මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යංශය
වායු සම්පති කලමණාකරණ හා ජාතික ඕසසෝන් ඒකකය
ජාතික සිසිලන සැලැස්ම ( National Cooling Plan) සැකසීම සඳහා
උපදේශකවරයකු බඳවා ගැනීම
1989 වසදේ සිට ශ්රී කාකාව ෝදස ් ක්ෂ්යකාරක ්රවය ිළිබබඳ දම ්්රිය ස සානාේදප පාේශව රාජ්යයක් දකස කටුතු  කරි.
මහවැලි සාවේනේ හා පරිසර අමාත්යාශදප ජ්ාක ක ෝදස ් කකකයම දම ්්රිය ස ස්නාේදප රක ප්තීන් ශ්රී කාකාව ු ක
ක්රියා්තමක කර ල කබේ දක්්රීය තයත්ේයි. .
දම ්්රිය ස ස්නාේය යටද්ත පාකේය සිකරකර ල කබේ ෝදස ් රහීනේකාරක ්රවය ාාිතත්දය් වව්ත ිරීමමට සමගාීවව පරිසර
හිත්කාීව බක ශක්ක  කාේයක්ෂ්ම ත්ාක්ෂ්ණය් දවත් අනුගත්වීමටද එම ස්නාේය කටුතු  කරමි් සිටී. ක අනුව ිතිතන කේමා්ත්
ිතදශේෂ්දය්ම ශීත්කරණ හා වාුතසමේ ක්දෂ්ේත්රය දවත් හිදර ෆ්ලෝදක දර කාබ් Hydrofluorocarbons -HFCs) වැනි ේව
ත්ාක්ෂ්ණ දබ දහ මයක් හඳු්වාදී ඇත්. හිදර ෆ්ලෝදක දර කාබ් ෝදස ් රහීනේකාරක ්රවයක් දේ ුවවද වහක දග ලීය උ ලසුම්
ිතාවයිර් ුතක්ත් බැිත් 2016 ඔක්දත් ම්බේ මසදී දම ්්රිය ස ස්නාේදප පාේශවකවනව් ිතසි් හිදර ෆ්ලෝදක දර කාබ්
ාාිතත්දය් වව්ත ිරීමමට හැිරවේ පරිදි එම ස්නාේයට ිරගාලි සාදශ නේය
හඳු්වාදී දදේ කදී. ශ්රී කාකාවද
හිදර ෆ්ලෝදක දර කාබ් ාාිතත්දය් වව්ත ිරීමම ිළිබබඳ ිරගාලි සාදශ නේයට මෑත්දී අනුගත්වූ අත්ර එයට අදාකව ක්රියාකාරකම්
දැේටම්ත අරඹා ඇත්.
ක අනුව ශ්රී කාකාව සඳහා කිගාලි සිසලන කාර්යක්ෂමත්ා වැඩසටහන Kigali Cooling Efficiency Programme -K-CEP)
දැේටම්ත අනුමත්වී ඇක  අත්ර එමඟි් දේශගුණය තරක්ෂ්ා ිරීමමට දම ්්රිය ස ස්නාේය හරහා ජ්ාක ක අවශයත්ාවය්ට උිතත්
උසසෝ බකශක්ක  කාේයක්ෂ්මත්ාවයිර් ුත්ත උපකරණ හඳු්වා දීමද ඇු ක්ත වේ පරිදි ජ්ාක ක ක්රදම පාය් සෝථාිළත් ිරීමම
අරමු ල කරමි් ශ්රී කාකාව සඳහා ජාතික සිසිලන සැලැස්ම ( National Cooling Plan) සැකසීමට ිළයවර දගේ ඇත්.
ක අනුව දමම කාේයය් වටුකර ගැනීම ිළණිස උපදේශකවරයකුදේ දසේවය මාස හත්ක 07) පමණ කාකයකට කබා ගැනීමට
මහවැලි සාවේනේ හා පරිසර අමාත්යාශය ීනරණය කර ඇත්. ක සඳහා සකසෝකක දසේවා නිේණකය් The Terms of Reference TOR) www.noulanka.lk දවබ් අඩිතදප් කබා ගත් හැක.
ක සඳහා පහත් සඳහ් සුකරසුකම් සහිත් වෘ්තක කි්දග් අයකරම්ප්ත අදේක්ෂ්ා දකදේ..
 ශ්රී කාිරක රවරවැසිය් වීම


ශීත්කරණ/වාුතසමේ දහ ිතකරලි ිළිබබඳ වෘ්තීනමය / අනයාපනික සුකරසුකම් ක බීම



ජ්ාක ක මට්ටමි් සිකරකරේ කද දමවැනි කාේයය් සීවක්ෂ්ණම අධ්යනික වයාපෘක ම වයාපෘක  වාේත්ා සකසෝ ිරීමම
තදී) ිළිබබඳ පකරවවනේද.

අයකරම්කවනව් සු  ෝදස ් රහීනේකාරක ්රවය ිළිබබඳ දම ්්රිය ස ස්නාේදප රක ප්තීන් හා කවා ක්රිය්තමක ිරීමම ිළිබබඳ දැනුම
අමත්ර සුකරසුකමක් දකස සැකක්. දම් ිළිබබඳ උේ්කරවක් දක්වේ හා අදාක සුකරසුකම් සරවරාකේ උපදේශකවවන්ට වහත් කාේය්
වටුිරීමම සඳහා සිය අයකරම්ප්ත එවේ දකසට තරානේා දකදේ.. දත් රාග ල කබේ උපදේශක ජ්ාක ක ෝදස ් කකකය සමඟ
ගිිතසුමකට එළඹීම අවශයවේ බවටද ද්වා සිටී. නිසි දකස සම්ූරේණ කරේ කද අයකරම්ප්ත ලියා පදිාිත ත්ැපෑදක් අනයක්ෂ්කම වාුත
සම්ප්ත කළමණාකරේ හා ජ්ාක ක ෝදස ් කකකයම මහවැලි සාවේනේ හා පරිසර අමාත්යාශයම දස බාදම් ිළයසම 616/C/1ම දර බට්
ගුණවේනේ මාවත්ම බ්තත්රමු සක දවත් 2018 දදසැම්බේ .... දිේට දපර දය මු කර දම් දමි් දැනුම් දදනු කැදබ්..
වැඩි විස්ත්ර සඳහා දුරකත්න අංක 011 203 4222, ෆැක්ස් 011 287 9974, email- noulanka@gmail.com සහෝ web:
www.noulanka.lk මඟින් ගත්හැකි බවද සලකනු මැනවි.

සේකම්
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්යංශය
බත්ත්රමුේල

