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සියලුම පඅමළත්යළාං පදල්කේලරුන් 

දදඳළර්ත්දේන්තු පප්රධළීනන් 

දිවහත්රික් පදල්කේලරුන් 

ප්රළදේයය පදල්කේලරුන් 
 

2020.01.01 පදිනට පදඳර පවාංලර්ධන පනිධළරී පදවේලදේ පනිධළරීන්දේ පඳත්වීම පවහථිර පකිරීම 

 

ඒකළබේධ පදවේලයට පඅයත් පවාංලර්ධන පනිධළරීන් ප80,000 පකට පඅධික පප්රමළණයක් පලර්ත්මළනදේ පදවේලදේ ප
නිරත් පවී පසිටින පඅත්ර, පඔවුන් පවේබන්ධල පආයත්නික පකටයුතු පසිදු පකිරීදේ පදී පලිපිදල්ඛන, පමුද්රණ පකටයුතු පශළ ප
ත්ෆඳෆල් පගළවහතු පදලනුදලන් පලෆය පදකදරන පපිිපලෆය පඅලම පකරගත් පශෆකි පලන පඳිපදි පකටයුතු පකිරීම පකළලීන ප
අලයත්ළලයක් පද.. 
 
02. එමනිවළ ප 2020.01.01 ප දිනට ප දඳර ප වාංලර්ධන ප නිධළරී ප දවේලදේ ප ත්නතුරකට ප ඳත්වීේ ප ෆබූ ප
නිධළරීන්දේ ප ඳත්වීම ප වහථිර ප කිරීමට ප අදළෂ ප නිර්දේ ප ඉදිිපඳත් ප කිරීම ප වේබන්ධල ප මදේ ප වමළාංක ප ශළ ප
2020.10.16 ප දිනෆති ප ලිපිදයන් ප ශඳුන්ලළ ප දී ප ඇති ප ආකෘතිය ප - පCS/DOS/Con/Recom/2020 ප වශ ප අලය 
ඇමුණුේ පදමමඟින් පවාංදෝධනය පකරනු පෆදබ්. 
 
03. 2020.01.01 පදිනට පදඳර පඳත්වීේ පෆබ පඳිපලළව පකළය පවේපුර්ණ පකර පඇති පඑදශත් පඳත්වීම පවහථිර ප
කිරීමට පදමදත්ක් පනිර්දේ පඉදිිපඳත් පකර පදනොමෆති පනිධළරීන් පවේබන්ධ පනිර්දේ පඉදිිපඳත් පකිරීදේ ප දී ප
දේ පවමඟ පඑලනු පබන පආකෘතිය ප- පCS/DOS/Con/Recom/2022 ප(ඇමුණුම ප- ප01) පහි පදක්ලළ පඇති පඋඳදදවහ ප
ඳිපදි පඅලය පඇමුණුේ පවහිත්ල පඉදිිපඳත් පකෂ පයුතුය. 
 
04. ඒ පඅනුල පවාංලර්ධන පනිධළරී පදවේලදේ පඳත්වීම පවහථිර පකිරීමට පනිර්දේ පඉදිිපඳත් පකිරීදේදී, ප පඳත්වීම ප
වහථිර පකිරීදේ පආකෘතිදයහි පඳශත් පවශන් පදල්ඛනල පවශතික පකෂ පපිටඳත් පඉදිිපඳත් පකිරීම පමින් පඉදිිපයට ප
අලය පදනොලන පඅත්ර, පඑම පලිපිදල්ඛන පනිධරයළදේ පදඳෞේගලික පලිපිදගොනුදලහි පඳලතින පබල පවනළථ ප
කර, පනිධරයළදේ පඳත්වීම පවහථිර පකිරීදේ පනිර්දේ පදයොමුකරන පදමන් පකළරුණිකල පදන්ලමි. 
 

 දිවුරුම/ප්රතිාළල පදඳොදු ප- ප278 

 ලත්කේ පබෆරකේ පප්රකළය ප- පදඳොදු ප261 

 ගිවිවහනළල ප- පදඳොදු ප160 

 ආණ්ඩුක්රම පලයලවහථළද. 157 වශ ප161 පලයලවහථළල පඅනුල පඅලනත්භළලය පප්රකළ පකිරීම 
 
05. එදවේම, ප දවෞඛය ප 169 ප යටදත් ප දෆක්දලන පවලදය ප ඳරීක්ක ප ලළර්ත්ළද. ප වශතික ප කෂ ප පිටඳත් ප
ඉදිිපඳත් පකිරීම පද පමින් පඉදිිපයට පඅලය පදනොලන පඅත්ර, පනිධළිපයළ පදිලිනදන් පනනම පප්රදේයක පදවේලය ප
කිරීමට පසුදුසුද/නුසුදුසුද පයන්න පපිළිබ පවලදය පනිධළිපයළදේ පනිර්දේය පවනළථ පකරමින් පඳත්වීම පවහථිර ප
කිරීම පආකෘතිදේ පනිලෆරදි පදව පවටශන් පකෂ පයුතු පඅත්ර, පනිධළිපයළ පදිලිනදන් පනනම පප්රදේයක පදවේලය ප
කිරීමට පනුසුදුසු පබලට පවලදය පනිර්දේය පෆබී පඇත්නේ පඳමණක් පවලදය පඳරීක්ක පලළර්ත්ළල පඑවිය පයුතු ප
බල පලෆඩිදුරටත් පදන්ලමි. ප 
 

 
 

එවහ. ආදෝකබණ්ඩළර 

ඒකළබේධ පදවේලළ පඅධයක් පජ්නරළල් 

 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
எது இல  உநது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 
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