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උඳළධිධළරීන් රැකියළගත් කිරීසේ ලෆඩවටශන - 2020 

අයදුේ  රන ද විසේ උඳළධිධළරීන්සේ සත්ොරතුරු රැවහ කිරීම 

 

රැකියළ විරහිත් උඳළධිධළරීන් ශළ ඩිප්සෝමළධළරීන් රැකියළ ගත් කිරීම යන මෆසයන් අතිගරු ජ්නළධිඳතිතුමළ 

විසින් 2020.02.05 ලන දින ඉදිරිඳත්  රන ද අමළත්ය ම්ඩඩ වාංසේය වශ ඊට අදළෂ අමළත්ය ම්ඩඩ 

අනුමෆතිය වෆකිල්ට ගෆනීසේ දී එමගින් ඉඩ වවළ ඇත්සත් නිදශවහ අධයළඳන රියළලය ය සශේතු ස ොට සගන 

දිලයින පුරළ පිහිටුලළ ඇති විහලවිදයළ ශළ උවවහ අධයළඳන තයත්න මගින්, උඳළධි/ඩිප්සෝමළ පිරිනමන 

තයත්නලය න් උඳළධි/ඩිප්සෝමළ බළ ඇති ත්රුණ ත්රුණියන් රට සලනුසලන්  ෆඳසලන ලෆඩ කිරීසේ 

වාංවහ ෘතිය ට අනුගත් කිරීසමන් විරැකියළසලන් සඳසන ත්රුණ ත්රුණියන්සේ මළනසි  අවශනය දුරු  ර 

ඔවුන්සේ තර්ථි ය ක්තිමත්  ර ඒ තුළින් රට වාංලර්ධනය කිරීමට ත්රුණ ජ්ලය සයොදළ ගෆනීමටත් සේ. එසවේම 

උක්ත් ලෆඩවටශන වශළ අයදුේඳත්  ෆලන ද නිසේදනය අනුල ඒ වදශළ අයෆදුේ  රන අයදුේ රුලකු 

විහලවිදයළ රතිඳළදන ස ොිෂන් වභළල විසින් පිළිගනු බන රථමම උඳළධි ඳළමමළළලක් සශෝ එයට වමළන 

සුදුසු මක් සව විහලවිදයළ රතිඳළදන ස ොිෂන් වභළල විසින් පිළිගනු බන ඩිප්සෝමළලක් බළ තිබිය යුතු සේ. 

වළමළනයසයන් විහලවිදයළ රතිඳළදන ස ොිෂන් වභළල විසින් විසේ උඳළධි පිළිගනු සනොබන අත්ර ඇත්ෆේ 

විසේ විහලවිදයළ ඳමණක් උඳළධි පිරිනමනු බන තයත්න සව පිළිගනු බයි. 

 

02. එබෆවින් ඉශත්  රුණු අනුල ඉශත් ලෆඩවටශනට ඉල්ලුේ  රන ද විසේ උඳළධිධළරීන් වශළ ඳත්වීේ 

බළ දීමට මළ සලත් රතිඳළදන වෆී  සනොමෆත්. ස සවේ සලත්ත් උක්ත් ලෆඩවටශන වශළ විසේ උඳළධි බළ 

තිසබන උඳළධිධළරීන් (4,096) ඳමණ අයදුේ  ර තිබීමත්, රැකියළ අලවහථමළ වවළ සදන සව දිගින් දිගටම ඉල්ලීේ 

ඉදිරිඳත් වී තිබීමත් සශේතුසලන් එම උඳළධිධළරීන් ශදළරළ ඇති විය ක්සේත්ර ශුනළ සගන රළජ්ය සවේලස  අලයත්ළලට 

වරින උඳළධිධළරීන් සත්ෝරළ දුහ ර රසේල ඳලතින අධයළඳන, වමළජ්යීය වශ තර්ථි  වාංලර්ධන  ළර්යයන් 

වශළ දළය   ර ගෆනීම පිළිබල අතිගරු ජ්නළධිඳතිතුමළසේ අලධළනය සයොමු වී ඇත්.  

 

03. ඒ අනුල උක්ත් ලෆඩවටශන වශළ ඉල්ලුේ  ර ඇති සමහි ඳශත් ඳෂ  රන විසේ උඳළධිධළරීන්සේ උඳළධි 

ඳසුබිම වේබන්ධල සත්ොරතුරු රැවහ කිරීම වශළ ගූගල් සඳෝරමයක් (Google Form) ශුන්ලළ සදනු ෆසබ්.  

