
                                                                                                   

 

 

රාජ්ය පරිපාන,ව්ලදේ කටයුතු,  

පෂාත් වභා ශා පෂාත් පාන අමාත්යාාංය 

ඇබෑර්තු 
අධ්යක්ෂ ජ්නරා්   001  

0ශ්රී ාංකා වාංලර්ධ්න පරිපාන තයත්නය -  SLIDA) 
 

ශ්රී ලං  ා ලංස ලර්ධන ලංඳරිඳාන ලංආයතනයේ ලං(SLIDA) ඉහත ලංතනතුර ලංසහා ලංසුදුසු ම් ලංත් ලංනිධාරීන්යෙන් ලංඅයදුම්ඳත් ලං
 ැලනු ලංැයේ. 
 

සුදුසුකම් වශ නිපුණත්ාලන් 
 

 ශ්රී ාංකා වාංලර්ධ්න පරිපාන තයත්නදව ෂයය පනයන්ට අළාෂ ප්තාත් උපායකයක්ෂ වත ත් ශ්රී ාංකා පරිපාන 

දවේලදව  ෂයදේ දරේණියේදව නිධ්රදය ව ම ම වශ ෂයධ්ායක / කෂමනාකරණ ත්නතුරුල ලවර 20 ක දවේලා 

කායක්ෂ වම්පුර්ණ කර තිබීම ශා ඉන් අවුරුදු පශක 005  කායක්ෂ දජ්ය්ක කෂමනාකරණ මටමටදම් 

පෂපුරුේළ  බා තිබීම.     

        දශෝ 

 ශ්රී ාංකා වාංලර්ධ්න පරිපාන තයත්නදව ෂයය පනයන්ට අළාෂල ෂය්ල ෂයළයා රතිපාළන දකොමින් වභාල 

ෂයසින් පිළිගත් ප්තාත් උපායකයක්ෂ බා තිබීම.   

වශ 

 ශ්රී ාංකා වාංලර්ධ්න පරිපාන තයත්නදව දජ්ය්ක කෂමනාකරණ ෂයධ්ායක මටමටදම් නිධ්ාරීදය ව ලදයන් 

ලවර 20 ක පෂපුරුේළ වශ ඉන් ලවර තුනක්ෂ 003  අතිදර්ක අධ්යක්ෂ ජ්නරා් ලරදය ව ලදයන් දවේලය කර 

තිබීම.  

 දශෝ 

 ශ්රී ාංකා වාංලර්ධ්න පරිපාන තයත්නදව ෂයය පනයන්ට අළාෂල ෂය්ල ෂයළයා රතිපාළන දකොමින් වභාල 

ෂයසින් පිළිගත් ප්තාත් උපායකයක්ෂ වත ත් රජ්දව දශෝ ලයලව්නාපිත් ම්ඩලයක දශෝ ෂයධ්ායක / කෂමනාකරණ 

ත්නතුරුල ලවර 20 ක දවේලා කායක්ෂ වම්පුර්ණ කර තිබීම ශා ඉන් අවුරුදු පශක 005  කායක්ෂ දජ්ය්ක 

කෂමනාකරණ මටමටදම් 0HM 2 -1) පෂපුරුේළ බා තිබීම. 

 

 ලයව අවුරුදු 35 ට දනොඅඩු ශා අවුරුදු 55 ට දනොලැඩි ෂයය යුතුය. අභයන්ත්ර අයදුම්කරුලන් වශ රජ්දව 

දවේලකයන් උපරිම ලයව් සීමාල බ දනොපායි. 

 

 සියලු ලංදත්ත ලංඇතුළත් ලංජීල ලංදත්ත ලංඳත්රි ාල ලංස අ ලංඅයදුම්ඳරය ලං2023 දපබරලාරි මව 17 ලන දින දශෝ ඊට දපර ලං

ැයෙන ලංඳරිදි, ලංද් කම්, රාජ්ය පරිපාන,ව්ලදේ කටයුතු, පෂාත් වභා ශා පෂාත් පාන අමාත්යාාංය,නිළශව ්

තතුරරය,දකොෂඹ 07 ලංයන ලංලිපිනය ලංයලත ලංඑවිය ලංයුතුය. ලංඅයදුම්ඳර ලංෙහාලු ලං ලරයේ ලංලම් ලංඳස ලංඉහළ ලංය ළලයරි 

 ලං“ ශ්රී ාංකා වාංලර්ධ්න පරිපාන තයත්නදව අධ්යක්ෂ ජ්නරා්  ත්නතුර ” ලංයන්න ලංසහන් ලං ළ ලංයුතුය. 

 

නී්  බ්ඩලාර ශපුත න්න           ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 
යේ ම්, 
රාජ්ය ලංඳරිඳාන, ස්ලයේ ලං ටයුතු, ලංඳළාත් ලංසභා ලංහා ලංඳළාත් ලංඳාන ලංඅ ාතයා ය. 

  


