ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස වවාල
මගිඩනැගිල්ක් බදු කුලී ඳදනම මත බා ගැනීම වදශා ෂන ගණ ස කැඳවීම.
ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස වවා කාර්යාය ඳලත්ලාමගන යාම වශා මගිඩනැගිල්ක් ලවර ඳශක (05)
කා සීමාලකට මාසික බදුකුලී ඳදනම මත බා ගැනීමට ෂන ගණ ස කැඳලනු ැමේ..
අලය මගිඩනැගිල් ඳශත වඳශ ස ඳශසුකම් ලලි ස වම සවිත විය යුතුය.
1. ලර්ග අඩි 6000 - 8000 ක් ඳමණ ඉඩ ප්රමාණයින ස යුතුවීම (පඩිපපළ, විදුලි ප ෝපානය ආදීය
දහා වන ඉඩකඩ පනොමැතිව).
2. මකිෂඹ අලට පිහිටා තිබීම.
3. ප්රධාන බව් මාර්ගයකට ආව සනමේ පිහිටා තිබීම.
4. කාර්යා කාමර ලට අමතරල රැව්වීම් ාාලක් වඳශා ප්රමාණලත් ඉඩකඩ තිබීම.
5. ඳානීය ජය, විදුලිය ශා දුරකථන ඳශසුකම් ලලි ස වම සවිත වීම.
6. අලම ලමය ස ලාශන 06 ක් නලතා තැබීම වශා ඉඩ ඳශසුකම් (ල. අඩි 6000-8000 ට අමතරල)
තිබීම මශෝ ආව සන සුදුසු ව්ථානයක ලාශන නැලැත්වීම වදශා ඳශසුකම් තිබීම.
7. ප්රමාණලත් වනීඳාරක්ක ඳශසුකම් තිබීම.
8. අදා මගිඩනැගිල්, මේඳෂ ශා මවේලක ආරක්ාල තශවුරු ලන ඳරිදි ආබාධිත පුේගයි සට
ප්රමශ වීමට ශැින ලන ඳරිදි ඉදි කර තිබීම.



අදා මගිඩනැගිල්, කාර්යා මගිඩනැගිල්ක් මනිමශ නම්, එය කාර්යා මගිඩනැගිල්ක්
බලට ඳරිලර්තනය ිනරීමට එකග වීම අලය මශ.
මගිඩනැගිල්මල් ව්ලවාලය අනුල විදුලි මවෝඳාන ඳශසුකම් තිමේ ද ය සන වදශ ස කර සන.
ප්රමාණලත් විදුලි වැඳයුමක් වහිත විදුලි ජනන ය සත්රයක් ඳැලීමම අමතර සුදුසුකමක් ලනු ඇත.

ඉශත වදශ ස අලයතා වශ ඳශසුකම් පිළිබද විව්තර www.nec.gov.lk යන මලේ අඩවිමය ස බාගත කර
ගත් ප්රවම්ඳාදන අයදුම්ඳත්රමේ ඳැශැදිලිල වදශ ස කර මගිඩනැගිලි හිෂනකරුම මශෝ හු  විසි ස ිසසිඳරිදි
බය ඳලරන ද ිසමයෝජිතයකුම අත්විස ස යුතුල පිටඳත් මදකින ස වකව් කර, ඒලා මුද්රා තබන ද
මලන මලනම කලර ල බශා “මුල් පිටඳත” වශ “අනු පිටඳත” ලමය ස මලන මලනම නම් කර, එම
මල්ඛන තලත් කලරයක බශා මුද්රා තබා 2019.05.22 දින මශෝ ඊට ප්රථම ැමබන මවේ ඳශත වඳශ ස
ලිපිනයට මයිමු කෂ යුතුමශ. හබම ංසු මල්ඛන බශාන කලරමයහි ලම්ඳව ඉශ මකෂලමර්
"කාර්යා මගිඩනැගිල්ක් වඳශා ෂන ගණ ස" ය සන වඳශ ස කෂ යුතුය.
ෂන ගණ ස ඉදිරිඳත් කරනු බන අයදුම්ඳත්රයට මගිඩනැගිලි වැසුමම් දෂ වටශනක් වශ
මගිඩනැගිල්ට ප්රමශ විය ශැින දෂ මාර්ග වටශනක් අමුණා එවීම අලය මශ.
වවාඳති
ප්රවම්ඳාදන කෂනුවල,
ජාතික අධයාඳන මකිෂන ස වවාල
මනි, 126, නාල ඳාර, නුම මගිඩ.
දුරකථන අංකය - 011 2815703

