භූ විද්යා ීක්ෂණ හ ා ල් ක රායයාංශය
ම වැලි ීංවයධන ා ලරිීර අමා්යාංශය

කුලියට
ීඳ ා ාඉඩ
ඉඩලල සුරම්
සුරම්ලබා
ලබාගැනීම
ගැනීම
කුලියට හහ ෝෝ බද්ද්ට
බද්ද්ට රායයාලය
රායයාල ීඳ
ප්රාහද්ය ය රායයාලය
රෑග කල, මා්හ ක, අනුරාධපුර
පුත්්ලම, වවුනියාව
ා මුලතිව් ප්රාහද්ය ය රායයාල
මෙෙ කාර්ාාංශමේ
කෑගල්ල, ොතමල්, පුත්තලෙ, වවුනි්ාව සහ මුලතිව් ප්රාමීය ් කාර්ාල
පවත්වාමගන ්ාෙ සඳහා මගාඩනැඟිල්ි කුි්ට මහෝ බීදට ලබා ගැනීෙට අවශය ී  තතඑමෙ
මගාඩනැඟිල්ි පහත අවශයතාව්්  සපුාා තිිය් ුතුය්එ
 මගාඩනැඟිල්මල් විශාලත්ව් වරග අඩි ප්රොය් 5000 ට වඩා වැඩි වි් ුතුයයිඑ
 කාො සාංඛ්යාව අවෙ වශම්්  0ක  ව වි් ුතුයයිඑ
 නගා සීොමව් සිට ප්රධාාන ොරග්කට සස් නව ිලමලෝීටටර 00  ව පපහ ව සීොමව් පැවති්
ුතුය්එ
 අදාළ පළාත් පාලන ස්තනම්්  නිසි අනුෙැති් ලබාගත් මගාඩනැගිල්ල ව වි් ුතුය්එ
 කාර්ාල අභ්ය් තා හා පිටත වැසිිලළි පහසුකම් පැවති් ුතුයයිඑ
 අදාල මගාඩනැඟිල්ල මවනුමව්  මව්  වු නල ජල, විදුි පහසුකම් පැවති් ුතුයයිඑ
 මගාඩනැඟිල්ල වටා මේට්ටුව සහිත සා විත වැට මහෝ තාප්ප් පැවති් ුතුයයිඑ
 අවෙ වශම්්  වාහන 05  ව මහෝ නවතා තැබීෙට ඉඩ පහසුකම් පැවති් ුතුයයිඑ
 මගාඩනැඟිල්ලට පහසුමව්  ළඟා වි් හැිල සකාා්ට පිහිටා තිිය් ුතුයයිඑ
“රෑග කල, මා්හ ක, පුත්්ලම, වවුනියාව ී මුලතිව් ප්රාහද්ය ය රායයාලය ීඳ ා හගාඩනැල් කලෂණ
කුලියට හ ෝ බද්ද්ට ගැනීම ීඳ ා මිල ගහන්”්් න කවාම්හි වම්පස ඉහළ මකළවමාහි සඳහ් 
මකාට, අදාල ස්ථානම්හි ඔප්පු පිටපත සහ පිඹුරු පිටපත ව ද, මගාඩනැඟිි හිමිකරුවා සම්බ් ධා කා
ගත හැිල දුාකථන අාංක ද සහිතව 5018එ06එ11 දින පඑවඑ5එ00 ට මහෝ ඊට මපා සි් මිල ගය්  පහත
සඳහ්  ිපින්ට ි්ාපදිාංචි තැපෑමල්  මී ෙට මහෝ ප්රධාාන කාර්ාලමේ පිපපාලන අාංශමේ තබා තති
මට් ඩර මපට්ටි්ට බහාලීෙ කල ුතුය්එ මෙෙ මට් ඩා් විවෘත කාන අවස්ථාවට මට් ඩරකරුට
ඔහුමේ බල්ලත් නිම්ෝජිතවාම්කුට සහභ්ාගි වි් හැකඑ
ීැලකිය යුතුයි.
1. අ්දුම්පත් අතිප්  මතෝාාගනු ලබන මගාඩනැඟිල්ි කාර්ාාංශ් සඳහා බදු මහෝ කුි පදනෙ
ෙත ලබාමදන විට මෙ මගාඩනැගිල්ි ගිනි/ මසාා සුයරු හා සපදා සඳහා ා වෂය් ිලරීෙ
අයිතිකරුමේ වගකීෙ මව්එ
2. මගාඩනැඟිි හිමිකරුව්  විසි්  ඉදිිපපත් කාන මිල ගය්  නැවත ාජමේ ත වමස්රුවට
ඉදිිපපත් කානු ලැමේඑ
ීභාලති,
ප්රීම්ලාද්න රමිුවව,
භූ විද්යා ීක්ෂණ හ ා ල් ක රායයාංශය,
අංර.569,
එපිටමු කල ලාර,
පිටහරෝට්හට්.

