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සියලුම අමළතළං සල්කේල්  

සදඳළර්තසේ තු ප්රධළී  

දිවහත්රික් සල්කේල්  

ප්රළසද්ය ය සල්කේල්  

 

වාංලර්ධන නිධාරී සවේලයට අන්ත්ර්ග්රශයය ීමමට මනාපය පෂ රරන   නිධාරීන්සේ 

ආයත්නිර රටයුතු වම්බන්ධලයි 

 

අංක 1774/31 දරණ 2012.09.07 දිනෆති අති විසේ ගෆවට් නිසේදනය මගි  වංසෝධිත අංක 

1745/11 ශළ 2012 සඳබරලළරි මව 14 ලෆනි දිනෆති ශ්රී ංකළ ප්රජාළතළ ත්රික වමළජාලළ ජ ජානරජාස  

අතිවිසේ ගෆවට් ඳත්රය මින  ඳෂ කෂ වංලර්ධන නිධළී  සවේලළ ලලවහාළලට අ තර්ග්රශණය ීමම 

වශළ මනළඳය ඳෂ කරන ද නිධළී  සේ අ තර්ග්රශණ කටුතතු සේ ලන විට අලව සලමි  ඳලතින 

අතර එම නිධළරි සේ තනතු් නළමය,මනළඳය ඉල්ළ අවහකර ගෆීේ ලෆනි ක්ණු වේබ ධසය  

නිර තරසය   විමසීේ කරනු බයි.  

  

 02 . අන්ත්ර්ග්රශයය රරනු බන නිධාරීන්සේ ත්නතුු  නාමය 
 

i) රළජා ඳරිඳළන ච්රසල්  10/2012 ි  2 සදදය අනුල වංලර්ධන නිධළී  සවේලයට අ තර්ග්රශණයට 

මනළඳය ඳෂ කරන ද නිධළී   වංලර්ධන නිධළී  සවේලයට අ තර්ග්රශණය කෂ ඳසුලද ඔුන  

දරමි  සිටි තනතු් නළමය සනොසලනවහල ඳලතියි.එසශත් එකී තනතු් අනුමත කළර්යමණ්ඩය තුෂ 

වංලර්ධන නිධළී  සවේලයට අයත් තනතු් සව කෂමනළකරණ සවේලළ සදඳළර්තසේ තුල සලති  

අනුමත කර ගෆීමට කටුතතු කෂ ුතතුය. 

 

උදළ.  වහලසද් කටුතතු රළජා අමළතළංයට අනුුතක්ත වංලර්ධන වේබ ධීකළරක නිධරසයකු  

වංලර්ධන නිධළරි සවේලළලට අනුුතක්ත ීමම මත සිය තනතු් නළමය සලනවහ සනොසේ. සමි  ජ 

නිධළරියළසේ/නිධළරිණියසේ තනතුර ශළ සවේලළල ඳශත ඳරිදි දෆක්විය ුතතුය. 

තනතුර    : වංලර්ධන වේබ ධීකළරක 

සවේලළල    : වංලර්ධන නිධළී  සවේලළල 
 

ii) වංලර්ධන නිධළරි සවේලයට අ තර්ග්රශණය ීමමට මනළඳය ඳෂ ක  නිධළරිසයකු සලනත් සවේලළ 

වහාළනයකට වහාළන මළ්ීමේ ෆබූ අලවහාළලක ජ එම සවේලළ වහාළනස  ඳලතින තනතු් අනුල තනතු් 

නළමය වංසෝධනය ලනු ඇත. 

උදළ.  වහලසද් කටුතතු රළජා අමළතළංයට අනුුතක්ත වංලර්ධන නිධළරි සවේලයට අ තර්ග්රශණය 

ීමමට මනළඳය ඳෂ ක වංලර්ධන වේබ ධීකළරක නිධරසයකු ඳරිලළව ශළ ෂමළරක්ක  සවේලළ 

සදඳළර්තසේ තුසේ  ෂමළ ි මිකේ ප්රලර්ධන නිධළරි තනතුරක් වශළ  වහාළනමළ් ූ  අලවහාළලක එම 

නිධරයළ තනතුර ශළ සවේලළල ඳශත ඳරිදි දෆක්විය ුතතුය. 

