
  

 

 

 

 

    ස්වකීය අභිමතය ප්රකාශ  ිරීම 

ශ්රී ලංකාශවේ වේ ගුණ විපර්යශස පිළිබඳ වතවන ජශතිකා සන්නිවේදන වශර්තශව පිළිවයළ ිරීම 
 

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යංශයෙහි යේශගුණ විපර්ොස යේකම් කාර්ොලෙ විසින් යේශගුණ විපර්ොස පිළිබඳ යත්වන 

ජාතික සන්නියේදන වාර්ත්ාව වසර යදකක් තුල සකස් කර එක්සත් ජාතීන්යේ යේශගුණ විපර්ොස පිළිබඳ රාමුගත් සම්මුතියෙහි 

යේකම් කාර්ොලෙ යවත් ඉදිරිපත් කළ යුතුව ඇත්. 

ඒ අනුව, එම සන්නියේදන වාර්ත්ාව පිළියෙළ කිරීම සඳහා පහත් සඳහන් වියශේෂඥ හා වියශේෂඥ යසේවාවන් සඳහා අෙදුම්පත් කැඳවනු 

ලැයේ. 

1. හරිත්ාගාර වායු ඉන්යවන්ට්රිෙ සැකසීයම් ජාතික වියශේෂඥ -  ත්නතුරු 01 

2. යේශගුණ විපර්ොස අවදානම් ඇඟයීම හා අනුහුරුවීම පිළිබඳ ජාතික වියශේෂඥ - ත්නතුරු 01 

3. බලශක්ති, කර්මාන්ත්, කෘෂිකර්මෙ; වනාන්ත්ර; ඉඩම් පරිහරණෙ හා අපද්රවය ෙන ක්යෂේත්ර සඳහා හරිත්ාගාර වායු ඉන්යවන්ට්රිෙ 

සැකසීයම් වියශේෂඥ කණ්ඩාෙම - කණ්ඩාෙම්  01 

4. යේශගුණ විපර්ොස අවදානම් ක්යෂේත්ර (ආහාර සුරක්ෂිත්ත්ාවෙ හා ජලෙ, යවරළ හා සමුද්රීෙ; යසෞඛ්යෙ, ජජව විවිධත්ව හා 

පරිසර පේධති; මානව ජනාවාස හා ෙටිත්ල පහසුකම්, බලශක්ති, කර්මාන්ත් හා ප්රවාහන) ඇගයීයම් හා ඊට අනුහුරුවීම  

පිළිබඳ වියශේෂඥ කණ්ඩාෙම - කණ්ඩාෙම් 01 

5. සාමාජ ආර්ථික විශ්යේෂක - ත්නතුරු  01 

6. ජාතික සන්නියේදන යත්ොරතුරු දත්ත් පේධති සැකසුම්කරු - ත්නතුර  01 

7. ශ්රී ලංකායේ ජාතික වාත්ාවරණෙ සැකසීයම් වියශේෂඥ - ත්නතුරු  - 01 

8. හරිත්ාගාර වායු වියමෝචන ඉන්යවන්ට්රිෙ සැකසීයම් ත්ාක්ෂණික සමායෙෝජක -  ත්නතුරු 01 

9. යේශගුණ විපර්ොස අවදානම් ත්ත්ත්ව ඇඟයීයම් හා අනුහුරු කරවීයම් ත්ාක්ෂණික සමායෙෝජක -  ත්නතුරු 01 

10. හරිත්ාගාර වායු වියමෝචනෙ අවම කිරීයම් ක්රිොමාර්ග හඳුනා ගැනීයම් වියශේෂඥ - ත්නතුර 01 

11. හරිත්ාගාර වායු වියමෝචනෙ අවම කිරීම සදහා ක්රිොමාර්ග හඳුනා ගැනීයම් වියශේෂඥ කණ්ඩාෙම - කණ්ඩාෙම  01 

12. යේශගුණ විපර්ොස පිළිබඳ අධයාපන, පුහුණු හා දැනුවත් කිරීයම් වියශේෂඥ - ත්නතුර  01 

13. ත්ාක්ෂණික දැනුම හුවමාරුව, පර්යේෂණ හා විධිමත් නිරීක්ෂණ ක්රිොවලිෙ පිළිබඳ වියශේෂඥ -  ත්නතුර  01 

14. ජාතික සන්නියේදන වාර්ත්ා සැකසීයම් ක්රිොවලි විශ්යේෂක - ත්නතුරු 01 
 

ඉහත් වියශේෂඥ යසේවාවන් සැපයීමට කැමැත්ත්ක් දක්වන සුදුසුකම් හා පළපුරුේද ඇති පුේගලෙන් / ආෙත්න සඳහා ස්වකීෙ අභිමත්ෙ 

ප්රකාශ කිරීමට ඉේලුම් පත් කැඳවනු ලැයේ.  
 

එක් එක් ත්නතුර සදහා ඉේලුම් පත් යවන යවනම යමම දැන්වීම පළ වී දින 14 ක් ඇතුලත් ලිොපදිංචි ත්ැපෑයලන් අධයක්ෂ, 

යේශගුණ විපර්ොස යේකම් කාර්ොලෙ, පළමු මහල, 980/4 A, වික්රමසිංහ යපයදස, ඇතුේයකෝ්ටය්ට යවත් යෙොමු කළ යුතුෙ. ඔබ 

අෙදුම් කරනු ලබන ත්නතුර /යසේවාව වම් පස ඉහළ යකළවයරහි පැහැඳිලිව සඳහන් කළ යුතුෙ. ඉහත් ත්නතුර/යසේවාවලට අදාල 

කාර්ෙ නිර්ණක (Terms of References) හා ඉේලුම් පත් www.environmentmin.gov.lk සහ www.climatechange.lk යවේ 

අඩවිවලින් බාගත් කළ හැක. 

 

 

යේකම්  

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යංශෙ  

2017 යපබරවාරි 05  
 

 

 

 

 

http://www.environmentmin.gov.lk/
http://www.climatechange.lk/

