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ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්ාාංශය 

ශ්රි ලාං ා ජාක   ජලවි ව ව ා සාංවධන අ අකා ාය ය ැඅ්ඩා)ා  

අභිලාෂය ප්ර ාශ ිරය ම සහහා රරුමමි  ැExpression of Interest – EOI  

ප්රජා ුලික  ජලිව ව  ධනමා්තත්යඩා ෙලස ශ්රි ලාං ාව ළ ව ව්අ ක ිරල්දිය ය ්සනස්ත ව ා 

ිරය ෙම් නියුල වාපීන්්ත රියාත්ම  ිරය ම    

 

ශ්රි ලංකා ජ ලංතජක   ලංතකවි ව ලංා ජ ලංවාාධන අ ලංිකා ජය ශ ලංශ්රි ලංකා ජ ලංරිය ය ශ ලංවරාක ලං ධනනජතය ශ ලං ජ ලංරාකඩ ජ ලංතකවි ව ලං

ා ජරේ ලංවාාධන අශ ලං ජ ලංප්රාධන අශ ලංදරසවජ ලංිහිටුවාජ ලංක ර අ ලංකතර  ලංප්ර ජඅ ලංයශ අශ ලංරේ. ලංකිවුල්ය ශ ලංඉව්වතය ලං

ා ජ ලං ධනනජතය ශ, ලංශ්රි ලංකා ජ ලංතජක   ලංතකවි ව ලංා ජ ලංවාාධන අ ලංිකා ජය ර  ලං ඩනඅජ කණශ ලං ජ ලංිකාක්ෂණශ ලංශටරේ ලං

දපය න ලංඵකසජයි ලංනට්ටන ට ලංපැරිණ ලංඇක  ලං ධනනජතය ශකි. 

කිවුල්ය ශ ලං ඉව්වතය ලං ා ජා ායජප්ත   ලං කිය න ලංවස ජ ලං දුසුදු ලං ඉජවලාක ලං පාක අ ලං ිට  ජාශට ලං වවසුනක් ලං රකව ලං ප්ත කජව්ටික් ලං

යව් කඅශ ලං සිසු ලං  කඅ ලං කස ලං රනට්රික් ලං රට්තය ලං 0කක  ලං  ජය  ජාශක් ලං විට  ලං ටැාකි ලං තුඩ, ලං ප්රතජ ලං ුලික  ලං තකවි ව ලං

 ධනනජතය ශක් ලංරකසිතය ලංරනන ලංා ජා ලං සුතයාජය නට ලංස ලංඒ ලංවස ජ ලංිාශ්ය ලං ජක්ෂික  ලංසැුමන ලංක ජ ලංදීනට ලංස ලංශ්රි ලංකා ජ ලං

තජක   ලං තකවි ව ලං ා ජ ලං වාාධන අ ලං ිකා ජය ශ ලං වැකදුවල ලං ව ව් ලං  ක ලං ඇ . ලං ප්රතජාර  ලං යසජශවල ලං ඉ ඩ ලං අැාීමන ලං  ජ ලං

ිපඅශඅ ලංයසජශවල ලංඉ ඩ ලංඅාාරිතය ලං වරේශ් ලං වනිනශ ලංඉපැයිවල ලංඉ ඩ ලංඅැාීමන ලං  ලංවස ජ ලංඉව්වතය ලං ජ ලං ව ව  ලංනේවයිතය ලං

නිෂ්පජසඅශ ලංකිය රවල ලංිකුලිකතය ලංශ්රි ලං  ලංකා ජ ලං තජක   ලංතකවි ව ලංා ජ ලංවාාධන අ ලංිකා ජය ශ ලංවන  ලංවි වදුන ට ලංශටේා ලං

නිශුල ලං ායජපික ශක් ලං සිසු ලං කිය න ලං වස ජ ලං දඅතයසුාක් ලං සක්ාුම ලං ක අ ලං ා ජ වනාතයර තය ලං ශජපඅශ, ලං නජ කපුා. ලං

පුේ කන ලංය ව්ත්රික් ාිකතය ලංර ෝකජ ලං ුම ලංක අ ලංරපෞේ ික  ලංායාවජශ යිතය ලංක3 ලංරසඅකු ලංවස ජ ලංාැඅරි ලංකිවුල්ය ශ ලං

ඉව්වතය ලං සුතයාජරසඅ ලංකස ලංඅා ලංටැාකි ලංතුඩ ලංා ජ ලංකිය න ලංයකවලභ ලංකිය නට ලංිශසුවලපේ ලං ැසාඅ ලංක අ ලංි ක, ලංඒ ලංවස ජ ලං

සජශ  ලංීමනට ලංර ෝකජ ුම ලංක අ ලංා ජ වනාතය ලංවස ජ ලංප්රක පජසඅ ලංක ජ ලං දීන ලංකජතය ලංයශ අ ලංනැය  ේ වන ලංනවිතය ලංසිසු ලං

 කුම ලංක යි. 

