
ධීවර අමාත්ාාංශය 

විසිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්ස් ාා සස්සස්න් ති  ිරීමම, ධීවර වරාය ස්ාංවර්ධන, බහුදින ධීවර 

කටයුතු ාා මත්ස් අනනයන රා් අමාත්ාංශය 

ශ්රි කාංකා ්ාි ක ්කජීවී වගා ස්ාංවර්ධන අධිකාරිය (NAQDA) 
අභිකාෂය ප්රකාශ ිරරිම (EOI) 

ාම්බන්තත්ොට දිස්සත්රික්කයකත  රැකව ප්රතශශත  ස්කස්ස කරන ක  තනොුණු  ස්ාංීරර්යත  ිරවුල්දිය ්කජිවී වගා වානිි ය, 

තනොුණු  හිමියන්තේ ස්ාංගමය ස්මඟ ක්රියාත්මක ිරීමම ස්ාාා උනන්දුවක්කය  ක්කයවන්නන්ට තකතරන තරයුමයි. 

තකොන්ත්රාත් අාංක: NQ/DPC/2021/PPP/02 
 

විසිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්ස්ය ා  සස්සස්න් ති  ිරීමම, ධීවර වර ය ස්ංවර්ධන, බහුදින ධීවර කටයුතු ා  මත්ස්ය 

අපනයන ර ජ්ය අම ්යංශයේ අ අධීෂණය ය යට ත් රිය ත්මක වන රී කංක  ජ් ි ක ජ්කවිවි ව   ස්ංවර්ධන 

අධික රිය, ශ්රි කංක  ම මිරිදිය ධිවර කර්ම න්්ය ස්ා ජ්කවිවී ව  ව ස්ංවර්ධනය ස්ා කළමන කර ය ස්ඳා  ධීවර 

අම ්ය ංශයේය යට ත් ිටුවා ව  ති  රධ න ර ජ්ය යය්නය  ම   
 

ශ්රි කංක  ජ් ි ක ජ්කවිවී ව   ස්ංවර්ධන අධික රිය ාම්බන් ්ොට දිස්සත්රිෂණක අ කවකව ර ශශයේ අ ස්කස්ස කරන කද 

 පොකුණු ස්ංකීර්  අ  පොකුණු ුවමියන් ේ ස්ං මය ස්මඟ ිරවුල්දිය ්කජිවී වගා වය පෘි යෂණ යරම්භ කර පවත්ව  

  න ය මට  පෞශ ලික වය වස් යකයන්  න් අභික ය කැඳවනු කැ ේ  අපනයනය ස්ඳා  ිරවුල්දිය ්කජිවී වගා 

නියසප දනය වැඩි ිරීම ම් අරමුණින්  ්ෝර   නු කබන  පෞශ ලික වයවස් යකය  විසින් ව ණිජ් මට්ටමින් ිරවුල්දිය 

්කජිවී වගා නියසප දනය ිරීමම  මුවදී සිදු කක යුතුය   මම වය පෘි ය රිය ත්මක ිරීමම ස්ඳා  මත්ස්ය ීජ් ස්පය  

 ැනී ම් ාැිරය ව, නියසප දනය ිරරි ම් ් ෂණයණික දැනුම ස්ා ාැිරය ව ස්ා වි ශශයේ  වළඳ පොළට අ කවි ිරීම ම් 

ාැිරය ව යන සුදුසුකම් ස්ුව්, රී කංක  ජ් ි ක ජ්කවිවී ව   ස්ංවර්ධන අධික රිය ස්ා  මම   ොවිපළ ස්ඳා  ස්සථ ිට් 

කර ති   පොකුණු ුවමියන් ේ ව   ස්ං මය ස්මඟ ත්රිත්ව විවිසුමෂණ යට ත්  මම වය පෘි ය රිය ත්මක ිරීමමට 

