රළජය සවේලළ, ඳෂළත් වබළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අභළත්යළාංය
அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
නිදශවහ චතුරශ්රය, ස ොෂඔ 07, ශ්රී ාං ළල.
දුර ත්න

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

07,

සෆක්වහ

கதாவலசசி: (94)

கதாவலகல்: (94)

Telephone

Fax

011- 2696211-13
(94) 011- 2166000

භසේ අාං ය

PS/GT/2019-1

எது இல

My No

இலங்வக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්
011- 2695279

நின்ஞ்சல்: information@pubad.gov.lk

E-mail

සලබ් අඩවිය
இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

Web Site

ඔසබ් අාං ය

දිනය

Your No

Date

உநது இல

திகதி:

2020.12.20

2019.08.01 ලන දින II අදියර ලසයන් ශළ 2019.09.16 දින III අදියර ලසයන් දෆනට පුහුණුල ඵන සියලුභ
අබයළවළ උ උඳළධාධළන්න් සලත්

උඳළධාධළන් අබයළවළ උන්ට වහර ර ඳත්ම්ේ ඵළ මභ - 2019 අදියර II වශ III
භළර්ගගත් ක්රභයට සත්ොරතුු  ඵළ ගෆීභ
අභඳ/20/1323/304/018 අාං ශළ 2020.10.13 දිනෆති අභළත්ය භ්ඩඩ ීරරයය ්ර ළරල අදළෂ උඳළධාධළන්
අබයළවළ උන් සලත් වහර ර ඳත්ම්ේ ඵළ මභට අදළෂ ටයුතු සිදු රමින් ඳලීර.
02.
සභභ අබයළවළ උ උඳළධාධළන්න් වාංලර්ධන නිධළන් සවේලසස වහර ර ඳත්ම්භක් ඵළ මභ වේඵන්ධසයන්
ව ළ ඵෆලීභ වශළ අත්යලය සත්ොරතුු  ෆවිය යුතුල ඇත්. වශළ ලන භළර්ගගත් භෘදු ළාංගයට 2020.12.22
ලන දින සඳ.ල. 8.00 සිට ඳශත් වඵෆඳිය (Link) භඟින් ්රසශ ම් (login) ඔඵසේ සත්ොරතුු  ඇතුෂත් ෂ යුතු සශ.
වශළ 2020.12.31 දින භධයභ රළ්රී 12.00 දක්ලළ ළය ඵළ සද ල ෆසබ්.
http://43.224.125.68:7000
03.
රජසස ආයත්නල වශ ඳෂළත් වබළල පුහුණුල ඵන උඳළධාධළන් අබයළවළ උන් 12000 ට අධා
පින්ව සේ සත්ොරතුු  වභඟ ටයුතු කිරීභට සිදුලන ඵෆවින් ද ඔවුන්සේ ඉදින් භළනල වේඳත් ෂභනළ රය ටයුතු
වශළ ද සභභ භෘදු ළාංගය උඳසයෝගී ර ගෆීභට නියමිත් ඵෆවින් ද වභ උඳළධාධළන් අබයළවළයෙසයකුටභ සිය
සත්ොරතුු  ඇතුෂත් කිරීභ සිදු ෂ යුතු සශ. එසවේ සත්ොරතුු  ඇතුෂත් කිරීභට ටයුතු සනො රන නිධළන්න්
වාංලර්ධන නිධළන් සවේලසස ඳත්ම්භක් අසේක්ළ සනො රන අසයකු සව වෆකීභට සිදු සශ.
ඳන්ශී


නළභය (Username), මුරඳදය (Password)

ඔඵ සභභ පුහුණුල වශළ අයදුේ
ඳන්ශී නළභය සශ.

රන ද අලවහථළසශ ම ඔඵ විසින් ඵළ දුන් ජළති

ශෆඳු ලේඳත් අාං ය

උදළ: 791234567V සශෝ 197912340567 ලසයන්


මුලින් REC_ සව වශන් ර ඔඵ සලත් දෆනටභත් ජළති ්රතිඳත්ති අභළත්යළාංසස සල් ේ විසින් නිකුත්
ර ඇති ඳත්ම්ේ ලිපිසස වශන් ඳත්ම්ේ අාං සස අලවන් ඉක් ේ 03 ්රථභසයන්ද, ඔඵ විසින් ඉශත් ඳන්ශී
නළභය සව වශන් ෂ ජළති ශෆඳු ලේඳත් අාං සස අලවළන අාං 03 සදල ලල ද ගත් විට ඔඵසේ මුරඳදය
වසේ.
උදළ:-



ඳත්ම්ේ අාං ය:
ජළ.ශෆ.අාං:
මුරඳදය:

........................../027
791234567v
REC_027567

අයදුේඳත් පිරම්සේ ම සිාංශ/සදභෂ අකුු  යතුු  ලියනය කිරීසේ ම Unicode Font බළවිත්ළ

රන්න.