 

04. සමම ය පිය වමග ඳශත් ඳෂ  රනු බන සල්ඛනස  නේ වශන් එක් එක් අයදුේ රු 

https://bit.ly/35O7uQ8 වබෆඳියට ඇතුලු වී නමට ඉදිරිස  වශන්  ර ඇති සයොමු අාං ය (Reference No) නිසි 

ඳරිදි වටශන්  ර සඳෝරමය පිරවීම තරේභ  ෂ යුතු සේ. එම සයොමු අාං ස  ත ෘතිය (GT/2020/F/--/----) 

ත ළරසයන් සේ. සඳෝරමසයන් විමවළ ඇති සියලුම සත්ොරතුරු ඇතුෂත්  ෂ යුතු අත්ර සත්ොරතුරු අවේපූර්ණල 

ඇතුෂත් කිරීසමන් සශෝ වළලදය සත්ොරතුරු ඇතුෂත් කිරීසමන් සශෝ සිදුලන ශළනිය අයදුේ රු විසින් වි දරළ ගත් 

යුතු සේ.  

 

මසේ අාං ය  ඔසබ් අාං ය     දිනය  
எனது இல  உது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

PS/GT/2020-I  2021.01.12 



05. සමය රළජ්ය තයත්නය  සවේලළ අලයත්ළලයක් වශළ සිදු  රනු බන සත්ොරතුරු රැවහ කිරීමක් ලන බෆවින් 

ඉශත් ලෆඩවටශනට අයදුේ  ර විසේ උඳළධි (Foreign) යන  රුණ මත් රතික්සේඳ ව අයදුේ රුසලකු ශෆර 

සලනත් ඳරිබළහිර පුේගසයකු සමම සඳෝරමයට සත්ොරතුරු ඇතුෂත්  ෂසශොත් ඒ වේබන්ධසයන් නීත්යළනුකූ 

පියලර ගනු ෆසබ්.  

 

06. සත්ොරතුරු ඇතුෂත් කිරීම වශළ 2021.01.24 දින මධයම රළ්රී 12.00 දක්ලළ  ළය බළ සදනු ෆසබ්. සමම 

සත්ොරතුරු ඇතුෂත් කිරීම මත් ඳමණක් ඳදනේල උක්ත් රැකියළ විරහිත් උඳළධිධළරීන් රැකියළගත් කිරීසේ ලෆඩවටශන 

යටසත් අභයළවළ උ උඳළධිධළරි ඳත්වීමක් වශළ හිිෂ ේ ඉල්ළ සිමටමට කිසිදු අයදුේ රුසලකු සුදුසු මක් 

සනොබන බල ද වෆකුල මෆනවි.  

 

 

 

සේ.සේ. රත්නසිරි 

සල් ේ 

රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාංය 

 



රජ්ය සසේල, පළත් සභ හ පළත් පන අමත්යාංය 
அச சசவகள், ாகா சவதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அவச்சு  
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தட்டாாிகளுக்கு காில் ங்கும் கசற்நிட்டம் - 2020  

ிண்ப்தித்ிருந் கபிாட்டு தட்டாாிகபின் கல்கவபத் ிட்டுல் 

 

சவனற்ந தட்டாாிகள் ற்றும் டிப்சபாாாாிகளுக்கு காில் ங்குல் எனும் ிடத்ின் 

கீழ் அிககௌ சணாிதிிணால் 2020.02.05 ஆந் ிகி பன்வக்கப்தட்ட அவச்சவக் குநிப்பு 

ற்றும் அற்காண அவச்சவ அனுிவக் கருத்ில் ககாள்ளும்சதாது அன் பனம் 

அனுிக்கப்தட்டுள்பது சுந்ிக் கல்ிின் காாக ீகங்கும் அவக்கப்தட்டுள்ப 

தல்கவனக்ககங்கள் ற்றும் உர்கல்ி ிறுணங்கள் பனாக தட்டம்/டிப்சபாா ங்கும் 

ிறுணங்கபில் தட்டம்/டிப்சபாா கதற்நிருக்கும் இவபஞர் யுிகள் ாட்டுக்காக அர்ப்திப்புடன் 

சசவாற்றும் கனாச்சாத்வ ஏற்றுக்ககாள்ன் பனம், சவனற்ந இவபஞர் யுிகபின் ண 

உவபச்சவனப் சதாக்கவும், அர்கபின் கதாருபாாத்வ லுப்தடுத்ி அனூடாக ாட்வட 

அதிிருத்ி கசய்  இவபஞர் ஆற்நவனப் தன்தடுத்துற்குாகும். சலும், சற்கண்ட 

ிட்டத்ிற்காண ிண்ப்தங்கள் சகாப்தட்ட அநிித்லின்தடி, ஒரு ிண்ப்தார் தல்கவனக்கக 

ாணிங்கள் ஆவக்குளால் அங்கீகாிக்கப்தட்ட பல் தட்டப்தடிப்வத அல்னது அற்குச் சாண 

வகவ எண தல்கவனக்கக ாணிங்கள் ஆவக்குளால் அங்கீகாிக்கப்தட்ட டிப்சபாாவப் 

கதற்நிருக்க சண்டும். கதாதுாக தல்கவனக்கக ாணிங்கள் ஆவக்குளிணால் கபிாட்டுப் 

தட்டங்கள் அங்கீகாிக்கில்வன ற்றும் சின கபிாட்டு தல்கவனக்ககங்கள் ட்டுச தட்டம் ங்கும் 

ிறுணங்கபாக அங்கீகாிக்கப்தடுகின்நண.   

