ජකාායළ්ාානයංශයළ
හේශීයළප්ර කසාළ(Analog)ළරූපෘතව්ාහිීමළවිමාශකය
ළ්ංකිනම ඒයළළ(Digitalization)ළකිරීහම්ළව්යාපෘති කයළ
ව්යාපෘති කළමනාකාම ඒළ මමයළසඳහාළව්යාපෘති කළ්යක්ෂ ළඳඳව්ාළැනීමාළ
ඉහත ව්යාපෘතියේ ව ව්යාපෘතියේ ්යක්ෂ තතුරට ක න ්ත්ාත් ප පෘතමතන්්තබ වාව්ා නීම ස හාහා දුසුදුන ල ්ත් ප
පුද්න්ය්ත න්ත ්යසු ලපෘතත් ප නීාව්නු ්ී ේ. වි ද්ශ මූ්යයත ව්යාපෘතින්්ත ක න තුුර රීමේ  ලලා්ා ියේ
පෘතළපුරුද්ම ්සතට දුසුදුනසක්ෂ ්හ හී් ක්ෂ.
රූපෘතව්ාලාම  විනාශත ක්ෂ ේ් යලා පෘතව්ත් පතා න ීයය ්රව්තතාව්්ත නී් පෘතත පෘතිදි  ද්ීයය ්රයේහස
රූපෘතව්ාලාම  විනාශත ජා්ය ්ංරීතනටතය රීමේස හාහා ව්ත ව්යාපෘතියේය රී ්ංනා ටජය වින්්ත ට ලභ නට
ිත.
සස ව්යාපෘතියේය රියාත් පසන රීමේ  ල ව්නම ස ජතසාය ්සාතයංශය ව්ත පෘතීව්මේ ිත. අ ්නුව් ව්යාපෘතියේය
හාර්ථනව් රියාත් පසන රීමේස හාහා ව්යාපෘතියේ නළසතානටත අනනයක්ෂ (PMU) හ්ථාපිත රීමේස ්මහහ්
නටනු ්වත ්තට එය සස ්සාතයංශ ව ්ක්ක්ෂ තය ය ත් ප රියාත් පසන ව්නු ිත.

ව්යාපෘති කළ්යක්ෂ ළනකු
ව්ැකීා
ව්යාපෘතියේ නළසතානටත අනන යලා ්රාියයා ව්යාපෘතියේ ්යක්ෂ ව්ත ්තට එස අක් නනය සින්ත න්සුනටනු
්වත න්යලු රියානාටන ල ව්නු ව්්ත හිවමව්ස ව්නරීව් තුුරය. තව්ම, ව්යාපෘතියේ ්යක්ෂ ජතසාය
්සාතයංශ යලා මන ල උ දපෘත මහ් ම සෙ පෘත්තමස ය ත් ප න තුුර රීමේස ් ේක්ෂ ා න ර්.

සුදුසුමම්
ඉ ්ක්ෂ ර ියන හා විසුලි හං ද්ශ ඉංජි ්තරු විමයා හ විමයුත් ප හා ඉ ්ක්ෂ ර ියන ඉංජි ්තරු විමයාව් හ
ව්තත් ප ඕතෑස ්මා් ක්ෂ ේ්යන විශ්ව් විමයා් ්රයේපෘතාමත න න්හ ල හභාව් වින්්ත පිිගනත් ප දපෘතාියයක්ෂ හ
්මා් ක්ෂ ේ් ව පිිගනත් ප ව්ිත් පන්ය යතතයරී්ත ්වානත් ප Associate membership හ අ හා හසාත
ව්ිත් පන්ය දුසුදුනසක්ෂ
සහ
්යාපෘතත දුසුදුන ල හ ලපූර්ත රීමේ ස්ත පෘතදු ්මාළ ක්ෂ ේ් ව ජය ්ක නළසතානටත සටම
පෘතළපුරුද්ම හලාතව් නළසතානටත සටම  ල තතුරටන ව්හට 14න පෘතළපුරුද්ම
හහෝ

