ශ්රී. ලංකා ප ලංරරජාපාප්ත්රිැ  ලංාජපජාදප ජ ලංජාජයජා
ජහදැලි ලංාාදර්ධජ ලංහප ලංපරිාය ලංඅජපායාශ

ය ෝජාජප ලංාඳහප ලංඉල්ලීජ
ජපදුරු ලංඔ  ලංදකුණු ලංඉවුරු ලංසීනි ලංාාදර්ධජ ලංදයපපිය  ලංාඳහප ලංඅ්තාර් ලංජාපය  ලං
ායඟ පරී ලංය ෝජාජප
1. මාදුරු ඔය දකුණු ඉවුරු සංවර්ධන වයාපෘතියය ‘රජරට නවවෝදය’ වැඩසටහන යටවේ ඇය
‘පිබිවදන වපෘතොව ොන්නරුව 2016- 2020’ දිස්ත්රිරක් ස සංවර්ධන වයාපෘතියවය අ ්යයාවශ්යය ්ංගයක් ස
වවයි.චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව හා

ශ්රීා

ං ා රජජායාන්ත්රිර

සමාජවා ජ ජනරජය ඹගතගේ

ඹ ඟයාවය ට ්නුව වපෘතොව ොන්නරුව දිස්ත්රිරක් ස වජ ජනයාවට පෘතාය ය හා වාරි ජ ය හා
්වනකුේ යටිය
සංවර්ධන

පෘතහසු ම් සැපෘතයීමටේ, ඔවුන්වේ ජීවන යේවය ඉහ

නැංවීමටේ

්වශ්යය

ටයුතු වම් වනවිට සිදුවවමින් පෘතවතී.

2. වමම සංවර්ධන
වහක් ස.10,000

ටයුතු ්යර රජමුඛයාවයක් ස

වාණිජ වටිනා මකින් යුේ උක් ස වගා කිරීම, සීනි

යවානක් ස සහහා වහක් සටයාර් 250
්ම්පෘතාර දිස්ත්රිරක් ස

ැවෙන්වන් රජවශශ්යවජ යරසර සංවර්ධනය සහහා

ව

ර්මාන්ය ශ්යා ාවක් ස හා පෘතැ

භූමි භාගයක් ස වවන් කිරීම හා වපෘතොව ොන්නරුව, මඩ

පුව හා

වගොවිජනයාවට රජමුඛේවය වදමින්, වයෝරාගේ වගොවීන් සමූහය ට

උක් සවගා කිරීම සහහා ව වනකුට ්වම වශ්යවයන් වහක් සටයාර් 01
 ජම සහහාය. වමය යරසාර සංවර්ධනයක් ස

භූමි රජමායයක් ස ෙැගින් වෙදා

ොගැය මට ්මයරව සීනි වලින් ශ්රීා

ං ාව

ස්වයංවපෘතෝෂිය කිරීම සහහා ඉදිරියට යෙන යවේ ඹක් ස පියවරක් ස වවයි.
3. වම් ්නුව වයෝජනා සහහා ඉල්ලීවම අ
රජමායය

උක් ස වගාකිරීමට, උක් ස පෘතැ

විස්යර

රඇය පෘතරිදි වහක් සටයාර් 10,000

පෘතමය භූමි

යවානක් ස ඇරඹීම හා ආරම්භවජ  ජ දින ට උක් ස වටොන්

4000ක් ස ඇතරීමට හා පෘතසුව ඹය දින ට වටොන් 6000ක් ස ඇතරිය හැකි යේවයට වැඩිදියුණු කිරීමට
හැකි සීනි

ර්මාන්ය ශ්යා ාවක් ස ආරම්භ කිරීම සහහා වහක් සටයාර් 250

භූමි භාගයක් ස ො ජම යන

රුණු ඇතු ේ මාදුරුඔය දකුණු ඉවුරු සීනි සංවර්ධන වයාපෘතියය සහහා ්න්යර්ජාය
වයෝජනා මගින්, සුදුසු ආවයෝජ යින්වගන් මුද්රාා යෙන
පෘතේ රන ද ස්ථාවර රජසම්පෘතාදන
4. පෘතහය දැක් සවවන මූලි

මිුවව සභාපෘතය විසින්

ද වයෝජනා

යරඟ ාරී

ැබින මණ්ඩ ය විසින්

ැහවනු ැවේ.

සුදුසු ම් ඇය ආවයෝජ යින් පෘතමයක් ස වමම වයෝජනා සහහා ඉල්ලීමට

රජයාාර දක් සවන ව ස ඉල් ා සිටිනු ැවේ.


ිෂි ර්මරය හා සීනි නිෂ්පෘතාදන

ටයුතු සම්භන්ධවයන් ොඇය ්ේදැකීම් වහෝ ඹවැනි

ටයුතු

ව දැනට වය ජ සිටිම.


වමවැනි වයාපෘතියයක් ස නියමිය

ා

සීමාව තු

සතුුව දාය

්න්දමින් රි යාේම

සහහා ්වශ්යය පෘතහසු ම්, සංවිධානය, විශ්ය්වසය යේවය හා යේව සහය


වමම වයපෘතියය සහහා

රණු

කිරීම

සැ සුම් යබීම.

