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දුරකතන
த ொலைபபசி:

සෆක්වහ
011-2696211-13

Telephone

த ொலைநகல்

මේ අාංකය

My No

information@pubad.gov.lk

ඊ-මේල්
011- 2698268

Fax

ES/A/ESC/33/G-VI

ின்னஞ்சல்

E-mail

සෆක්වහ
011- 2698268

මමේ අාංකය
எனது இை

ඊ-මේල්
011-2695279

Fax

අධයක්
பணிப்பொளர்
Director

த ொலைநகல்

ின்னஞ்சல்

desb@pubad.gov.lk

E-mail

දිනය

உது இை

ிக ி:

Your No

Date

2020.11.30

සියළුම අමළතයළාං මල්කේලරුේ
ඳෂළත් ප්රධළන මල්කේලරුේ
මදඳළර්තමේේතු ප්රධළීනේ
දිවහත්රික් මල්කේලරුේ

ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මවලමේ 1 මශ්රණියේමේ නිධළනේ
විම මශ්රණියේයඋ උවවහ රීම ම ශළ තනතුරුලඋ ඳත් රීම ම
මමේ අාංක ES/A/ESC/33/G-VI ශළ 2020 11 12 දිනෆති ලිපියවමග එලළ ඇති ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මවලමේ 1
ලන මශ්රණියේමේ නිධළම ේ විම මශ්රණියේයඋ උවවහ රීම ම වශළ ලන අයදුේඳත් කෆමේමේ නිමනදනමේ අනු
අාංක 3 2(අ) ශළ (ආ) මේදයේ ඳශත වශේ ඳනදි වාංමෝධන රීම මඋ රළජ්ය මවලළ මක ිෂේ වභළල නිමයෝග
කර ඇති බල කළරුණියේකල දේලළ සිටිිෂ
02 ඒ අනුල එම වාංමෝධනයේ බ අමළතයළාංමේ පමදඳළර්තමේේතුමන මවලමේ නිු තු සියළුම 1 ලන
මශ්රණියේමේ ඉාංජිමේරුලරුේමේ දෆන ගෆීනමඋ වවහලේමේ නේ මෆනවි

වාංමෝධන
3 2 වේමුඛ ඳම ක්ණමේ කුණු ඳනඳළටිය ඳශත ඳනදි මන
(අ) මජ්යහාතළලය - ( උඳනම කුණු 60 )
ඳලතින මේදය “ශ්රී ාංකළ ඉාංජිමේරු මවලමේ වරීය ලවර දශඅඋක(18 ) මවලළ කළය ශළ 1 මශ්රණියේමේ ලවර
ඳශක (05) වරීය ශළ වතුදාදළයක මවලළ කළමයේ ඳව ල එෂමඹන වරීය ශළ වතුදාදළයක මවලළ කළය වශළ
රළජ්ය මවලළ මක ිෂේ වභළ ච්රමල්ඛ අාංක 01ප2019 ි  විිවවිධළනයේඋ අනුල කුණු බළ මදනු ෆමේ”
යනුමලේ වාංමෝධනය කරනු ෆමේ
(ආ) කුවතළලය -

( උඳනම කුණු 40 )

(ආ 01)

මන මලනවහල ඳලතී

(ආ 02)

මන මලනවහල ඳලතී

(ආ 03)

ඉදිනඳත් රීම ම (Power Point Presentation) – කුණු 10
i සිඋ iv දක්ලළ මන මලනවහල ඳලතින අතර v ි  වශේ “මලනත් භළළ ප්රමේණතළලය” මලනුලඋ
“ඉාංග්රීසි භළළ ප්රමේණතළලය” යේන ආමේ විය ු තුය

වඋශන
(අ) ඳලතින මේදය "සිාංශ මශෝ මදමෂ මළධයමයේ ඉදිනඳත් රීම ම සිදු කරනු බන
අයදුේකරුලේඋ ඉශත (i) සිඋ (iv) දක්ලළ කරුණු යඋමත් ඳමණක් කුණු පිනනෆමමනු
ඇත "යනුමලේ මලනවහ කරනු ෆමේ
(ආ)

මන මලනවහල ඳලතී

(ඇ) ඳලතින මේදය "ඉදිනඳත් රීම මඋ අදළෂ දෘඪ පිඋඳත වේමුඛ ඳම ක්ණ මණ්ඩයඋ එම
අලවහථළමනදී ඉදිනඳත් ක ු තුය සිාංශෂ මශෝ මදමෂ මළධයමයේ ඉදිනඳත් රීම ම සිදුකරන
අයදුේකරුලේ අමතර ලමයේ ඉාංග්රීසී ම මළධයමයේ වකවන ද ඉදිනඳත් රීම මේ දෘඪ
පිඋඳතක්ද එම අලවහථළමනදී ඉදිනඳත් රීනම අනිලළර්ය මන" යනුමලේ මලනවහ කරනු
ෆමේ

මේ මේ රත්නසින
මල්කේ
රළජ්ය මවලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළතයළාංය

