මහවැලි සංවර්ධන සහ පරිසර අමාත්යාංශය

" රයජ් ආයත්න ගගොඩනැගිලි සඳහය වූ හරිත් ඇගයීම් පද්ධතිය සහ
මයර්ගගෝපගද්ශ සාංග්රහය" එළිදැක්වීම
ගේවය සැපයීම් ආයත්නයක් හය ගෙටි වයර්ත්යමය චිත්රපටයක්
නිෂ්පයදනයට මිලගණන් ෙැඳවීම
පුනරුදය පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහනේ ප්රධාන අංශයක් වන රාජ්ය
ආයතනවල ඉදිකිරීම්
හරිතකරණය කිරීම සඳහා වූ මාර්න ෝපනේශ සංග්රහය 2017.01.09 වන දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ
ජ්ාතයේතර සම්මේත්රණ ශාලානේදී එළිදැක්වීම නියමිතව ඇත.
එම එළිදැක්වීනම් වැඩසටහනට අදාළව පහත සඳහේ වැඩ අයිතමයේ ඉටුකර
කැදවනු ලැනේ.

ැනීමට මිල ණේ

01. ප්රධාන උත්සවනේ කටයුතු
බණ්ඩාරනායක සම්මේත්රණ ශාලානේ ප්රධාන ශාලානේ නේදිකානේ පිටුපස (Back drop) ආකෘතිය
හා Video Wall සුදුසු පරිදි නිර්මාණය කිරීම
නේදිකා ආනලෝකරණය සහ ශේද විකාශන පේධතියක් සකස් කිරීම
හරිත න ොඩනැඟිලි ප්රදර්ශනය සඳහා ප්රදර්ශන කුටි 20ක් නිර්මාණය කරවා
අවශයතා ඉටුකරවා ැනීම

ැනීම හා අනනකුත්

02. හරිත න ොඩනැඟිලි පිළිබඳ විනාඩි 08ක වාර්තාමය චිත්රපටයක් නිර්මාණය කරවා

ැනීම

උක්ත අයිතමයේට හා අනනකුත් අවශයතාවයේට අදාළ පිරිවිතරයේ 2016.12.29 දින නප.ව. 10.00 දක්වා
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයාංශනේ වායුසම්පත් කළමනාකරණ හා ජ්ාතික ඕනසෝේ
ඒකකනයේ ලබා ැනීමට නහෝ www.noulanka.lk යන නවේ අඩවිනයේ බා ත කර ැනීමට හැකිය.
ලංසුපත් බාර ේනා අවසේ දිනය 2016.12. 29 වන දින ප.ව. 2.00 ට අවසේ නේ. එදිනම ප.ව. 2.15 ට
නටේඩර් විවෘත කිරීම සිදුකරන අතර එම අවස්ථාවට ඔබ නහෝ ඔබ ආයතනනේ නිනයෝජිතයකුට
සහභාගීවීමට හැකිය.
ඉහත අයිතමයේනේ 01 හා 02 සඳහා මිල ණේ නවන නවනම ඉදිරිපත් කළ යුතුය. අදාල වාර්තා
වැඩසටහන සඳහා පමණක් වුවද මිල ණේ නවනම ඉදිරිපත් කල හැකිය.
ඔබ විසිේ නිසි පරිදි සම්පූර්ණ ෙරන ලද ලාංසුපත් 2016.12.29 දින ප.ව. 2.00ට ගපර ලැගෙන ගේ
වායුසම්පත් කළමනාකරණ හා ජ්ාතික ඕනසෝේ ඒකකය, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයාංශය,
නනො.82, රජ්මල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල යන ලිපිනයට අතිේ න නවිත් නටේඩර් නපට්ටියට බහාලීම
නහෝ ලියාපදිංචි තැපෑනලේ එවිමට හැකිය. එනස්ම ලංසු ඉදිරිපත් කිරීනම්දී ලියුම්කවරනේ වම්පස ඉහළ
නකළවනර් “රයජ් ආයත්නවල ගගොඩනැගිලි
සඳහය වූ
හරිත් ඇගයීම් පද්ධතිය සහ
මයර්ගගෝපගද්ශ සාංග්රහය" එළිදැක්වීම, ගේවය සැපයීම් ආයත්නයක් ගත්ෝරයගැනීම ගහෝ ගෙටි
වයර්ත්යමය චිත්රපටය නිෂ්පයදනය ගලස ගවන ගවනම සඳහේ කළ යුතුය.

ලේකම්
මහවැලි සංවර්ධන සහ පරිසර අමාත්යාංශය
"සම්පත්පය", 82, රජමේවත්ත පාර
බත්තරමුේල