උනන්දුවෂණ දෂණවන  පෞශ ලික වයවස් යකිනන්  න් අයදුම්පත් කැඳවනු කැ ේ   
 

පූර් වෝෂණ් අභික යය රක ශයේ ිරරිම  EOI) (a) වයවස් යකය  ිටළිබඳ ස් ම නය විස්ස්ර (b) වයවස්  අ 
නී්ය නුල ක භ වය (c) වය වස් යකය  ේ මූකයමය ාැිරය ව ස්න ථ කරන ලියවිලි (d) ව   ිරරිම, අභිජ්නනය ා  

අ කවිය ිටළිබඳ පළපුරුශද (e)  මම වය පෘි ය ස්දා  මත්ස්ය ීජ්  ස්ැපයීමට ති  ාැිරය ව ිටළිබඳ විස්ස්ර (f) 
් ෂණයණික ිටරිස්ස බකය ිටළිබද විස්ස්ර (g)  පොකුණු ුවමියන් ේ ස්ං මය ස්මඟ ිරවුල්දිය ජ්කජිවී ව    නියසප දනය 

ස්ඳා  විවිසුම්  ් වී ම් කැමැත්්   h) ජ්කවිවී ව   කර්ම න්්යට අද කව ිරසියම් අධිකර යිරන්  ාෝ බකයකත් 

යය්නයිරන් වරදකරුවකු වී  නොි ීම ිටළිබඳව දිවුරුම් රක ශයේය, යන කරුණු ිටළිබඳව ස්ම්පූර්  විස්ස්ර වලින් 

ස්මන්වි් විය යුතුය   
 

 මම ක ර්යය ස්ඳා  උනන්දුවෂණ දෂණවන්නන් ේ සා් ස්ඳාන්  ්ොරතුරු ස්ුව් ස්ම්පූර්  කරන කද ස්සවකීය 

අභික ශයේය, ස්භානි , ශ්රි කාංකා ්ාි ක ්කජීවී වගා ස්ාංවර්ධන අධිකාරිය, අාංක 41/1, නව නාර්ලිතම්න්තු නාර, 
නැකවත්ත්, බත්ත්රමුල්ක ලිපිනයට 2021 05 19 වන දින න.ව. 2.00 ට තාෝ ඊට තනර කැ බන  ස්ේ අයදුම් කළ 

යුතුය. කවර අ වම් පස් සාළ  කළව රුව “අභිකාෂය ප්රකාශ ිරරිම - ාම්බන්තත්ොට දිස්සත්රික්කයකත  රැකව 

ප්රතශශත  ස්කස්ස කරන ක  තනොුණු  ස්ාංීරර්යත  ිරවුල්දිය ්කජිවී වගා වානිි ය, තනොුණු  හිමියන්තේ ස්ාංගමය 

ස්මඟ ක්රියාත්මක ිරීමම”  කස් ස්ඳාන් කළ යුතු  ම. 
 

 මම වය පෘි ය ස්ඳා  සදිරිපත් වන අභික යයන් විධිමත් ත යීමිරන් පසු වඩ ත් සුදුසු වයවස් යකිනන්  න් රී 

කංක  ජ් ි ක ජ්කවිවි ව   ස්ංවර්ධන අධික රිය විසින් නිකුත් කරනු කබන ක ර්ය පැවරුම් ස්ංග්රාය  TOR) අනුව 

වය පෘි ය රිය ත්මක ිරීමම ස්ඳා  ් ෂණයණික ා  මූකය  යෝජ්න  කැඳවනු ත්  RFP)  ් ෂණයණික ා  මූකය 

 යෝජ්න   වන්  වන් වශයේ යන් ත යී මන් පසු සුදුසු වයවස් යක යකු  ්ෝර   ැනීම සිදු කරනු කැ ේ  
 

ස්භානි       වැඩි විස්සත්ර ස් ාා අමත්න්න 

ශ්රි කාංකා ්ාි ක ්කජිවි වගා ස්ාංවර්ධන අධිකාරිය  ස්ාක ර අධයෂණය   වරළබඩ) 

2021.04.19     දු  අංකය  :  +9411 278 6578 / +9411 278 6577 / +9471 805 5360 

       ෆැෂණස්ස   :  +9411 278 6578 / +9411 278 6493 
      විදුත් ්ැප ක: adcad@naqda.gov.lk 
       වේ අඩවිය  : www.naqda.gov.lk 
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