නවීන සහ කාර්යක්ෂම ජෛව ස්කන්ධ බලශක්ි තාක්ෂණයන් භාවිතා කිරීම සඳහා
යයාමුවීමට අයේක්ෂා කරන රාෛය ආයතන ඒ සඳහා කැමැත්ත ප්රකාශ කිරීම
“ජෛව ස්කන්ධ බලශක්ි 2022 වයාපෘිය”
ආර්ික සංවර්ධනය සහ වනාන්තර ආරක්ෂාව
ශ්රී ලංකාව තුල තිරසාර ජෛව ස්කන්ධ බලශක්තති නිෂ්පාදනය සහ පරිභ ෝෛනය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්තති
අධිකාරියත් එක්තසත් ෛාතීන්භේ සංවර්ධන වැඩසටහනත් (UNDP) එක්තව ජෛව ස්කන්ධ බලශක්තති 2022 වයාපෘතිය ක්රියාත්මක
භකභර්. භමහි ප්රධාන භත්මාව වනුභේ ආර්ික සංවර්ධනය සහ වනාන්ත්ර ආරක්තෂාව යන්නයි. භමම වයාපෘතිය මගින් දැනට ශ්රී
ලංකාභේ පුනර්ෛනනීය බලශක්තති ප්ර වයක්ත භලස ාවිත් කරන ජෛව ස්කන්ධ තිරසාර භලස නිෂ්පාදනය කිරීම ප්රවර්ධනය කිරීමටත්
තිරසාර නියාමන ක්රමභේදයන් තුල කළමනාකරණය කිරීමටත් අභේක්තෂා කරනු ලැභේ.
ශ්රී ලංකාව තුල තිරසාර ජෛව ස්කන්ධ බලශක්තති ාවිත්ය උභදසා නවීන සහ කාර්යක්තෂම ජෛව ස්කන්ධ ත්ාක්තෂණයන් ස්ථාපිත්
කිරීමට කැමැත්ත්ක්ත දක්තවන රාෛය ආයත්න සමඟ සහභයෝගභයන් කටයුතු කිරීමට භමම වයාපෘතිය බලාභපාභරාත්තු භේ. භමම
වයාපෘතිය මඟින් ජෛව ස්කන්ධ බලශක්තති භපරසැකසුම් කිරීමටත් (processing) ජෛව ස්කන්ධ බලශක්තතිය භයාදාගන්නා
ාවිත්ාවන් (enduse) සඳහා වන නවීන ත්ාක්තෂණයන් භයාදා ගැනීමටත් දිරිමත් භකභර්. භම් සඳහා භත්ෝරාගනු ලබන ආයත්නවල
අදාළ බලශක්තති ාවිත්යන් සම්බන්ධභයන් වන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට භමම වයාපෘතිය මඟින් මුලය ප්රදානයන් සහ
ත්ාක්තෂණික උපකාර සපයනු ලබයි.
භම් සඳහා උනන්ුවක්ත දක්තවන රාෛය ආයත්නවලට භමම වයාපෘතිය සමඟ සම්බන්ධ වීමට ආරාධනා කරන අත්ර නවීන සහ
කාර්යක්තෂම ජෛව ස්කන්ධ බලශක්තති ත්ාක්තෂණයන් ාවිත්ා කිරීමට අනුගත්වීම සඳහා භයාමු වීමට කැමති රාෛය ආයත්නවලට
භමම වයාපෘතිය සමඟ සම්බන්ධ වීමට ආරාධනා කරන අත්ර භම් සඳහා ප්රතිචාර දැක්තවීමට කැමති ආයත්න පහත් දැක්තභවන
ආකෘතියට අනුව සකස් කරන ලද අයුම්පත් ලියාපදිංචි ත්ැපෑභලන්, ෆැක්තස් මඟින් භහෝ ඊභම්ල් මඟින් 2019 ජුලි 05 දිනට භහෝ ඊට
භපර පහත් සඳහන් ලිපිනයට ලැබීමට සලස්වන්න. ලියාපදිංචි ත්ැපෑභලන් එවන්භන් නම් ලියුම් කවරභේ වම්පස ඉහල “Biomass
2022-Gov. EOI” භලස සඳහන් කරන්න. අදාල අයුම්පත් www.biomassenergy.lk භහෝ www.lk.undp.org (operations >
procurement > procurement notices). ඔස්භස්ද ලබා ගැනීමට හැකිය.

ආදර්ශ අයදුම්පත
නවීන සහ කාර්යක්ෂම ජෛව ස්කන්ධ බලශක්ි තාක්ෂණයන් භාවිතා කිරීමට අනුගතවීම සඳහා යයාමු වීමට
අයේක්ෂා කරන රාෛය ආයතන ඒ සඳහා කැමැත්ත ප්රකාශ කිරීම
“ජෛව ස්කන්ධ බලශක්ි 2022 වයාපෘිය: ආර්ික සංවර්ධනය සහ වනාන්තර ආරක්ෂාව”
1. රාෛය ආයත්නභේ නම:
2. අදාල අමාත්යාංශය /භදපාර්ත්භම්න්තුව:
3. අදාල ආයත්නභේ භමම වැඩටහන සඳහා සම්බන්ධ නිලධාරියාභේ;
නම

:

ලිපිනය :
ුරකථන:
ඊභම්ල් :
4. ආයත්නයට අදාළ වයාපාරභේ/ භස්වභේ ස්ව ාවය :
5. වයාපෘතිය සඳහා භයෝජිත් ජෛව ස්කන්ධ ත්ාක්තෂණභේ විස්ත්ර

:

a. ත්ාක්තෂණභේ ස්ව ාවය (උදා: භබායිභල්රු, වායු සමීකරණ යන්ර, ජෛව ස්කන්ධ භපරසැකසුම් (චිපර්, බ්රිකටින්,
භපලටින්), භවනත්)
:

b. ජෛව ස්කන්ධ ත්ාක්තෂනය සඳහා වන ත්ක්තභස්රු ධාරිත්ාව :
c. අභේක්තිත් වාර්ික භපාසිල ඉන්ධන ඉතිරිකිරීම් ^අදාල නම්)
6. වයාපෘතිභේ අභේක්තිත් ආරම් ක සහ අවසන් දිනය
7. වයාපෘතිභේ මුළු ආභයෝෛන ඇස්ත්භම්න්තුව

:

:

:

8. ජෛව ස්කන්ධ බලශක්තති 2022 වයාපෘතිභයන් අභේක්තිත් ආධාර ප්රමාණය

:

වයාපෘි ආධාර ලබාදීම සඳහා යයෝජිත වයාපෘි ත ෝරාගනු ලැබීයම්දීපහත සඳහන් කරුණු යකයරහිද වියශ්ෂ අවධානයක් යයාමු
කරනු ලැයේ.
(i) භයෝජිත් වයාපෘතිය සඳහා අදාළ රාෛය ආයත්නය විසින් දරන මුලයමය භහෝ මුලයමය භනාවන ආභයෝෛන හැකියාව.
(ii) භයෝජිත් වයාපෘතිය මඟින් CO2 ^කාබන්ඩභයාක්තසයිඩ්& විභමෝචනය අඩු කිරීම
(iii) භයෝජිත් වයාපෘතිය මඟින් නභවාත්පාදනයන් සඳහා ඇති පිළිබිඹුව
(iv) භමම වයාපෘතිය විවිධ ක්තභෂ්රයන්හි ක්රියාත්මක රාෛය ආයත්නයන් සමඟ සම්බන්ධවී ක්රියාකිරීමට අභේක්තෂා කරන භහයින්
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