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.
දුර ත්න

සෆක්වහ

கதாவலசசி: (94)

கதாவலகல்: (94)

Telephone

Fax

011- 2696211-13
(94) 011- 2166000

මසේ අාං ය

PS/GT/2020 (IIIසලළුම)

எது இல

My No

011- 2695279

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்: information@pubad.gov.lk

இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔබසේ අාං ය

දිනය

உநது இல

திகதி:

Your No

Date

2022.01.09

රැකියළ විරහිත් උඳළධිධළරින් රැකියළගත් කිරීසේ ලෆඩවටශන - 2020
ඒ ළබද්ධ සවේලළසේ වහථිර ඳත්වීේළභී වාංලර්ධන නිධළරීන් වශ වහථීරල පුහුණු සවේලළ වහථළනලට අනුයුක්ත්ලන
අභයළවළනන් රළජ් ළරි භළර ගෆනීම
මසේ 2022.01.07 දිනෆති ලිපිසේ වශන් වබෆඳිය (Link) මගින් දෆනට වශන්

ර ඇති (Upload) වහථළනගත්

කිරීේලට ඳමණක් ප්රසේවීමට ශෆකි අත්ර එම වබෆඳිය මගින් ඳශත් වහථළනගත් කිරීේ දෆනගත් සනොශෆකි බල ද
ළරුණි ල දන්ලළ සිටිමි.
i.

උක්ත් ලෆඩවටශන යටසත් II වශ III අදියර යටසත් බලළගන්නළ ද 2021.04.01 දින වහථීර ඳත්වීේ ෆබීමට
නියමිත් අභයළවළභීන්සේ වහථළන ගත් කිරීේ ලිපි සේ ලන විට දිවහත්රික් සල් ේ

ii.

ඳෂළත් ඳළවල් වශ ඳෂළත් වභළ ඳත්වීේ වශළ සයො ක

ළර්යළ සලත් සයො ක

ර ඇත්.

රන ද අභයළවළභීන් වේබන්ධසයන් සිය න නිසේදන ඳෂ

රනු බන්සන් අදළෂ ඳෂළත් වභළ විසිනි.
iii.

උක්ත් ලිපිසේ 07 සේදසේ වශන් ගෆට න වහිත් අභයළවළභීන්සේ සත්ොරතුරු දෆ ගත් ශෆකි ලන්සන් එම ගෆට න
නිරළ රණය කිරීසමන් ඳසුලය.

02.

සමම බලළගෆනීමට අදළෂ සිය න වහථළනගත් කිරීේ සේ ලන විට සිදු ර අලවන් න කත් ඉශත් වශන්

නිරළ රණය

ර සිය න ම අභයළවළභීන්ට රළජ් ළරි භළරගෆනීමට ශෆකිලන ඳරිවරය ව වහ කිරීමට අලය

ෂ ගෆට න ද
ටයුතු සිදු

කිරීම එෂසඹන වතිය තුෂ සිදු කීරීමට අසේක්ළ ස සර්.
03.

එම

ළර්යය වළර්ථ ල සිදු

නිධළරින්ට එම

ෂ ශෆකි ලන්සන් උඳළධිධළරි අභයළවළභී ළඛළසේ වශ ඒ ළබද්ධ සවේලළ අාංසේ

ටයුතු සිදු කිරීමට අලය ඳරිවරය මනළල ව වහ වුලසශොත් ඳමණක් ලන බෆලන් සමම බලළ ගෆනීමට

අදළෂ වහථළනගත් කිරීේ වශ නේ වශන් සනොවීම ලෆනි ගෆට න වේබන්ධල සමම අමළත්යළාංයට ඳෆමිණ සිදු
වීමසීමක් සමම

ටයුත්ත් අලවන් ලන තුරු එෂසඹන වතිය තුෂ බළර සනොගන්නළ බල නිසේදනය

රන කිසිඳු

රනු ෆසබ්. එසත්ක්

ගෆට න විමසීම වශළ සලනත් ක්රමසේදයක් ඉදිරිසේ දී ශඳුන්ලළ සදනු ෆසබ්.
04.

එසවේම වහථීර ඳත්වීේ ද අභයළවළභී නිධළරීන් නල සවේලළ වහථළන ශළ අභයළවළභී වහථළනගත් කිරීේ පිළිබ

දෆනුලත් ලන සත්ක් දෆනට සිටින සවේලළ වහථළනලම රැඳි සිටිය යුතු සේ. සදනු බන වළධළරණ

ළ සීමළලක් තුෂ

කිසිසලකුසේ සජ්යහ්ත්ලයට සශෝ ලෆටුේ වේබන්ධසයන් කිසිදු බඳමක් සනොලන බල ත්ලදුරටත් දන්ලළ සිටිමි.
05.

අධයළඳන අමළත්යළාංය සලත් වහථීර ඳත්වීේ බළ දුන් නිධළරින් සවේලයට ලළර්ත්ළ

වේබන්ධසයන් එම අමළත්යළාංය විසින් දෆනුලත් කිරීමට

ටයුතු

ෂ යුතු වහථළනය ශළ දිනය

රනු ඇති බල වෆකුල මෆනවි.

06.

ලවර

අනුයුක්ත්

පුහුණුල වපුරළ ඇති සිය න අභයළවළභීන්ට වශ ලවර

පුහුණුල වපුරන සත්ක් වහථීර සවේලළ වහථළනලට

රන අභයළවළභීන්ට ජ්නලළරි මව ලෆටුේ වශ දීමනළ බළ ගෆනීමට ශෆකිලන ඳරිදි සමම ලෆඩවටශන අලවන්

කිරීමට ඔබ දක්ලන

ළරුණි

වශ ඉලසිලිමත් වශළය අතියින් අගය

එවහ. ආසෝ බණ්ඩළර
ඒ ළබද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල්

රමි.

