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සියලුභ අභළතළං සල්කේලරුන් 

සදඳළර්තසේන්තු ප්රධළීනන් 

දිවහත්රික් සල්කේලරුන් 

ප්රළසද්යය සල්කේලරුන් 

 

වාංලර්ධන නිධාරී සවේලයට අන්ත්ර්ග්රශයය කරන ද/ අන්ත්ර්ග්රශයය කිරීමට නියමිත් 

නිධරයන් වශා කාර්යක්මත්ා කඩඉම් වශන බාදීම 

 

වංලර්ධන නිධළරී සවේලළ ලලවහාළසලි 14ලන සේදය ප්රකළරල වංලර්ධන නිධළරී සවේලයට 

අන්තර්ග්රශයය කරනු ඵන නිධළරීන්ශට කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්ය වභත්වීභ වශළ වශන 

ඵළ දීභ වේඵන්ධසයනි. 

 

02.  වංලර්ධන නිධළරී සවේලයට අන්තර්ග්රශයය කරනු ෆබූ නිධළරීන්සේ සඳෞද්ගලික ලිපිසගොනු 

ඳරීක්ළ කිරීසේදී ඳශත දෆක්සලන කළණ්ඩල නිධළරීන් කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්ය 

වේඵන්ධසයන් වශන ඵළ ගෆීනභට ඉල්ලීේ ඉදිරිඳත් කර ඇති ඵල නිරීක්යය විය. 

 

i. පූර්ල ඵලළ ගෆීනේ ඳටිඳළටිසේ/ ඳත්වීේ ලිපිසේ කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්ය පිළිඵ 

වශන් සනොභෆති වීභ නිවළ කිසිඳු කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්යයක් වභත්ල සනොභෆති 

නිධළරීන්. 

ii. පූර්ල ඵලළ ගෆීනේ ඳටිඳළටිසේ/ ඳත්වීේ ලිපිසේ වශන් කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්ය 

නියමිත දිනට වේපූර්ය කර සනොතිබීභ භත වශන ඵළගෆීනභට ඉල්ලීේ ඉදිරිඳත් කර ඇති 

නිධළරීන්  

iii.  2011.08.01 දිනට ඳසුල ශළ අන්තර්ග්රශය ලිපිය නිකුත් කිරීභට සඳර පූර්ල ඵලළ ගෆීනේ 

ඳටිඳළටිසේ/ ඳත්වීේ ලිපිසේ වශන් කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්යසයන් වභත්ල ඇති 

නිධළරීන්. 

iv. පූර්ල ඵලළ ගෆීනේ ඳටිඳළටිසේ/ ඳත්වීේ ලිපිසේ කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්ය වභත් 

සනොවීභ භත පුර්ල තනතුසර් සවේලය වහථීර කර සනොභෆති වශ වංලර්ධන නිධළරි සවේලයට 

අන්තර්ග්රශයය වීසභන් ඳසු වංලර්ධන නිධළරි සවේලසේ ඳෂමු කළර්යක්භතළ කඩඉේ 

ඳරීක්යය වභත් වූ නිධළරීන් 

v. 2011.08.01 දින සිට වංලර්ධන නිධළරි සවේලසේ II සශ්රේණියට අන්තර්ග්රශයය කරන දුල 

එදින සිට ලවර 3ක් ඉක්භවීසභන් ඳසු වංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ සදලන කළර්යක්භතළ 

ඳරීක්යය වභත් වූ නිධළරීන්. 

 

03.  වංලර්ධන නිධළරී සවේලයට අන්තර්ග්රශයය කරනු ෆබූ නිධළරීන්සේ කළර්යක්භතළ 

ඳරීක්ය වශන ඵළ ගෆීනභට ඉදිරිඳත් ක අභියළචනළ වේඵන්ධල රළජ් සවේලළ සකොමින් වබළල 

සලතින් උඳසදවහ ඵළ ගෆීනභට කටයුතු කෂ අතර රළජ් සවේලළ සකොමින් වබළසේ සල්කේසේ අංක 

PSC/APP/04/2021 ශළ 2021.08.13, PSC/APP/4/2/2016 ශළ 2020.10.23 දිනෆති ලිපි ලලින් දන්ලළ 

