ජතික ප්රතිඳ්තති, ආර්ථික කටයුතු, නලත ඳදිංචි කිරීම් හ පුනරු්තථඳන, උතුරු ඳළ්ත
සිංලර්ධන, ලෘ්තතීය පුහුණු හ නිපුණත සිංලර්ධන සහ යයෞලන කටයුතු අමතිංය
Njrpa nfhs;iffs;> nghUshjhu tptfhuk;> kPs;FbNaw;wk; kw;Wk;
Gdu;tho;tspg;G> tlkhfhz mgptpUj;jp> njhopw;gapw;rp> jpwd;fs;
mgptpUj;jp kw;Wk; ,isQu; tptfhuq;fs; mikr;R
Ministry of National Policies, Economic Affairs, Resettlement and
Rehabilitation, Northern Province Development, Vocational Training
& Skills Development and Youth Affairs
“මිලෝදා” පෂමු මශෂ, බ්රිව්ටල් වීදිය, ල ොෂඹ 01. „kpNyhjh‟> 1Mk; khb>gpup];ly; tPjp> nfhOk;G 01.“Miloda” 1st Floor, Bristol Street, Colombo 01.
මලේඅං ය

vdJ ,y

MNPEA/PLN/PI/2019

ඔලබ් අං ය

My No

10.01.2019

දිනය

ckJ ,y

jpfjp

Your No

Date

සියළුම අමාත්ාං ලල් රුලරු,
පෂාත් වභා ප්රධාාන ලල් රුලරු,
ලදපාර්ත්ලරු,තු ප්රධාාීන,
රාජ් වංව්ාා ශා ලලව්ාාිතත් ම්ඩල වභාපිවලරු,
රජ ආආයය ජන ආසහ ආසිංලර්ධන ආලෘඳෘති ආයය ජන ආිදපතඳ්ත ආකිරීම ආසහ ආමර්ය

ඳයද්

18/2222/805/069 වඳශා 2018.10.02 දින පැලිව අමාත් ම්ඩල

අමාත් ම්ඩල ප්රි ා අං

රැව්වීලරුදී බා දු, නිලයෝගය මත් ජ්ාිව

ප්රිවපත්ිව

ර්ථි

ටයුතු නැලත් පදිංචි කිරීරු ශා

පුනරුත්ාාපන උතුරු පෂාත් වංලර්ධාන ලෘත්තීය පුහුණු ශා නිපුණත්ා වංලර්ධාන වශ ලයෞලන
අමාත්ාංය ිනසි, රාජ්
චක්රලල්යය්  නිුතත්
ඒ අු ල රාජ්

ලයෝජ්න ශුනනා ගැීනලරු ලැලිතිවලල ත්ලදුරටත් ිනිමමත් කිරීම වඳශා

රු  තත්

ලයෝජ්නල ිනයදරු ඵදාිතත්ාලය වශ තත්ා නිලැරදි ්රියාලයකය්  වශිව

වඳශා මාර්ලගෝපලේ වහිත්ල නල ලෘපෘිව තදිරිපත් කිරීලරු
දීම වශ එය වරුපූර්ණ කිරීම වරුබ,ධාලය, 2018 ලවලර්දී ජ්ාිව
ිනසි, ලැලමුළු ලපෂ්  වංිනධාානය
ෘිවලයහි නල නිර්ණාය

ෘිව පරය ශුන,ලා

ක්රමවරුපාදන ලදපාර්ත්ලරු,තුල

රන දී ලමම නල ලාපෘිව ලයෝජ්නා තදිරිපත් කිරීලරු

රාශිය්  තතුෂත්

ර තිව අත්ර ඒලාලය, වමාජ්

ර්ථි

ලන දාය ත්ලය ිතිවබිඹු ලන අත්ර ලමය දැනට පලිවන ලාපෘිව ලයෝජ්නා තදිරිපත්

රන

ෘිවල

ෘිවය වරුපූර්ණ කිරීලරුදී අදාෂ

ෂ යුතු ලේ ලමම

යත්න මුහුණ ලදු  බන ගැටළු වශගත් ත්ත්ලය,

මගශැරවීම වඳශා තදිරි මාව 2-3 තතුෂත් පසුිනපරරු කිරීලරු ලැලමුළු ලපෂ්  ජ්ාිව
දුරකථන
NjhiyNgrp
Telephone

වංලර්ධානයට

ෂ වංව් රණයිත

ලමම චක්රලල්යය 2019 ජ්නලාරි 01 දින සිට ලංගු ලන බල ිනලේලය, වඳශ,
නල

කිරීම

ෘිව පරය ශුන,ලාදන දී ලර්ීයය

අමාත්ාංල ශා පෂාත් වභාල නිධාාරී,ට ලාපෘිව තදිරිපත් කිරීලරු නල

ලැඩිදියුණු

ටයුතු

011- 4461500

ෆක්ස
njhiyefy;
Fax

 011- 2322867
011-2339732

ක්රමවරුපාදන

විද්යු්ත තඳ්
kpd;dQ;ry ;info@mnpea.gov.lk
E-mail

Website

www.mnpea.gov.lk

ලදපාර්ත්ලරු,තුල මගි, වංිනධාානය
දැු රු දීමට

ටයුතු

රු  ැලබ්

එමනිවා 2019 01 01 දින සිට රාජ්
ලයොදා ග,නා ලව ඔබ අමාත්ාංල
මැනින එලම,ම නල

ලයෝජ්න වඳශා ලාපෘිව ව ව් කිරීලරුදී ලමම නල
අදාෂ නිධාාරී, දැු ලත් කිරීමට

ටයුතු

ක්රමවරුපාදන ලදපාර්ත්ලරු,තුලේ අදා අංල

ර ග,නා ලම, ද ලැඩිදුරටත් ද,ලු 

ෘිවය

ර,ල, නරු

ෘිවය ලයොදා ගැීනලරුදී යරුකිසි ගැටළු වශගත් ත්ත්ලය, පැශැදියක

ගැීනමට අල නරු ජ්ාිව
වරුබ,ධා

රු  තත් එම ලැලමුළු වඳශා අදාෂ නි්චිත් දින තදිරිල දී

ර

අධා් ලරයා

ැමැත්ලත්මි

ලරු වඳශා ඔබලග, ැලබන වශලයෝගය තත්ා අගය ල ොට ව මි

වී සිලඥානලවෝිව
ලල් රු

ලමම යකිතල මූාශ්රය ල,ල, ලල් රු ලරයා අත්ව, ෂ තං්රීසි ිතටපත්ිත ඔලබ් පශසුල වඳශා ලමය
සිංශ භාාලට පරිලර්ානය ර තත් ලමම යකිතය වරුබ,ධාලය, අල පැශැදියක රගැීනරු වඳශා
ජ්ාිව ක්රමවරුපාදන ලදපාර්ත්ලරු,තුල ිනමව,න.
(දුර ාන 0112484612/ 0112484576 ලශෝ ිනදුත් ත්ැපෑ: dgnp@npd.treasury.gov.lk )

