
ධීවර අමාත්ාාංශය 

විසිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්ස් ාා සස්සස්න් ති  ිරීමම, ධීවර 

වරාය ස්ාංවර්ධන, බහුදින ධීවර කටයුතු ාා මත්ස් අනනයන 

රාජ් අමාත්ාංශය 

ශ්රි කාංකා ජ්ාි ක ජ්කජීවී වගා ස්ාංවර්ධන අධිකාරිය (NAQDA) 

 

අභිකාෂය ප්රකාශ ිරරිම (EOI) 
මඩකකපුව පුදුකුඩිරිප්පු ිරවුල්දිය සස්සස්න් අභිජ්නනාගාරය ක්රියාත්මක ිරරිම ස්ඳාා උනන්දුවක් 

දක්වන්නන්ට කකකරන තරයුමයි. 

කකොන්ත්රාත් අාංක: NQ/DPC/2021/PPP/01 
 
විසිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්ස්ය ා  සස්සස්න් ති  ිරීමම, ධීවර වර ය ස්ංවර්ධන, බහුදින ධීවර කටයුතු ා  මත්ස්ය 
අපනයන ර ජ්ය අම ්යංශයේ   අධීක්ෂණය යට ත් ක්රිය ත්මක වන රී කංක  ජ් ි ක ජ්කවිවි ව   ස්ංවර්ධන 
අධික රිය, මඩකකපුව දිස්සත්රික්ක   පුුකුඩිරිප්පු ප්ර ශශයේ   සස්සස්න් අභිජ්නන   රයක් ස්සථ පනය කර ර ජ්ය - 
 පෞශ ලික ාවුල් වයවස් යකත්වය යට ත් ක්රිය ත්මක කරමින් පව.  
 

 මම අභිජ්නන   රය මගින් නැ  නහිර පළ ්ට අවශයේය කරන ිරවුල්දිය සස්සස්න් නිෂසප දනය ිරරිමට 

අ ප්ක්ෂ   ක ර්    
 

සා් සස්සස්න් අභිජ්නන   රය සදිරි  ක කසීම ව ස්දා  ක්රිය ත්මක ිරරිමට ර ජ්ය -  පෞශ ලික ාවුල් 
වයවස් යකත්ව පදනම යට ත් කැමැත්්ක් දක්වන වයවස් යකින්  වි න් අභික ෂ ප්රක ශයේයන් කැඳවනු කැ ේ  
 

පූර් වෝක්් අභික ෂය ප්රක ශයේ ිරරිම  EOI)  (a). වයවස් යකය  පිලිබදව ස් ම නය විස්ස්ර (b). වයවස්    

නී.මය ්ත්වය (c). වය වස් යකය  ේ මූකයමය ාැිරය ව ස්න ථ කරන ලියවිලි (d). ිරවුල්දිය සස්සස්න් 

අභිජ්නනය පිළිබඳ පළපුරුශද (e). ් ක්ෂණික පිරිස්ස බකය පිළිබද විස්ස්ර (f). ජ්කවිවී ව   කර්ම න්්යට 
අද කව ිරසියම් අධිකරණයිරන්  ාෝ බකයකත් ආය්නයිරන් වරදකරුවකු වී  නොි බීම පිළිබඳව දිවුරුම් 

ප්රක ශයේය, යන කරුණු පිළිබඳව ස්ම්පූර්ණ විස්ස්ර වලින් ස්මන්වි් විය යුතුය   
 

සා් අභිජ්නන   රය ක්රිය ත්මක ිරරිමට කැමැත්්ක් දක්වන වයවස් යකින් සා් ස්ඳාන්  ්ොරතුරු ස්හි් 

ස්සවකීය අභික ෂය, ස්භානි , ශ්රි කාංකා ජ්ාි ක ජ්කජීවී වගා ස්ාංවර්ධන අධිකාරිය, අාංක 41/1, නව නාර්ලිකේන්තු 

නාර, නැකවත්ත්, බත්ත්රමුල්ක ලිපිනයට 2021.05.19 වන දින න.ව. 2.00ට කාෝ ඊට කනර කැ බන  ස්ේ අයුම් 

කළ යුතුය. ලිපි කවර යහි වම්පස් සාළ  කළව රහි " අභිකාෂය ප්රකාශ ිරරිම - මඩකකපුව පුදුකුඩිරිප්පු 

ිරවුල්දිය සස්සස්න් අභිජ්නනාගාරය ක්රියාත්මක ිරරිම " යනු වන් පැාැදිලිව ස්දාන් කක යුතුය  
 
 

 මම වය පිි ය ස්ඳා  සදිරිපත් වන අභික ෂයන් විධිමත් ත මකමිරන් පසු වඩ ත් සුුසු වයවස් යකින්  න් රී 

කංක  ජ් ි ක ජ්කවිවි ව   ස්ංවර්ධන අධික රිය විසින් නිකුත් කරනු කබන ක ර්ය පැවරුම් ස්ංග්රාය (ROT  

අනුව වය පිි ය ක්රිය ත්මක ිරීමම ස්ඳා  ් ක්ෂණික ා  මූකය  යෝජ්න  කැඳවනු ත් )PFR( . ් ක්ෂණික ා  

මූකය  යෝජ්න   වන්  වන් වශයේ යන් ත මක මන් පසු සුුසු වයවස් යක යකු  ්ෝර   ැනීම සිු කරනු කැ ේ  

 
 
 

ස්භානි       වැඩි විස්සත්ර ස්දාා අමත්න්න 

ශ්රි කාංකා ජ්ාි ක ජ්කවිවි වගා ස්ාංවර්ධන අධිකාරිය  ස්ාක ර අධයක්ෂ   වරළබඩ( 

2021.04.19     ු  අංකය  :  +9411 278 6578 / +9411 278 6577 / +9471 805 5360 
       ෆැක්ස්ස   :  +9411 278 6578 / +9411 278 6493 
      විදුත් ්ැප ක: adcad@naqda.gov.lk 
       වේ අඩවිය  : www.naqda.gov.lk 
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