ප   ලංදුසුදු වල ලංඇක  ලංායාවජශ යිතය ලංනවිතය ලංිශසුවලපේ ලං ැසාුම ලංක යි. (a) ා ජ වන ිහික ස ලංවජනජඅය ලං වව ්ක ලං(b) ලං

රනන ලංායජපික ශ ලංසිසු ලං කර අ ලංශජනට ලංාජධනෂි ා ලංවනිහශල් ලංරිිකශඅ ලංක4  ලංපනණ ලං ජක  ලංප්රජ  අ ලංප්රනජණශක් ලංක බීන ලං

(c) නඅක   ලංියික ශ ලංඇක  ලං කපු ලංර ෝ ලංුලහුසු ලංයශ්රි ා ලංිහිටටි දුසුදු ලංඉජනක් ලං(d) ලංපදුවිශ ලංිවුවනේස  ලං ජකශක් ලංතුක ලං

තකවි ව ලං ා ජ ලං ක්රිශජේන  ලං කිය න ලං ිහික ස ලං පඩපුවනේස ලං (e) යසධනශ් ලං ායජපික  ලං නවිතය ලං ක ජ ලං  තයඅජ ලං සැුමන ලං ිහික ස ලං

ර ්කතුවන ලංහුානජවන ලං ක ලං ැනිනට, ලංඑන ලං ජක්ෂණශ ලං ජ ලංසැුමන ලංායජප්ත   ලංකිය නට ලං ැනැේ .  

දක්  ලං ක්රෂේත්ර ලං වවල තය රශතය ලං දඅතයසුාක් ලං සක්ාඅ ලං  ජ ලං දුසුදු වල ලං වපුකඅ ලං පුේ කයිතය/රපෞේ ික  ලං යශ අ ලං

වභජපක , ලංශ්රි ලංකා ජ ලංතජක   ලංතකවි ව ලංා ජ ලංවාාධන අ ලංිකා ජය ශ, ලංරඅ්. ලං41/1, ලංඅා ලංපජධනිකරවලතයතු ලංපජක, ලංපැකාේ , ලං

 ේ කුලල්ක ලංශඅ ලංිකිහඅශට ලංිසජක ලං වව් ක ලංවන  ලං2ක2ක ලංරප කාජය  ලංනව ලං27 ලංය අශ ලංර ෝ ලංඊට ලංරපක ලංකැර අ ලංරවේ ලං

ිශසුවල ලං ඩ ලංයුතුශ. ලං ාකර  ලංාවල ලංපව ලං‘ප්රතජ ලංුලික  ලංතකවි ව ලං ධනනජතය ශක් ලංරකව ලංශ්රි ලංකා ජා ලංතුඩ ලංාැඅරි ලංකිවුල්ය ශ ලං

ඉව්වතය ලංා ජ ලංකිය රවල ලංනිශුල ලංායජපික ශ ලංවස ජ ලංර රකඅ ලංඇකයුන’ ලංරකව ලංවස තය ලං කතයඅ. 

රනන ලංායජපික ශට ලංිසජක ලං ජධනශ ලංපැාවනවල ලංවාර ශ ලං Terms of Reference – TOR) ිපර  ලං ජධනශජකයිශ ලංරජබ් ලං

ිජ වශ ලං ාඅ ලං www.naqda.gov.lk නවිතය ලං ර ෝ ලං  ලං පැකාේ , ලං  ේ කුලල්ක ලං  ලං ිහිටටි ලං ිපර  ලං ප්ර ජඅ ලං  ජධනශජකශට ලං

පැරිණ ලංර ෝ ලංක ජ ලං   ලං ැකිශ. ලං 
 

වභජපක         ාැඩි ලං වව් ක ලංවස ජ ලංින තයඅ 
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Hiruni/2020/D(CAD)/EOI – Community Based 

 

Ministry of Fisheries and Aquatic Resources 

National Aquaculture Development Authority of Sri 

Lanka (NAQDA) 
Expression of Interest  

For 

IMPLEMENTATION OF PILOT PROJECT ON COMMUNITY BASED ලං

VANNAMEI SHRIMP AQUACULTURE SYSTEM IN SRI LANKA 
 

National Aquaculture Development Authority of Sri Lanka (NAQDA) is the main Government 

organization with a mandate for the development and promotion of Coastal Aquaculture and 

inland fisheries. Brakishwater shrimp farming has been upgraded to maximum utilization under 

the management and supervision of National Aquaculture Development Authority. 

 

National Aquaculture Development Authority has planned to introduce expanding Brakishwater 

farming in tanks with the capacity of 500 metric tons covered with HDPE liners and to supply 

the technical support as a solution to the scarcity of the land area for Brakishwater farming.  

In order to increase the income of the community and in order to increasing of foreign exchange 

through increasing export income, the expression of Interest (EOI) are called from farmers who 

are interested to commence a Pilot project on agreement basis by granting funds to three 

entrepreneurs to commence 3 pilot projects on vannamei farming in the 03 districts of Jaffna, 

Puttalam and Batticaloa by granting funds and they will be funded by the government 

organization.  

The expression of Interest  (EOI) are called from entrepreneurs who have following 

qualifications (a) General Information of farmers (b) Proof working capital availability of 

approximate annual operation cost of Rs Mn 4 (c) Availability of legally owned land close to 

lagoon or sea area (d) Experience in Aquaculture activities for last one year period (e) The 

willingness to exchange technology and  knowledge, other information of model project and 

extension activities of the relevant project.  

 

The eligible person/companies may express their interest for the collaboration outlined above to 

the Chairman, National Aquaculture Development Authority of Sri Lanka, No. 41/1, New 

Parliament Road, Pelawatte, Battaramulla on before 27
th

 February 2020. Please indicate “ 

Expression of Interest  - Implementation of Pilot project on Community Based vannamei shrimp 

Aquaculture system in Sri Lanka.” On the left hand corner of the envelope. 

 

The Terms of Reference – TOR ලං  for this project can be obtained from our office website 

www.naqda.gov.lk or from our Head office at Battaramulla, Pelawatta. 

 
Chairman       For more Information  

National Aquaculture Development Authority   Dr. (Mrs.) J.M. Asoka  

of Sri Lanka      Director(Coastal Aquaculture Development) 

07.02.2020 
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