පරිසර හා වනජීවී සම්පත් අමාත්ාාංශය
වායු සම්පත් කළමනාකරණ සහ ජාතික ඕසසෝන් ඒකකය

දැන්වීමයි
2020 වසර සඳහා හයිසරොක්ලෝස ෝසරොලෝස ෝසරොකා්න් (HCFC) ආනයනික සකෝටා ්ා ගැනීමට ලියාපදාංචි වීම
ශ්රී ලංකාව  ලං1989 ලං සරේ ලංසිට ලංඕරසෝන් ලංප්රහීනකව කව ලංද්ර යයන් ලංභ විතරයන් ලංඉ ත් ලංකිරීම ලංපිලිබඳ ලංරමොන්ට්රිය ස ලංසන්න කරප ලංර ේක වවෙර  ල ලංරකස ලංවටතු ක ලංවක.   ලං ලං ලං
රරිසක ලංහ  ලං කජීවී ලංසම්රත් ලංඅම තය ාකරප ලං තු ලංසම්රත් කළමනාකරණ  ලංහ  ලංජ තිව ලංඕරසෝන් ලංඒවවය රමොන්ට්රිය ස ලංසන්න කරප ලංප්රතිරත්තිමය ලංීරක  ලංශ්රී කාව  ලං
 කක ලංක්රිය ත්මව ලංවකක ලංජ තිව ලංරේන්ද්රීය ලංතයතකය රකස ලංවටතු ක ලංවක. 
රමොන්ට්රිය ස ලංසන්න කරප ලං19 ලං ක ලංර ේක වවෙ න්රේ ලංරැස්වීරම්දී ලංගන්ක  ලංකද ලංීරක  ලංඅාව ලංXIX/6 ට ලං ලංඅනු ලක  ලංඑම ලං ලංසන්න කරප ලංසෑම ලංර ේක ව ක ලංක ජයයේම ලං
නිෂ්ර දකය ලංවකනු ලංකබක ලංසහ භ විත ලංවකනු ලංකබක ලංහ. රරොේරකෝරකොල්රකෝරකොව බන් ලං(HCFC) ලංප්රම ය ලංඅියයකගත , ලංක්රම නුූලක  ලංසහ ලංසලකුමම් ලංසහගත  ලං ලංඅඩු ලං
කිරීමට ලංඑවඟත ය ලංරක ලංවක ලංඇත  ලං ලංඒ ලංඅනු , ලං ලංඑේ ලංඑේ ලංර ේක ව ක ලංක ජයයන් ලං ලංවිසින් ලංඑේ ලං සකේ ලං කක ලංඋරරිම ලං කරයන් ලංභ විත  ලංවළ ලංහලකි HCFC ලංප්රම ය ලං ලං
සඳහ  ලංසීම න් ලංරක  ලංඇත. ලං ලංත ද ලං2020 ජනවාරි 01 සිට 2024 සදසැම්්ර් 31 දක්ලෝවා පාදක මට්ටමින් 35% ක ප්රමාණයක්ලෝ අඩුකිරීමක්ලෝ සිදුකරන අත්ර සමම
කා ය තු ආනයන සකෝටා ප්රමාණය මම පදනම මත් ීරරණය ස. ශ්රී ලං කාව  ලං  ලං එරසේ ලං හිමිවම් ලං කබක ලං HCFC ලං ප්රම ය ලං එකම් ලං රවෝට  ලං  ලං සෑම ලං ේෂයේ ලං ලං
තකම්භරපදීම ලංුමදුුමවම් ලංකබක ලංර ළඳ ලංතයතක ලංර ත ලංනිසි ලංක්රමරේදයවට ලංඅනු ලක  ලංරබද  ලංරදනු ලංකබ.  ලං
 ලංඒ ලං අනු  ලං රුමගිය ලං සක 5 ලං ව ලංරහෝ ලං ඊට ලං ලඩි ලංව කයේ ලං  ලං  කක ලං ශීතව කව ලංතකයකය ලං වකක ලං කද ලං ර ළඳ ලං තයතක රමන්ම ශීතවක  ලං හ  ලං තු ලං සමක ලං ේරෂේත්රරප ලං ලං
අරක ලත් ලංව ේයයන්හි ලංනියලලී ලංඇති ලංබ ට ලංසහතිව ලංවක ලංහලකි ලංතයතක  ලං ලංඑකම් ලං ලංඋරවක  ලංසවි ලංවකක රහෝ ලංරසේ  ලංවටතු ක ලං ලංසිදු ලංවකනු ලංකබක තයතක ලං2020 ලං සක ලං
සඳහ ද ලංරවෝට  ලංකබ  ලංගලනීමට ලංුමදුුමවම් කබනු ලංඇත. 2020 සක ලංසඳහ  ලංHCFC තකයනිව ලංරවෝට  ලංකබ  ලංගලනීමට ලංඋකන්දු ේ ලංදේ ක ලංර ළඳ ලංතයතක ලංවිසින් ලං

රරිසක ලං හ  ලං කජීවී ලං සම්රත් ලං අම තය ාකය ලං ර ත අයදුම්රත්රයේ ඉියරිරත් ලං වක තු ක ලං අතක ලං රහත ලං සඳහන් ලං ව ණ්ඩ ලංරදව ලං යටරත් ලං එම ලං අයදුම්රත්ර ලං සකව  ලං බලලීමට ලං
නියමිත ලංරේ.
1.
2.

