
 

 

යයෝජනළ කෆදවීම 
බක්ති නළමළ(NAMA) ව්යළnඳෘතිය  යටයේ මධ්යමම- මශළඳරිමළණයේජීල ලළයු ඳද්ධති වහථළඳනය 

කිරීමවශළ මල්යA ඳශසුකම් වෆඳයීම 

හරීම ංකළයව්  බක්ති නිහඳළදනයේදී ශළ භළවිතයේදී  වියමෝචනය ලන ශරිතළගළර ලළයු අලම කිරීම වදශළ ජළතික 

ලයයන් යයෝග්යර ක්රිකයළමළර්ග වදශළ ලන NAMA ව්යළලඳෘතිය ජගේ ඳළරිවරික වංවදයයහි  (GEF) ආධළර යටයේ 

එක්වේ ජළතීන්යග් වංලර්ධන ලෆඩ වටශන ශරශළ ක්රිවයළේමක යකයර්. ව්යළයඳෘතිය යමයශයලනු බන්යන්  විදුලිබ 

ශළ පුනර්ජනනීය බක්ති අමළේයං ය යටයේ වූ හරීල ංකළ සුනිේයි බක්ති අධිකළරිය (SEA) මගිනි.ශරිතළගළර 

වියමෝචනය අලම කිරීයම් අරමුණින්කිරි ශළ ඳශු වම්ඳේ, යගොවිඳ, යන්ලළසික, කර්මළන්ත, ඳෂළේ ඳළන, යශෝටල්, 

කර්මළන්තළළ, යරෝශල් වශ යලනේ ලළණිජ උඳ අංයන් හි පුද්ගයින් ශළ ආයතන අතර  ජීල ලළයු භළවිතය 

දිරිගෆන්වීමට බළයඳොයරොේතුයව්. 

ආශළර පිසීම , ආයෝකකරණය වශ තළඳ අලතළවශළ භළවිතළ කෂ ශෆකි ජීල ලළයුල (ප්රිධළන ලයයන් මීයේන්) 

ජනනය කිරීම, ජීල ලළයු ජනකයයන් පිටලන ජීරණය වූ ද්ර ව්යෆයකළබනිකයඳොයශොරක් යවභළවිතයයන්වශකළබනික 

කෂමනළකරණය වශළ තිරවළර විවඳුමක් යව යමම ව්යළටඳෘතිය මඟින්ජීලලළයුවංකල්ඳයදිරිමේ කරයි .මධ්යම, 

නෆයගනහිර, ලයඹ, දකුණ ශළ ඌල ඳෂළේ තුයමම ව්යළමඳෘතියක්රිලයළේමක  යව්. 

 

දිනකට 150kg ට ලෆඩි කළබනික අඳද්රඳව්යමප්ර මළණයක් (යශෝ 10% ට ලෆඩිඝණ  ද්ර්ව්යකප්රකමළණයක් වහිතකළබනික දියර 

අඳද්ර ව්යි ලීටර් 400) ජනනය ලන අඳද්රඳව්යරකෂමනළකරණය පිළිබ ගෆටලුලකට මුහුණඳළ ඇති ,ජීල ලළයු තළක්ණය 

යයොදළ ගෆනීයමන්අඳද්රgව්යඩ කෂමනළකරණය කිරීමවශළ උනන්දුලක් දක්ලන ඉශත වදශන් ඳෂළේ වභළ ප්රුයද් තු 

ආයතන ශළ පුද්ගයින්යගන් ඒ වදශළ වූ යයෝජනළ කෆදලනු ෆයේ .යතෝරළගේ අයදුම්කරුලන්ශට ජීල ලළයු ජනක 

ඳද්ධතියක් වහථළඳනය කිරීම වදශළ ඒ වදශළ යන වියදමින් 30% ක් දක්ලළ මල්යකමය ආධළර  ( 

ව්යළතඳෘතිය මගින් තීරණය කරනු බන උඳරිම මුදකට යටේල)ව්යළකඳෘතිය මඟින් බළ යදනු ඇත. 

යම් වදශළ උනන්දුලක් දක්ලන ආයතන ශළ පුද්ගයන් ශට තම ව්යළටඳෘති යයෝජනළ 2018යනොලෆම්බර්15දිනඳ.ල. 

3.00 ට යඳර අලහයය අයනකුේ යල්ඛන වමග යකොෂඹ 07,බණ්ඩළරනළයක වම්මන්ේරඳණ ළළල,යගොඩනෆගිලි අංක 

2,කළමරය 18  NAMA ව්යළ ඳෘතියයහි කෂමනළකරණ ඒකකය යලත ෆබීමට වෆෆවහවිය  යුතුය .අයදුම්ඳේ නළමළ 

ව්යළ ඳෘති  ලෆඩවටශන් කෂමනළකරණ ඒකකයයන්යශෝ ඳශත විද්යු ේලිපිනයට ඉල්ලීමක් කිරීම මගින්බළ ගත 

ශෆක.http://www.energy.gov.lk/procument.phpයලේ අඩවියට පිවිසීම මගින් ද ලෆඩිදුර යතොරතුරු වශඅදළ 

ආකෘති ඳේර:ය බළගත ක ශෆකිය. 

කලරයේ ලම්ඳව ඉශෂ යකෂලයර් (CFP / BG / NAMA / 2018/03) යවඳෆශෆදිලිල වකුණු ක ර ලියළඳදිංචි 

තෆඳයන් යශෝ අතින් ඳශත ලිපිනයට එවිය යුතුය. සියළුම ප්ර මළද වූ යයෝජනළ වශ අවම්පූර්ණ යයෝජනළ ප්රතික්යේඳ 

කරනු ෆයේ. 

ව්යළ ඳෘති වම්බන්ධීකළරක 
එක්වේ ජළතින්යග් වංලර්ධන ලෆඩවටශන- NAMA ව්යළ ඳෘතිය 
2G-18, යගොඩනෆගිලි අංක 2 
බණ්ඩළරනළයක අනුවහමරණ ජළේයයොන්තර වම්මන්ේරAණ ළළල 
යබෞද්ධළයෝක මළලත, යකොෂඹ 07 
දුරකථනය  : 0112677445දිගුල 508  

සෆක්වහ : 0112682534 

http://www.energy.gov.lk/procument.php


විද්යුයේ ලිපිනය : gayan.subasinghe@undp.org 