අයදුේඳත් වේපූර්ය

ෂ ඳසු අ ලගභනය

ෂ යුතු ක්රියළ පිවෙසල

(i) වේපූර්ය රන ද අයදුේඳත් Submit රන්න.
(ii) එභ අයදුේඳත් මුද්රයය ර ගෆීභ වශළ ඳශසු ේ වවළ ඇති අත්ර A-4
මුද්රයය රන්න.
(iii) මුද්රිත් පිටඳසත් අදළෂ වහථළනසස ඔඵසේ අත්වන ත්ඵන්න.

ඩදළසිය සදඳෆත්ත්භ බළවිත්

රමින්

04.
මුද්රිත් පිටඳත් ආයත්න ්රධළනියළසේ වශති ය ද වභඟ අලය අසනකුත් සල්නන ද වභඟ සභභ අභළත්යළාංය
සලත් සයොමු ෂ යුතු ආ ළරය වේඵන්ධසයන් ඉදින්සස ම දෆ ලලත් ර ල ෆසබ්. එසත්ක් ඳශත් සල්නන සදළනේ ර
ගන්න.
1.
2.
3.
4.

ජළති ශෆඳු ලේඳසත් පිටඳත්ක්
උේඳෆන්න වශති සස පිටඳත්ක්
උඳළධා වශති සස වශ විවහත්රළත්භ ්රතිප සල්නනසස පිටඳත්ක්
DS 04 ආ ෘතිය භඟින් නිකුත් ර ල ඵන ග්රළභ නිධළන් වශති ය

ඉශත් සල්නන අතුන්න් ඡළයළපිටඳත් සව ඉදින්ඳත් ර ල ඵන සියලු සල්නන (ග්රළභ නිධළන් වශතිය DS 04
ආ ෘතිය ශෆර) අයදුේ ු  විසින්භ වත්ය පිටඳත්ක් ඵලට වශති
ෂ යුතුි.
වෆ.යු. - සභභ සල්නන විධාභත් ආ ළරසයන් සදඳළර්ත්සේන්තු ්රධළනියළ භඟින් සයොමු ෂ යුතු ආ ළරය ඳසුල
නිසශදනය රන අත්ර එසවේ දන්ලන සත්ක් සභභ සල්නන අභළත්යළාංය සලත් සයොමු සනො රන සව
ත්රසස අලධළරයය ර ල ෆසබ්.

එවහ. ආසෝ ඵ්ඩඩළර
ළඵේධ සවේලළ අධයක් ජනරළල්

පිටඳත් :- සියලුභ අභළත්යළාං සල් ේලු 
සියලුභ ඳෂළත් ්රධළන සල් ේලු 
සදඳළර්ත්සේන්තු ්රධළීන්
ආයත්න ්රධළීන්

සේ වභඟ අමුයළ ඇති (Annex: GT/2019/02) ආ ෘතිය නිසි ඳන්දි
වේපූර්ය ර පුහුණු ළ සීභළල වේඵන්ධල සදඳළර්ත්සේන්තු
්රධළනියළසේ ලළර්ත්ළල ශළ උඳළධාධළන් අබයළවළ උ නිධළන්යළ පුහුණු
ළ සීභළල තුෂ ලෆටුේ රහිත් නිලළඩු ඵළ ඇත්නේ එභ නිලළඩු
වශළ අ ලභෆතිය ඵළ ගත් ලිපිසස වශති
ෂ පිටඳත්ක් ද
පුහුණුලට ලළර්ත්ළ ෂ දිනය )රළජ ළරී බළර ගෆීසේ ලිපිය( වනළථ
ලන ලිපිසස වශති
ෂ පිටඳත්ක් ද වභඟ නිධළන්යළ විසින්
භළර්ගත්ගත් ක්රභයට මුද්රයය ර ඔඵ සලත් ඵළ සදන අයදුේඳත් ද
අමුයළ ඉදින්සස ම දෆ ලේ සදන ඳන්දි සභභ අභළත්යළාංය සලත් සයොමු
කිරීභට අලය ටයුතු සිදු කිරීභ

Annex: GT/2019/02

උඳාධිධාරි අභයාවාාන්ට  වශා වීර ර ඳත්ම් ල  ා මම - 2019 II වශ III අදියර
සදඳාර්ත්ස ලට ුර ප්රධාුතයාස ලාර්ත්ාල
(උඳළධාධළන් අබයළවළ උ නිධළන්යළ පුහුණුල වශළ අනුයුක්ත

ර ඇති අභළතයළාකස/කදඳළධනතකේන්තුකශ ්රධළනියළ

විසින් අලවළන ලකයන් වශති

ෂ යුතු ය.