ෙන ආවයෝජනයන් අ මූ ාශ්රඅ උදා. ද්රාවීල

වේ ම් සතුවීම

වහෝ ඒවා ොගය හැකිවීම, යය පෘතහසු ම් හා මූ යමය සම්පෘතේ ොගැය මට ඇය හැකියාව.
5. වමම වයෝජනා සහහා ඉල්ලීමට රජයාාර දැක් සවීමට ආවයෝජ යන්, ්වශ්යය සම්පුර්ය වයෝගයයාවය
හා සුදුසු ම් සහහා www.environmentmin.gov.lk සහ www.mahawali.gov.lk යන වවේ
්ඩවි වලින් වයොරතුරු

ො ගන්නා ව ස උපෘතවදස් වදනු

ඉල්ලීවමන් මුද්රිරය පිටපෘතයක් ස

ැවේ. වමම වයෝජනා සහහා

ො ගැය මට වහෝ වවනේ වයොරතුරු

ආවයෝජ වයකුට ්වශ්යයව නම් ව ොගත 10, ටී.බී ජයා මාවවේ ්ං
පි අටි ශ්රිර

ං ා මහවැලි ්ධි ාරිවජ ්ධයක් සෂ ජනරාල්වේ

ඹ අ දුර ථන ්ං

ො ගැය මට කිසියම්
500 දරය ස්ථානවය අ

ාර්යා වයන් ඒවා

ොගය හැකිව .

වන්වන් 009411 – 2689653 හා 009411 – 2687238 ව .

6. මහවැලි සංවර්ධන හා පෘතරිසර ්මායයාංශ්ය වවේ ්ඩවි www.environmentmin.gov.lk වහෝ ශ්රීා
ං ා මහවැලි ්ධි ාරි වවේ ්ඩවි www.mahawali.gov.lk  අ ඇය වයෝජනා සහහා ඉල්ලීවම අ
උපෘතවදස් ව ට ්නුව යම වයාපෘතිය වයෝජනාව ස ස් කිරීම ආවයෝජ යන්වේ වගකීම ව .
7. ඉදිරිපෘතේ
රන

රන වයෝජනාව සමඟ ශ්රිර

ං ා මහවැලි ්ධි ාරිවජ ්ධයක්ෂ  ජනරාල් නමින් ය කුේ

ද ඇවමරි ානු වඩො ර් 1000 ක් ස වහෝ ශ්රිර

ං ා රුපියල් 150,000 ක් ස වටිනා, ආපෘතසු

ො

ගය වනොහැකි (Non Refundable) ෙැංකු මුදල් ඇමුණුමක් ස (Bank Draft) ඹවිය යුතුව . ඹවමන්ම
වමම වයෝජනා සහහා ඉල්ලීවම අ ්ං
(ඇ.වඩො

ක් සෂයක් ස) වහෝ ශ්රීා

ජනරාල් නමින් නිකුේ

රන

4 දරය ඇමුණුම රජ ාර, ඇවමරි ානු වඩො ර් 100,000

ං ා රුපියල් මිලියන 15 ක් ස වටිනා, මහවැලි ්ධි ාරිවජ ්ධයක් සෂ
ද, ව ොන්වදසි ර අය ෙැංකු ඇපෘත රයක් ස ද ඉදිරිපෘතේ

වමම ෙැංකු ඇපෘත රය නිකුේ ව වරන්වන් විවශශිය ෙැංකුවකින් නම් ඹය හ්රිද

ග යුතුව .

ං ාව වාණිජ

ෙැංකුවක් ස මඟින් සහය

ග යුතුව . වමම වගවීම් වනොමැය කිසිදු වයෝජනාවක් ස සග ා ෙ නු

වනො ැවේ.
8. ආවයෝජ යින් සමඟ පූර්ව වයෝජනා (Pre - Proposal) රැස්විමක් ස 2017 ජුනි 14 දින වපෘත.ව 10.30
ට වම අ පෘතහය දක් සවා ඇය ශ්රිර

ං ා මහවැලි ්ධි ාරිවජ ්ධයක්ෂ  ජනරාල් වේ

ාර්යා වජ  ජ

පෘතැවැේව . වම් සහහා සහභාගි වන ව ස ආවයෝජ යින්ට වහෝ ඔවුන්වේ නිවයෝජියයින්ට
ඇරයුම් ව වර්. ඹවමන්ම ශ්රිර

ං ා මහවැලි ්ධි ාරිවජ ්ධයක් සෂ ජනරාල්ට පූර්ව දැනුම්  ජමක් ස

ස අයව, 2017 ජුනි 12 වන දින වපෘත.ව 10.00 ට සිදු කිරීමට වයෝජීය වයාපෘතිය රජවශශ්යය නැරිමවම්
ාාරි ාවට ඹක් ස වන ව සට ද ආවයෝජ යන්ට ඇරයුම් ව වර්.
9. වමම වයාපෘතියය සහහා වන වයෝජනා වම අ පෘතහය සහහන් ලිපිනවය අ
පෘතේ
වපෘතර
විවිය

රන ද ස්ථාවර රජසම්පෘතාදන,

මිුවවව අ සභාපෘතය වවය 2017 ජුලි 6 වන දින පෘතස්වරු 3.00 ට

ැබිය යුතු වන ්යර ඒවා ආවයෝජ යින් හා ඔවුන්වේ නිවයෝජියයින් ඉදිරිපිට ඹවවවල්ම
රනු

ැවේ. වයෝජනා සහහා ඉල්ලීවම අ ්වශ්යයයා සපුරා වනොමැය වයෝජනා රජයක් සවෂපෘත

රනු ැවේ.

සභාපෘතය,
ැබින මණ්ඩ ය විසින් පෘතේ

රන ද ස්ථාවර රජසම්පෘතාදන

මහවැලි සංවර්ධන හා පෘතරිසර ්මායයාංශ්යය,
්ං

500, ටී.බී. ජයා මාවය,

ව ොගම 10.

ැබින මණ්ඩ ය විසින්

මිුවව,

