රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාංය
அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
නිදශවහ චතුරශ්රය,Ministry
ස ොෂඔ 07, of
ශ්රී ාංPublic
ළල.
சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு 07, இலங்வக.
Independence
Square,
Colombo
07, Sri Lanka
Services, Provincial Councils
and
Local
Government
දුර ත්න

සෆක්වහ

ඊ-සේල්

கதாவலசசி: (94)

கதாவலகல்: (94)

Telephone

Fax

011- 2696211-13
(94) 011- 2166000

මසේ අාං ය

PS/GT – 2020 -1

எது இல

My No

සලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்: information@pubad.gov.lk

011- 2695279

இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔාසේ අාං ය

දිනය

உநது இல

திகதி:

Your No

Date

2021.08.27

රැකියළ විරහිත් උඳළධිධළරින් රැකියළගත් කිරිසේ ලෆඩවටශන - 2020
මළර්ගගත් ක්රමයට සත්ොරතුරු ාළ ගෆීම
උක්ත් මෆසයන් රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාංසේ සල් ේ විසින් 2021.08.11
දිනෆතිල ඳෂ

රන ද නිසේදනය වශ ඒ වේාන්ධසයන් වු මළසේ 2021.08.20 දිනෆති ලිපිය ශළ ාෆසේ. ඒ අනුල

මළර්ගගත්ල සත්ොරතුරු ඇතුෂත්

රන උඳළධිධළරින් ඳශත්

රුණු ස සරහි විසේ අලධළනය සයොමු

රන්න.

අමළත්යළාං/ සදඳළර්ත්සේන්තු වශ ඳෂළත් වභළ යටසත් ලන ආයත්නල පුහුණුල ාන අභයළවළ

02.

උඳළධිධළරින්සේ සත්ොරතුරු ඇතුෂත් කිරිසේදී මළර්ගගත් දත්ත් ඳත්රි ළසේ පුහුණු සවේලළ වහථළනය (3 (xii) ) ඇතුෂත්
කිරිසේ දී,


ජ්ළති



ඳෂළත් ඳළවල්ල පුහුණුල ාන්සන් නේ පුහුණු සවේලළ වහථළනය අදළෂ ඳෂළත් වභළල සේ.



අර්ධ රළජ්ය ආයත්නය / රජ්සේ ලයළඳතතිය

ඳළවල්ල පුහුණුල ාන්සන් නේ පුහුණු සවේලළ වහථළනය අධයළඳන අමළත්යළාංය සේ.
පුහුණුල ාන්සන් නේ පුහුණු සවේලළ වහථළනය එම

ආයත්නය අයත් අමළත්යළාං සේ.
වෆ.යු. සේ ලන විටත් සත්ොරතුරු ඇතුෂත්
වේාන්ධල සලනත් සත්ොරතුරු ඇතුෂත්

රන ද අභයළවළ

උඳළධිධළරින් විසින් තශත්

රුණු

ර ඇත්නේ ඒ වේාන්ධසයන් ලන වාංසෝධනය වශළ ඳසුල තඩ

වවනු ෆසබ්.
03.

නෆලත් දත්ත් ඇතුෂත් කිරිමට අලවහථළල ාළ දිය ශෆක්සක් ත්ළක්ණි

රුණු මත් දත්ත් ඇතුෂත් කිරිමට

සනොශෆකි උඳළධිධළරී අභයළවළ න්ට ඳම්ක් ාෆවින් ත්මළට නියත ත් දිනසේ දී ම දත්ත් ඇතුෂත් කිරිමට ශෆකිත්ළක්
උත්වළශ
04.

රන්න.

භළවිත් නළමය (user name), මුරඳදය (password) සශෝ ශෆදුනුේඳත් අාං ය වේාන්ධ ගෆටලු සශේතුසලන්

මතදු ළාංගයට පිවිසිමට සනොශෆකි අභයළවළ න්ට එම සත්ොරතුරු ඇතුෂත් කිරීමට ඳසුල අලවහථළල වවළ සදනු
ෆසබ්.

05.

සත්ොරතුරු ඇතුෂත් කිරීසමන් අනතුරුල “print” යන්න එක් ලරක් click

අයදුේඳත් දිවහලන අත්ර ඇතුෂත්

ෂ සත්ොරතුරුල නිරලදයත්ළලය එමිනන් ඳරික්ළ

ඇත්නේ ඳම්ක් එම අලවහථළසේ දී ම අදළෂ සලනවහ ේ සිදු
06.

යටසත් ඳෂ

රන ද

රගත් ශෆකිය. යේ ගෆටලුලක්

රන්න.

මතදු ළාංගයට ඇතුෂත්විසේ දී (login) උඳළධිධළරි අභයළවළ න් භළවිත්

සල් ේසේ 2021.08.11 දිනෆති ලිපිසේ අාං

ෂ ඳසු වේපුර්්

ෂ යුත්සත්

රළජ්ය සවේලළ

රන ද “වෆාෆඳි” (links) ඳම්ක් ාල ව න්න.

එවහ. ආසෝ ාණ්ඩළර
ඒ ළාද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල්
රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාං සල් ේ සලනුලට

