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සියලුම අමළතළං සල්කේල්  

සදඳළර්තසේ තු ප්රධළීන  

දිවහත්රික් සල්කේල්  ශළ ප්රළසද්ය ය සල්කේල්  

 

 ාංලර්ධන නිධාරී ස ේලයට අන්ත්ර්ග්රහයය  හා දිරිපඳත්ල ති   හ ල ර ුනන  

 ාය ට ලැඩි  ායක් අක්රීයල ති  පිගොස ු ස  බන්න්ධල  ටතුුන රරීම 

 
උක්ත කළරණය වේබ ධසයනි. 
 
02. රැකියළ විරහිත උඳළධිධළරී ට රැකියළ බළදීසේ රළජ් ප්රතිපඳ්තතිපය මත 1994 ලවසර් සිට 

2011.08.01 දින දක්ලළ විවිධ තනතු් නළම යටස්ත බලළගනු ෆබ MN4-2006 ලෆටුප් ක්රමය බළ දී 

තිපබූ නිධළරී  වංලර්ධන නිධළරී සවේලයට අ තර්ග්රශණය වේබ ධසය  ව රළජ් ඳිපඳළන 

චක්රසල්  10/2012 වශ 10/2012(I) වශළ රළජ් සවේලළ සකොිෂ  වාළ සල්කේස  අංක 

PSC/EST/3/2/25/2/II ශළ 2015.07.15 දිනෆතිප වශ 2016.03.14 දිනෆතිප ලිපි මඟි  ද රළජ් සවේලළ 

සකොිෂ  වාළසේ අනුමෆතිපය ඳිපදි අ තර්ග්රශණ කටුතතු රරේා කරන ද්සද් 2016.03.14 දින සිටය. 

 

03. ඳසුල රළජ් ඳිපඳළන චක්රසල්  10/2012(II) මඟි  වංලර්ධන නිධළරී සවේලයට 

අ තර්ග්රශණය වීමට මනළඳය ඳෂ කෂ ශෆකි අලවළන දිනය 2016/05/31 සව තීරණය කර ඇතිප අතර, 

රළජ් ඳිපඳළන චක්රසල්  10/2012(III) යටස්ත 2017/09/30 දින දක්ලළ වංලර්ධන නිධළරී සවේලයට 

අ තර්ග්රශණය වීමට මනළඳය ඳෂ කිරීමට අලවහාළල වවිෂ  2011.08.01 දිනට ඳෂළ්ත රළජ් 

සවේලසේ නිරතල සිටි ශළ ඳසුල රළජ් ඳිපඳළන චක්රසල්  16/2010(I) අනුල මධම රජ්සේ වංලර්ධන 

නිධළරී තනතු් වශළ වහාළන මළ් වී ඳෆිෂණි නිධළරී ටද වංලර්ධන නිධළරී සවේලයට 

අ තර්ග්රශණය වීමට අලවහාළල වවළ දී ඇත. නෆලත 2020/09/18 දිනෆතිප රළජ් ඳිපඳළන චක්රසල්  

10/2012(IV) යටස්ත වංලර්ධන නිධළරී සවේලයට අ තර්ග්රශණය වීමට මනළඳය ඳෂ කෂ ශෆකි 

අලවළන දිනය 2020/11/30 දක්ලළ දීර්ඝ කරන දී. 

 

04. ඒ අනුල එක් එක් අමළතළංලට/සදඳළර්තසේ තුලට/කළර්යළලට අනුුතක්තල සවේලසේ 

නිුතතු වංලර්ධන නිධළරී සවේලයට අ තර්ග්රශණය කිරීම වශළ මනළඳය ඳෂ කරන ද නිධළරී  

9000කට අධික වං ළලකට අදළ ලිපිසගොනු වේබ ධල කටුතතු කරන ද අතර, සමම අ තර්ග්රශණ 

කටුතතු වශළ මුල්ම අලවහාළසේ (2012 ලවර) සල් න ඉදිිපඳ්ත කිරීසම  ලවර ගනණළලක් ගතල තිපබීම                                       

නිවළ සල් න අවහාළනගත වී තිපබීම, අවේපූර්ණ සල් න ඉදිිපඳ්තල තිපබීම  ලෆනි ක්ණු සශේතුසල  වශ 

මස  අංකය  ඔසබ් අංකය     දිනය  
எனது இல உது இல உமது இல                             திகதி:         
My No Your No Date 
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එම නිධළරී  16/2010 චක්රසල් ය යටස්ත සලන්ත සවේලළ වහාළන සලත මළ් වී තිපබීම නිවළ සවේලළ 

වහාළන සවොයළගෆීනසේ අඳශසුතළලය්ත නිවළ අ තර්ග්රශණ කටුතතු අලව  කිරීමට සනොශෆකි වී ඇත. 