)

උදළ:
i. වහල කේ

ටයුතු වියබළර අභළතයළාය යටකත් ්රළකේශීය කල් ේ

ළධනයළය ට අනුයුක්තල පුහුණුල ෆබූ

අබයළවළ උ උඳළධාධළන්කයකු නේ කභභ ආ ෘතිකස ආයතන ්රධළනියළ කව ්රළකේශීය කල් ේ විසින් ද
කදඳළධනතකේන්තු ්රධළනියළ කව අදළෂ දිවහ්රික් කල් ේ ද වශති

ෂ යුතු ය.

ii. කිසියේ අභළතයළායක්/කදඳළධනතකේන්තුලක් යටකත් ්රළකේශීය කල් ේ ළධනයළය ට අනුයුක්තල පුහුණුල ෆබූ
අබයළවළ උ උඳළධාධළන්කයකු නේ කභභ ආ ෘතිකස ආයතන ්රධළනියළ කව ්රළකේශීය කල් ේ විසින් ද
කදඳළධනතකේන්තු ්රධළනියළ කව අදළෂ අභළතයළාකස/කදඳළධනතකේන්තුකශ ්රධළනියළ ද වශති

ෂ යුතු ය.

1.

නිධළන්යළකේ නභ (මුකුු  වභඟ): ...............................................................................................................

2.

උඳළධාධළන් අබයළවළ උ ඳත්වීේ දිනය: .............................................................................. ......................

3.

පුහුණුලට ලළධනතළ ෂ දිනය (රළජ ළන් බළරගත් දිනය): ................................................................................

4.

නිලළඩු විවහතර :

a.
ලර්ය වශ මාවය
2019
අකගෝවහතු
වෆේතෆේඵධන
ඔක්කතෝේඵධන
කනොලෆේඵධන
කදවෆේඵධන
2020
ජනලළන්
කඳඵරලළන්
භළධනතු
අක්රයල්
භෆි
ජූනි
ජූලි
අකගෝවහතු
වෆේතෆේඵධන
ඔක්කතෝේඵධන
කනොලෆේඵධන
කදවෆේඵධන

වාමානය ුතලාු

ප්රසූතත් ුතලාු ුතලාු

ලනටුප් රහිත් ුතලාු

b. ලෆටුේ රහිත නිලළඩු ඵළ ඇත්නේ එය වෆකිල්ට ගත්විට ලවර

පුහුණුල වේපූධනය

රන දිනය

..................................................................
ආයත්න ප්රධාුතයාස

වශතිකය

කභභ ආයතනයට අනුයුක්තල පුහුණුල ෆබූ ................................................................. ..........................
(ගු  වහල ළමීන්ලශන්කවය/භශතළ/භශත්මිය/කභනවිය) කේ කවයල ළ තත්ත්ලය වතුටුදළය
වශළ නිධනකේ

ඵෆවින් වහථිර ඳත්වීභක්

රමි./.......................................................................... කශයතුකලන් වහථිර ඳත්වීභක් වශළ

නිධනකේ කනො රමි.

...................................................

................................................................

දිනය

ආයතන ්රධළනියළකේ අත්වන
(නි මුද්රළල තඵන්න.)

සදඳාර්ත්ස ලට ුර ප්රධාුතයාස වශතිකය
..............................................................................................................................................................
(ගු  වහල ළමීන්ලශන්කවය/භශතළ/භශත්මිය/කභනවිය) වතුටුදළය කව පුහුණුල අලවන් ර ඇති ඵෆවින් වහථිර
ඳත්වීභක් වශළ නිධනකේ

රමි./.................................................................................... කශයතුකලන් වහථිර

ඳත්වීභක් වශළ නිධනකේ කනො රමි.
අදළෂ කනොලන ලගන්තිය ඳළ ශන්න්න.
(i) කභභ අභළතයළාකස/කදඳළධනතකේන්තුකශ වාලධනධන නිධළන් කවයල කස පුරේඳළඩු ඳලතින අතර
නිධළන්යළ කභභ ආයතනයටභ අනුයුක්ත කිරීභ නිධනකේ

රමි.

(ii) ............................................................................................................................. කශයතුකලන්
කභභ නිධළන්යළ කභභ අභළතයළායට/ කදඳළධනතකේන්තුලට අනුයුක්ත කිරීභ නිධනකේ කනො රමි.

...................................................

................................................................

දිනය

කදඳළධනතකේන්තු ්රධළනියළකේ අත්වන
(නි මුද්රළල තඵන්න.)