තනතුර :  ෂමළ ි මිකේ ප්රලර්ධන නිධළරි 

සවේලළල : වංලර්ධන නිධළී  සවේලළල 

මසේ අංකය  ඔසබ් අංකය     දිනය  
எது இல  உநது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 
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03. වාංලර්ධන නිධාරී සවේලාලට අන්ත්ර්ග්රශයයට මනාපය පෂ රරනු බන නිධාරීන්ශට මම 

මනාපය පසුල ඉල්ා අව්රර ගැනීසම් ශැකියාලක් සනොමැති බල 

 

2017.05.23 දින ඳෆලති අමළත මණ්ඩ රැවහීමසේ ජ එෂෆඹි අංක අමඳ/17/0759/734/015 ශළ 

2017.05.31 දිනෆතිල ද ලන ද අමළත මණ්ඩ තීරණය අනුල වංලර්ධන නිධළී  සවේලළලට 

අ තර්ග්රශණයට මනළඳය ඳෂ කරනු බන නිධළී  ශට එම මනළඳය ඳසුල ඉල්ළ අවහකර ගෆීසේ 

ශෆකියළලක් සනොමෆති බෆවි  එලෆනි ඉල්ලීේ වේබ ධල කටුතතු කිී සේ ශෆකියළලක් සනොමෆත.  

 

04. අන්ත්ර්ග්රශයය ීමමට අ ාෂ සල්නන නිිපපිදි  ඉි ිදපත් සනොකිරීම මත් සවේලසයන් උවව්ීමම්/විශ්රාම 

ගැන්ීමම ඇතුළු ආයත්න රටයුතු ිපදුකිරීමට සනොශැකි ීම ඇති බල 

 

වංලර්ධන නිධළී  සවේලළ ලලවහාළලට අ තර්ග්රශණය ීමම වශළ මනළඳය ඳෂ කරන ද නිධළී   

අතුරි  විළ ප්රමළණයක් වංලර්ධන නිධළරි සවේලයට අ තර්ග්රශණය කර තිුනනද තලත් වෆකිය ුතතු 

ප්රමළණයකසේ අ තර්ග්රශණයට අල සල් න ඒකළබද්ධ සවේලළ අංයට සයොමු සනොකිී ම මත 

ඔුන සේ අ තර්ග්රශණ කටුතතු වේබ ධ ඉදිරි කටුතතු සිදුකිී මට සනොශෆකි ීම ඇත. 

වංලර්ධන නිධළී  සවේලළ ලලවහාළලට අ තර්ග්රශණය ීමම වශළ මනළඳය ඳෂ කරන ද 

නිධළී  සේ කළර්යක්මතළ කඩඉේ ඳී ක්ණ වේබ ධ කටුතතු, සශ්රේණිගත උවවහ කිී ේ, සවේලසය  

විශ්රළම ගෆ ීමම ිදි සිය ආ ියතන කටුතතු ඒකළබද්ධ සවේලළ අංය සලති  සිදුවිය ුතතු අතර 

අ තර්ග්රශණයට අල සල් න නිසිඳරිදි ඉදිරිඳත් සනොකිී ම සශේතුසල  ඉශත ියතන කටුතතු 

නිසිඳරිදි සිදු සනොීමම මත සමම නිධළී   අඳශසුතළලට ඳත්ීම ඇත. විසේසයන්ම සමලැනි නිධාරීන් 

නියමිත් ි නට විශ්රාම ගැන්ීමමට සනොශැකි විසමන් ුන්න්සේ විශ්රාම ලැප්  වරව් කිරීසම් රටයුතු   

ප්රමා  ීම ඇත්. 

 

තලද, වංලර්ධන නිධළී  සවේලයට අ තර්ග්රශණය ීමමට මනළඳය ඳෂ කර ඇති නමුත් සේ ලනවිට 

සලනත් තනතු් වශළ මුදළශෆර ඇති  නිධළී  සේ අ තර්ග්රශණයට අල සල් න නිසිඳරිදි 

ඉදිරිඳත් සනොකිී ම සශේතුසල  උවවහීමේ ලිපි ශළ විධිමත් මුදළශෆී සේ ලිපි නිකුත් කිී ම ප්රමළද ීම ඇති 

අතර එම නිධළී  සේ නල තනතුරට අදළ ලෆටුප් වකවහ කිී සේ ජ ියතන වංග්රශස  VII ඳරිච්සේදය 

ප්රකළරල නියමිත ලෆටුප් පියලසර් තෆීමමද සිදු සනොලන බල නිී ක්ණය ීම ඇත.   

 

05. එබෆවි  ඔබ ියතනල සවේලය කරන වංලර්ධන නිධළී  සවේලළ ලලවහාළලට අ තර්ග්රශණය ීමම 

වශළ මනළඳය ඳෂ කරන ද නිධළී   ියතන කටුතතු ඉශත දක්ලළ ඇති උඳසදවහ අනුල සිදුකරන 

සවද,  අ තර්ග්රශණයට මනළඳය ක අදළෂ සල් න තලමත් සයොමුකර සනොමෆති නිධළී   සේ 

පිලිබද දෆනුලත් කර අ තර්ග්රශණයට අදළෂ සල් න කඩිනමි  මළ සලත සයොමු කරන සම  ඉතළ 

කළ්ණිකල ඔබ සලත ද ලමි. 

 
 
 

 

 

 

එවහ. ිසෝකබණ්ඩළර 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අධක් ජානරළල් 

 


