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, ස ොෂඔ 07, ශ්රී ාං ළල. சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு 07, இலங்வக. Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka
දුර ත්න

සෆක්වහ

கதாவலசசி:(94)

011- 2694560

Telephone

கதாவலகல்:(94)

011- 2692254

Fax

මසේ අාං ය
எது இல

My No

PS/GT/2020-(III සලළුම)

සියලු ම ෆබිනට් අමළත්යළාං සල් ේල
රළජ්ය අමළත්යළාං සල් ේල
ස ොමින් වභළ සල් ේල
දිවහත්රික් සල් ේල
සදඳළර්ත්සේන්තු ප්රධළීනන්

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අාං ය

දිනය

Your No

Date

உநது இல

திகதி:

2021.12.15

ඳෂළත් ප්රධළන සල් ේල

උඳළධිධළරි අභයළවළන්න් කියායළ ත් යාමේසේ ලෆඩවනශන - 2020
උක්ත් ලෆඩවනශන යනසත් බලළ ත් අභයළවළන් උඳළධිධළමේන්න වහරර ඳත්වීේ ලිපි නිකුත් යාමේසේ
නයුතු සේ ලන වින සිදු රමින් ඳලතී.
02.
ඒ වශළ සියලු ම සත්ොරතු සේ ලන වින දිවහත්රික් සල් ේල සලතින් ෆලළ ඇති අත්ර ඳත්වීේ ලිපි
මුද්රණය වශළ misco මෘදු ළාං ය ව වහ රමින් ඳලතින බෆවින් ත්ලදුරනත් අභයළවළන් උඳළධිධළමේන්සේ සවේලළ
වහථළන වාංසධධන වහථළනමළ ඳෂළත් අත්ර මළ වීේ වශළ ලන සඳ ්ග ලි ලල්ීමේ ලු  ෂ සනොශෆයා බල
ළ ණි ල දන්ලමි.
03.
එබෆවින් ඳත්වීේ ෆබීමන නියමිත් අභයළවළන්න් විවිධ සවේලළ වහථළන සලනවහ
ර ෆීනම
වේබන්ධසයන් සමම අමළත්යළාංයන ඳෆමිණ සශධ සනොඳෆමිණ සශධ රනු බන යාසිඳු ලල්ීමමක් ව ළ
සනොබන බලන ද, විධිමත් අනුමෆතියයාන් සත්ොරල සමම දිනල අමළත්යළාංය සලත් ඳෆමිණ ඳත්වීේ බළ දීසේ
ක්රියළලලියන බළධළ යාමේම එම අභයළවළන්න් වේබන්ධසයන් විනය නයුතු යාමේමන සශේතු ලන බලන ද එම
නිධළමේන් දෆනුලත් යාරිම මෆනවි.
04.
එසමන්ම ත්ලමත් රළජ්ය සවේලස වහරර ඳත්වීේ බළ සනොමෆති අභයළවළන්න්සේ සඳ ්ග ලි ලල්ීමේ
වෆයාල්න ස න ආයත්නල වාංලර්ධන නිධළරි සවේලස පුරප්ඳළඩු ඳලතින බලන ලිපි නිකුත් යාමේම සුදුසු
සනොලන නයුත්ත්ක් බල ද සඳන්ලළ සදනු ෆමෆත්සත්මි.
05.
ලශත් ලෆඩවනශන වේබන්ධල රළජ් ළරිමය වහලරූඳසයන් ඔබ මළ වම සිදු
සමම නිසේදනය අදළෂ සනොලන බල ද වෆකුල මෆනවි.

සේ.සේ. රත්නසිරි
සල් ේ
රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාංය

රන ලිපි නුසදනු වශළ