ශීතවක  ලංහ  ලං තු ලංසමක ලං ලංේරෂේත්රරප ලං ලංරසේ  ලංසරයනු ලංකබක ලංතයතක  ලං
ශීතව කව ලංතකයකරප ලං ලංරම ේ ලංනියලලී ලංසිටික ලංතයතක ලං

ලියාපදාංචිය සඳහා අයදුම්පත් ඉදරිපත් කිරීසම්දී පහත් සත්ොරතුරු ්ාදීම අනිවාර්ය ්ව කාරුණිකව ස කනු මැනවි.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

තයතකරප/ ලංහිමිවවෙරේ ලං ලංකම :
ලිපිකය ලං:
දුකවථක ලංඅාවය ලං :
ය ර ක ලංලිය රියාචි ලංඅාවය ලංහ  ලංියකය :
ය ර කරප ලංස් භ ය :
තද යම් ලංබදු ලංඅාවය (අද ක ලංරේ ලංකම්) ලං:
TIN  ලංඅාවය (අද ක ලංරේ ලංකම්) :
HCFC ශීතව කව ලංතකයකය ලං ලංරහෝ ලංරසේ  ලංසලරයීම ලංපිළිබඳ ලංරකපුවෙද්ද :

9.

(ශීතව කව ලං ේගය, ලංප්රම ය ලංහ  ලං2019 ලංඇ කලු  ලංරුමගිය ලං සක ලං5 ලංේ ලං කක ලංඑේ ලංඑේ ලං සක ලං කදී ලංසිදු ලංවක ලංතකයකයන්/ ලංරසේ  ලංසලරයීම්) ලං ලං
2020 ලං සක ලංසඳහ  ලංතකයකය ලංකිරීමට ලංඅයදුම් ලංවකක ලංHCFC  ලං ේගය  ලංහ ප්රම ය ලං(කිරකෝ ලංග්රෑම්) :

ඉහත ලංරතොක කවෙ ලංසක ථ ලංකිරීම ලංසදහ  ලං ලංඅ කය ලංලිපි ලංර සඛක ක ලංසහතිව ලංවකක ලංකද ලංපිටරත් ලංඅයදුම්රත ලංසමග ලංඉියරිරත් ලංවක ලංතු කය  ලංුමදුුමවම් ලංරරීේෂ  ලංකිරීම ලංසදහ  ලං ලං
සම්මුඛ ලංරරීේෂ යේ ලංර ත් නු ලංකබක ලංඅතක ලංකබ  ලංරදක ලංරවෝට  ලංප්රම ය ත ේෂණිව ලංඇගයීම් ලංවමිටු ේ ලංමඟින් ලංනිේරද්ක ලංරවරකනු ලංඇත  ලංරම් ලංපිළිබද  ලං ලංරරිසක ලං
හ  ලං කජීවී ලංසම්රත් ලංඅම තය ාරකරප ලංර සවම් කය රේ ලංීරක ය ලංඅ සන් ලංීරක ය ලංරේ
ලිය රියාචිය ලංසඳහ  ලංඉියරිරත් ලංරවරකක ලංඅයදුම්රත් ලං ලංඅ කය ලංලිපි ලංර සඛක ක ලංසහතිව ලංවකක ලංකද ලංපිටරත්ද ලංසමග ලං ලං2020  ලංජක රි ලං ලං ලංමස ලං 28 ියක ලංරහෝ ලංඊට ලං
රරක ලං ලං අධ්ක්ලෝෂ, වායු සම්පත් කළමනාකරණ සහ ජාතික ඕසසෝන් ඒකකය, පරිසර හා වනජීවී සම්පත් අමාත්ාාංශය, ‘සසෝාදම් පියස’ , 416/C/1, සරෝට්
ගුණවර්ධ්න මාවත්, ්ත්ත්රමුල් යක ලංලිපිකයට ලංකලරබක ලංරකස ලංලිය රියාචි ලංතලරෑරකන් ලංරම ේ ලං ලංරයොමු ලංවක ලංතු කය  ලංරම් ලංසම්බන්න ලං ලඩි ලංවිස්තක ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං011 ලං
203 4221 රහෝ 0112034218 යක දුකවතක අාව ඔස්රසේ කබ ගත හලකි බ ද සකවන්ක.
සල්කම්
රරිසක ලංහ  ලං කජීවී ලංසම්රත් ලංඅම තය ාකය
්ත්ත්රමුල්