 ල ව්හට ක න

්මා් ක්ෂ ේ් යලා පිිගනත් ප යතතයරී්ත ්වානත් ප ජය ්ක හාසාජිතක්ෂව්ය කCorporate Membership)
හ අක් හා හසාත ව්ිත් පන්ය දුසුදුන ල හසෙ ්යාපෘතත දුසුදුන ල හ ලපූර්ත රීමේ ස්ත පෘතදු ්මා් ක්ෂ ේ් ව
ජය ්ක නළසතානටත සටම  ල ව්හට න පෘතළපුරුද්ම හසෙ නළසතානටත සටම  ල තතුරටන ව්හට
12න පෘතළපුරුද්ම
හහෝ
පෘතශ්චාත් ප දපෘතාිය දුසුදුන ල කවි ශේ ම ඩිේ ් සාබ හා ්මා් ක්ෂ ේ් යලා පිිගනත් ප ව්ිත් පන්ය යතතයරී්ත
්වානත් ප ජය ්ක හාසාජිතක්ෂව්ය කCorporate Membership) හ අ හා හසාත ව්ිත් පන්ය දුසුදුන ල හසෙ
්යාපෘතත දුසුදුන ල හ ලපූර්ත රීමේ ස්ත පෘතදු ්මාළ ක්ෂ ේ් ව ජය ්ක නළසතානටත තතුරටන ව්හට න
පෘතළපුරුද්මක්ෂ හලාතව් නළසතානටත තතුරටන ්ව්ස ව්ශ ය්ත ව්හට 1කන පෘතළපුරුද්මක්ෂ හලාත විය තුුරය.

පෘතරිශ්රමිකමය
රු. 18ක,කකක – රු. 2කක,කකකක්ෂ හහ නාර්යහාතය සත පෘතමත ල වූ ව්ාර්ෂින ව්ීටුේ ව්ීඩි මසක්ෂ + ියළ ටථය
හසෙ ඉ්තත දීසතාව්.

ව්යස්ළසීාාව්
්යසු ලපෘතත් ප භාට න්තතා ්ව්හාත ි ත ව්යහ ්වුරුසු

්ඩු විය තුුරය.

්හකකුත්ළසුදුසුමම්
හෑස ්යසු ලනරුව්කුස,
i.

රී ්ාං ක්ෂය පුටව්ීන්යකු විය තුුරය.

ii.

තතුර ටලා ටාජනාිද න තුුර ඉටු රීමේස හාහා සතා නායින හා සාතන්න ය නයතාව්රී්ත තුක්ෂත විය
යූුරය.

iii. විශි ්ක චිදතයරී්ත තුක්ෂත විය තුුරය.
දක්ෂත ්ව්ශයතා හපුටා්ත ්යසු ලනරුව්්ත වින්්ත න්ය ්යසු ලපෘතත් ප ීවව් මත් පත විහ්තටයම, දුසුදුන ල හහ
පෘතළපුරුද්ම හහයේනමහතාථ රීමේස හාහා ්ව්ශය මනතම, සෑතනදී නත් ප පෘතාහ් පෘත ටම ්රසාත ව ාායාරූපෘතයක්ෂම
හසෙ මන ල, ජතසාය ්සාතයංශය, 1 , ින් ි න් සීසුට, රීරුළපෘතත සාව්ත, පෘත ම හේ්ත න , න ළ
ක යත ලිපිතය ලියාපෘති ංචි තීපෘතෑ ්්ත ක්යසු ල නටනු ්වත තතුරට ලිපි නව්ට ව ව් ල නළව් ර් ඉහළ
හාහ්ත නළ තුුරයබ හ secretary@media.gov.lk ඊ  ලම ලිපිතය 2ක21 ජූිය සහ 18 ව්ත ි ත
හ
ඊ පෘතට ්ී වත පෘතිදි  එවිය තුුරය.
මන ල
ජතසාය ්සාතයංශය

