
  

 

osia;%sla l%uiïmdok f,alï ld¾hd,h - yïnkaf;dg 
மாவட்ட கைாள்கைத் திட்டமிடல் கெயலைம் - ஹம்பாந்ததாட்கட 

District Planning Secretariat - Hambantota 
 
 
 

uf.a wxlh    : 

எனது இலக்ைம்    : 
My No              :     

    

     m<uq uy," ud.ï reyqKqmqr mrsmd,k ixlS¾Kh" isrsfndamqr" yïnkaf;dg" 1ஆம் மாடி, றுஹுணு மாைம்புர நிர்வாை ைட்டிடத் கதாகுதி,     

                 ெிரிதபாபுர,  ஹம்பாந்ததாட்கட..   1st  Floor, Magam Ruhunupura Administrative Complex, Siriboopura, Hambantota 

 

Tfns wxlh     : 

உமது இலக்ைம்         : 
Your No              :    

  

  

oskh    : 

திைதி            : 
Date        :     

   

“fi!Nd.Hu;a wkd.;hla Wfoid” 

“கெௌபாக்ைியமான எதிர்ைாலத்திற்ைாை “ 

“ For a prosperous future” 

 

osia;%sla f,alï/District Secretary          - 047-2256235    w;sf¾l os'f,alï / Addi.Dist.Sec          - 047-2256232     wOHlaI^ie,iqï& / Director(Planning)    - 047-2256234 

i' wOHlaI^ie,iqï& / A.D(Planning)    - 047-2256319, 2256268, 2256150     ld¾hd,h/Office       - 047-2256234      *elaia / Fax                                            - 047-2256150 

fjns wvúh / Web site : www.dpshambantota.info                                          B-fï,a / email : dpshambantota@gmail.com , feedback@dpshambantota.info                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

 

 

 

 
       DSH/DPS/05/Gamperaliya.COM(Tem)/2019                                                                                       2019.12.                                          
. 

  
ප්රාදේශීය ල දේශම් ,  

ප්රාදේශීය ල දේශම්  ්ායාලා ල, 

්ටුවන/ව ස්මුම /වීර්ැටිල/ඕදේශ්දේශව /දේශෙලිඅත්ත/තංගම /අඟුණදේශ්ොළපැ ැස්ස/ 

අ ෙ න්දේශතොට/හ ෙන්දේශතොට/සූරිලවැව/තිස්සමහාරාමල/ලුණුග දේශවදේශහර 

 

2019 සංවර්ධන වයාපෘතිවලවප රගතවල  වාර්ාා ිරීම   
 

2019 වයාෂල තුළ  විවිධ වැඩසටහන් ක්රිලාත්ම් රීම ම සාහා  ෙ දේශවත ප්රතිපානන  ො ී  තති අතර එකී 

ප්රතිපානන ව ට අනා ව එම වයාපිති ක්රිලාත්ම් රීම දේශ   දේශ ෞති් හා මූ ය  ප්රගතිල ඇමුණුම් අංක 01 

දේශ ස නක්වා තති ආ්ිති ප්ර්ාරව ිවවැරි  දේශතොරතුු  2020.01.0  ි නට දේශහ  ටට දේශපර පහත සාහන් විනුත් 

තැපැම ලිපිනල හා ෆැක්ස් අං්ල මඟින්   ො ී මට අවශ්ය ්ටුතතු ්රන දේශ ස ්ාු ික්ව ලම ා ිටටිි. 

විනුත් ලිපිනල : dpshambantota@gmail.com 

ෆැක්ස් අං්ල : 047-22562 4 

 

02. ඒ අනුව අං් 01 ආ්ිතිල තුළ 2019 වයාෂදේශේ නව වැඩ සාහා  ො දුන් ප්රතිපානන පමණක් සාහන් ්ළ 

ුතතු අතර අං් 02 ආ්ිතිල මඟින් 2018 වයාෂදේශේ අව්ච්දේශේන සහ අතැති බිම සාහා 2019 වයාෂදේශේී   ො 

දුන් ප්රතිපානන ව ට අනා  ප්රගතිල  ො ී මට ්ටුතතු ්රන දේශ ස නැනු  දේශනි. 

 

0 . තවන ඒ ඒ වැල විෂලන්ට අනා ව  ෙ විලන  ්රන  න පරිපා න විලනම න වයාපිති විලනමට තතුළත් 

්ළුතතු අතර දේශමම ආ්ිතීන්හි නක්වා දේශනොමැති දේශවනත් අමාතයාංශ් මඟින් ක්රිලාත්ම් ්රන  න 

වැඩසටහන් තත්න  එකී වැඩසටහන්න දේශමම ආ්ිතීන්ට තතුළත් ්රන දේශ ස නන්වන අතර දේශමම 

ආ්ිතීන් www.dpshambantota.info  ලන දේශවබ් අඩවිදේශලන්  ාගත ්ර ගත හැරී ෙවන නන්වි.  

 

04. ඒ අනුව දේශමම ආ්ිති ප්ර්ාරව සාරාංශ් දේශතොරතුු  2020.01.0  ි නට වායාතා රීම මට අමතරව එකී 

වයාපිතිව  ප්රගති වායාතා මීට දේශපර ලි රිපත් ්රන  න ආ්ිතිව ට අනුව 2020.01.06 ි න දේශහ  ටට දේශපර  

 ො ී මට අවශ්ය ්ටුතතු ්රන දේශ ස ්ාු ික්ව නැනු  දේශනි. 

 

  

එ .බී.චන්ද්ර ිවමම 

අධයක්ෂ ( ්රමස පානන   

හ ෙන්දේශතොට ි ස්ත්රික්  දේශම්  දේශවනුවට 

http://www.dpshambantota.info/
mailto:dpshambantota@gmail.com
http://www.dpshambantota.info/