 

02. எணச, சற்கண்டற்வநக் கருத்ில் ககாண்டு, சற்கண்ட ிட்டத்ிற்கு ிண்ப்தித் 

கபிாட்டு தட்டாாிகளுக்கு ிணங்கள் ங்க எணக்கு எந் ஏற்தாடுகளும்  கசய்ப்தடில்வன. 

இருப்தினும், இச் கசற்ிட்டத்துக்கு கபிாடுகபில் இருந்து தட்டம் கதற்ந சுார் (4096) தட்டாாிகள் 

ிண்ப்தித்துள்பாலும், சவன ாய்ப்கதான்வந ங்குாறு காடர்ந்து சகாாிக்வககள் 

ந்துள்பாலும், தட்டாாிகள் தட்டம்கதற்ந ிடப்தப்வத  அவடாபம் கண்டு அச சசவின் 

சவகளுக்கு எற்த கதாருத்ாண தட்டாாிகவபத் சர்வுகசய்து கஷ்டப் திசசங்கபில் ினவும் கல்ி, 

சபக ற்றும் கதாருபாா அதிிருத்ி டடிக்வககளுக்கு தங்கபிக்க படியுா என்தது காடர்தாக 

ஜணாிதிின் கணத்வ ஈர்த்துள்பது.  

 

03. அன்தடி, சற்கண்ட ிட்டத்ிற்கு ிண்ப்தித் இத்ால் கபிிடப்தட்டிருக்கும்  கபிாட்டு 

தட்டாாிகபின் தட்டாாி தின்ணிவப் தற்நி கல்கவப சசகாிக்க கூகிள் தடிகான்று (Google 

Form) அநிபகப்தடுத்ப்தடும். 

 

04. இக்கடித்துடன் கபிிடப்தட்டிருக்கும் கதர்ப்தட்டிலில் கதர் கபிிடப்தட்டுள்ப 

ஒவ்காறு ிண்ப்தாாியும் https://bit.ly/35O7uQ8 என்ண இவப்தினுள் திசசித்து து கதாின் 

பன்ணாலுள்ப காடாினக்கத்வ (Reference No) சாிாகக் குநிப்திட்டு தடித்வ பூர்த்ிகசய்த் 

காடங்க சண்டும். காடாினக்கம் (GT/2020/F/--/----) எனும் டித்ிலிருக்கும். தடித்ில் சகாப்தட்ட 

அவணத்து கல்களும் உள்பிடப்தட சண்டுகன்ததுடன் ற்றும் பளவற்ந கல்கள் உள்பீடு 

கசய்ால் அல்னது நாண கல்கள் உள்பீடு கசய்ால் ஏற்தடும் ிவபவுகவப ிண்ப்தாச 

கதாருப்சதற்க சண்டும்.  

05. இது அச ிறுணகான்நின் சசவ அசிம் கருி கசய்ப்தடும் கல் சசகாிப்தாதுடன் 

சற்குநிப்திட்ட கசற்ிட்டத்துக்கு ிண்ப்தித்து கபிாட்டுப் தட்டம் (Foreign)  எனும் 

அடிப்தவடில் ிாகாிக்கப்தட்டுள்ப ிண்ப்தாாிகவபத் ி சறு எந்காரு தரும் இந்ப் 

தடித்ில் கல்கவப உள்பீடு கசய்ால் அற்கு எிாக சட்ட டடிக்வக எடுக்கப்தடும் 

මසේ අාං ය  ඔසබ් අාං ය     දිනය  
எணது இன  உது இன                              ிகி:         
My No Your No Date 

 

PS/GT/2020-I  2021.01.12 



 

06. கல்கவப உள்பீடு கசய்து காடர்தாக 2021.01.24 ஆந் ிகி ல்லிவு 12 ிவ கானம் 

ங்கப்தடும். இத் கல்கவப உள்பீடு கசய்ணால் ாத்ிம் குநித் சவனற்ந தட்டாாிகளுக்கு 

காில் ங்கும் கசற்ிட்டத்ின் கீழ் தட்டாாிப் திலுணர் ிணம் காடர்தாக உாிவ 

சகாருற்கு எந்காரு ிண்ப்தாாியும் வகவவடில்வன என் கணத்ில் ககாள்பவும்.  

 

 

 

ஒப்தம்./ சஜ.சஜ. த்ணசிாி 

கசனாபர் 

அச சசவகள், ாகா சவதகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அவச்சு 




