව්ේව්නු ලේ.
11. ඉදරිපේ කරනු බන ැංසු සේබන්ධලයන් ප්රසේපාෙන කමිටුව් විසින් ෙනු
අව්සන් තීරණය ව්නු ඇත.
ව්යාපෘති අධයක්ෂක,
ව්යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය,
පරිසර පද්ධති සැංරක්ෂණ හා කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය,
මහව් ලි සැංව්ර්ධන හා පරිසර අමාතයැංශය,
අැංක 363/E, ලහාරෙහකන්ෙ මාව්ත,
ත ැංෙම උුර, ලකාස්ව්ේත,
බේතරමුල්
දුරකථන : 011 33 555 89
ෆ ක්ස්
: 011 279 12 78
ලව්ේ අඩවිය: http://www.environmentmin.gov.lk
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බන තීරණය

