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ශ්රී ලංකා ව ලංායවඅ ලංිකා වයේ ප ලංරපයපාඳව  ලං කස ලංඳාතින ලංතනතුරු ලංසහව ලංසාාර්ධන ලංනිකධවරීන් ලංද්වීතිඅන ලං

ඳදනම ලංමත ලංමුදවහැරීම 

 

ශ්රී පාංකළ පලරළය පඅධිකළිපදේ පපුරප්ඳළඩු පදව පඳලතින පත්නතුරු පවශළ පේවීතියන පඳදනම පමත් පලවර පතුනක ප

කළයකට පඒකළබේධ පදවේලදේ පවාංලර්ධන පනිධළරීන් පමුදළශෆරීම පවේබන්ධලයි. 

 

 

ිමවතවාශඅ ආඅතනඅ 

රපයපාඳව  ලං

නිකධවරීන් ලං

ගණන 

තනතුය ිධවඳන ලංදුසුදු   

01 

ලරළය, ප

නළවික පශළ ප

ගුලන් පදවේලළ ප

අමළත්යළාංය 

ශ්රී පාංකළ ප

ලරළය ප

අධිකළිපය 

10 

කෂමනළකරණ ප

වශකළර ප

(ගිණුේ) 

ලළණිජ්ය පවිය පධළරළල පයටදත් පඋඳළධියක් ප

ශදළරළ පතිබීම 

 

 

02.  ඒ ප අනුල, ප ඉශත් ප පුරප්ඳළඩු ප වශළ ප අනුයුක්ත් ප වීමට ප කෆමෆත්ත් ප ඳෂ ප කරන ප ඒකළබේධ ප දවේලදේ ප

වාංලර්ධන පනිධළරීන් ප සීටී ප නේ ප එම ප නිධළරීන්දේ පනම, ප ජ්ළතික ප ශෆඳුනුේඳත් ප අාංකය, ප ඳත්වීේ ප අාංකය, ප

දුරකථන ප අාංකය ප ඇතුෂත් ප ජිල ප දත්ත් ප ඳත්රිකළලක් ප ශළ ප උඳළධි ප වශතිකදේ ප වශතික ප කෂ ප පිටඳත්ක් ප

2023.03.31 පදිනට පදඳර පමළ පදලත් පදයොමු පකරන පදව පකළරුණිකල පදන්ලළ පසිටිමි. 

 

03. දේ ප වේබන්ධදයන් ප ඉශත් ප 02 ප දේදදේ ප ඳිපදි ප අදළෂ ප ලිපිදල්ඛන ප ෆදබන ප අනුපිළිදලෂ ප අනුල ප

ලරළය, පනළවික පශළ පගුලන් පදවේලළ පඅමළත්යළාංය පදලත් පදයොමු පකරනු පබන පබලත් පදවේලළ පඅලයත්ළල පඅනුල ප

ඉශත් පත්නතුරට පඅනුයුක්ත් පකිරීමට පලරළය, පනළවික පශළ පගුලන් පදවේලළ පඅමළත්යළාංදේ පදල්කේදේ පඑකවත්ළල ප

ෆදබන පනිධළරීන් ප10 පදදදනකු පඳමණක් පේවීතියන පඳදනමින් පමුදළශෆරීමට පකටයුතු පකරනු පබන පබලත් ප

කළරුණිකල පදන්ලමි. 

 

 
එවහ.ආදෝකබණ්ඩළර 

ඒකළබේධ පදවේලළ පඅධයක් පජ්නරළල් 
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