 

05. ඒ අනුල, සමසතක් වංලර්ධන නිධළරී සවේලයට අ තර්ග්රශණ කටුතතු අලව  සනොව 

නිධළරී ට සශ්රේණිගත උවවහවීේ බළදීමට ශෆකියළලක් සනොමෆතිප වීම්ත විශ්රළම ගෆ වීසේ ලයවට 

එෂෆඹීසම  ඳසු විශ්රළම ගෆ වීසේ ශළ  ලෆටුප් වකවහ කිරීසේ ප්රමළදයක්ද සිදුවිය ශෆකි බෆවි  ව්රීය 

සවේලසේ සයදී සිටින නිධළරී ස  අ තර්ග්රශණ කටුතතු කිනනිෂ  අලව  කෂ ුතතුල ඇත.  

 

06. වංලර්ධන නිධළරී සවේලයට අ තර්ග්රශණය වශළ මනළඳය ඳෂ කරන ද ඇතෆේ නිධළරීක් 

නෆලත එම ඉල්ලීේ ඉල්ත කර වංලෘත සවේලළලම රැඳී සිටීමට ඉල්ලීේ කිරීම මත අ තර්ග්රශණ කටුතතු 

වශළ අල සල් න ඉදිිපඳ්ත සනොකිරීේද ලළර්තළ වී ඇතිප අතර, වංලර්ධන නිධළරී සවේලළලට 

අ තර්ග්රශණයට මනළඳය ඳෂ කරනු ෆබූ නිධළරී ශට එම මනළඳය ඳසුල ඉල්ළ අවහකර ගෆීනමට 

අලවහාළල බළ සනොදීමට යට්තල අ තර්ග්රශණය කිරීමට 2017.05.23 දින ඳෆලතිප අමළත මණ්ඩ 

රැවහවීසේදී  තීරණය කර ඇතිප බෆවි  වංලර්ධන නිධළරී සවේලළලට අ තර්ග්රශණයවීමට මනළඳය ඳෂ 

කරන ද නිධළරී ශට එම මනළඳය ඳසුල ඉල්ළ අවහකර ගෆීනසේ ශෆකියළලක් සනොමෆත.  

 

07. එම නිවළ වංලර්ධන නිධළරී සවේලයට අ තර්ග්රශණයවීමට මනළඳය ඳෂ කරන ද සියලුම 

නිධළරී  වංලර්ධන නිධළරී සවේලයට අ තර්ග්රශණය කිරීමට කටුතතු කරනු බන අතර, ිෂය යම, 

සවේලය අතශෆර යළම, සලන්ත තනතුරක ඳ්තවීේ ෆබ සිටීම රදී ක්ණු මත අ්රීයල ඇතිප සගොනු 

පිළිබල අලව  තීරණයක් ගෆීනමට අලල ඇත. 2021.11.01 ිරන සිට  ෑම  ි  2 ටම ලරක් අ්රීය 

ලිපිසගොනු වේබ ධ ලළර්තළලක් සමම අමළතළංසේ සලබ් අඩවිසේ ඳෂ කරනු බන අතර, ඒ අනුල 

ඳෂ කරනු බන සල් නල ඔබ අමළතළංසේ/සදඳළර්තසේ තුසේ/කළර්යළසේ සවේලසේ නිුතතු/ 

නිුතතුල සිටි නිධළරී  සලසතෝත සේ වමඟ එලනු බන රකෘතිපය අනුල Ms-Excel සයදවුම 

ාළවිතසය  වකවහ කරනු බන සතොරතු් ඇතුෂ්ත ලළර්තළලක් (Ms-Excel සල් නය ශළ අ්තව  

තබන ද සල් නය pdf සල් නයක් සව)  adcsdos5.pubad@gmail.com යන විදු්ත තෆඳෆල් 

ලිපිනයට සයොමු කරන සව්ත අඩුඳළඩු සල් න සව දක්ලළ ඇතිප සල් න/සතොරතු් කිනනිෂ  මළ 

සලත සයොමු කරන සව්ත  කළ්ණිකල ද ලිෂ.    

 

08. තලද, ඔබ අමළතළංයට/සදඳළර්තසේ තුලට/රයතනයට අනුුතක්තල සවේලසේ නිුතතු/නිුතතුල 

සිටි  නිධළරී  වේබ ධසය  නෆලත නෆලත්ත සමම අමළතළං වය සලබ් අඩවිසේ ඳෂ විය ශෆකි 

බෆවි  එලෆනි අලවහාළලදී එම නිධළරී  වේබ ධල සතොරතු් ඉදිිපඳ්ත කිරීසේදී ඉශත දක්ලළ ඇතිප 

රකෘතිපසය  විදු්ත තෆඳෆල් මඟි  සතොරතු් ලළර්තළල ඉදිිපඳ්ත සකොට අඩුඳළඩු සල් න සව දක්ලළ 

ඇතිප සල් න/සතොරතු් කිනනිෂ  මළ සලත සයොමු කිරීමට්ත කටුතතු කෂ ුතතු බල ලෆිනදුරට්ත ද ලළ 

සිටිිෂ.  

 
 

එවහ. රසෝකබණ්ඩළර  

ඒකළබද්ධ සවේලළ අධක් ජ්නරළල්  
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