භසේ අංකය  ඔසබ් අංකය     දිනය  
எனது இல உது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

CS/DOS/Policy/04 
 

 2021.12.09 



ඇති රළජ් සවේලළ සකොමින් වබළසේ තීරය අනුල වංලර්ධන නිධළරී සවේලයට අන්තර්ග්රශයය කරන 

ද /කිරීභට නියමිත නිධළරීන්සේ කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්යලට අදළෂල වශන ිමිලන 

ආකරය ඇමුණුභ 01 භඟින් දක්ලළ ඇති අතර ඒ පිලිඵදල අදළෂ නිධළරීන් දෆනුලත් කරන සභන් 

කළරුණිකල දන්ලමි. 

 

04.  වංලර්ධන නිධළරි සවේලයට අන්තර්ග්රශයය කරනු ඵන නිධළරීන්, වංලර්ධන නිධළරී 

සවේලළ ලලවහාළල ්රියළත්භක ලන දිනය ලන 2011.08.01 දිනට සඳර සවේලය කරන ද පූර්ල තනතුසර් 

ඵදලළ ගෆීනේ ඳටිඳළටිසේ/ඳත්වීේ ලිපිසේ දෆක්සලන ඳෂමු කළර්යක්භතළ ඳරීක්යය නියමිත 

කළසීභළල තුෂ වභත් විය යුතු අතර ලවරකට විබළග ලළරයක් ඳෆලෆත්විය යුතුය යන ඳදනභ භත  

නියමිත ලළර ප්රභළයය ගයනය කරනු ඵන ඵල රළජ් සවේලළ සකොමින් වබළ සල්කේසේ අංක 

PSC/APP/04/2021 ශළ 2021.08.13 දිනෆති ලිපිය භඟින් දන්ලළ ඇත. 

 

05. තලද රළජ් ය සවේලළ සකොමින් වබළ තීරයය අනුල පූර්ල සවේලසේ III සශ්රේණිසේ තනතුරක සිට 

වංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ II සශ්රේණිසේ තනතුරකට 2011.08.01 දින සිට අන්තර්ග්රශයය කර ඇති 

නිධළරීන්, අන්තර්ග්රශය ලිපිය නිකුත් ක දින සිට ලවර 3ක් ඇතුෂත වංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ II 

සශ්රේණිසේ නිධළරීන් වශළ ලන කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්යය වේපුර්ය ක යුතු අතර ලවරකට 

විබළග ලළර 2ක් ඳෆලෆත්විය යුතුය යන ඳදනභ භත නියමිත ලළර ප්රභළයය ගයනය කරනු ෆසබ්. සේ 

ලන සතක් වංලර්ධන නිධළරි සවේලසේ II සශ්රේණිසේ නිධළරීන් වශළ වූ කළර්යක්භතළ කඩඉේ 

ඳරීක්ය ලළර 2ක් ඳභයක් (2018.04.21 ශළ 2020.01.19 යන දිනයන්ි) ඳලත්ලළ ඇති ඵෆවින් ශළ එභ 

ඳරීක්යයන්ි ප්රතිප නිකුත් කර ඇති ඵෆවින් රළජ් සවේලළ සකොමින් වබළ චක්රසල්ඛ 03/2016ි 4 

සේදසේ අනු අංක 4 අනුල සදලන කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්යය වභත් ශළ ඳශත අලතළ 

වේපූර්ය කර ඇති වංලර්ධන නිධළරි සවේලසේ II සශ්රේණියට අන්තර්ග්රශයය කර ඇති නිධළරීන්සේ 

ඳභයක් ලළර්ෂික ලෆටුප් ලර්ධක සගවීභට කටයුතු කරන සව කළරුණිකල දන්ලමි. 

 

i) කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්ය ප්රතිඑ නියමිත ආකෘතිය භඟින් අදළෂ නිධළරියළ සලත 

දන්ලළ තිබීභ 

ii) නිධළරියළසේ කළර්ය වළධන ලළර්තළ නිසි ඳරිදි වේපූර්ය කර ඇගයුේකරු ශළ ප්රභළයකරු 

නිසි ඳරිදි ප්රභළනයය කර තිබීභ.  

iii) ලළර්ෂික ලෆටුප් ලර්ධකයක් සගවීභට අදළෂ අසනකුත් සියලුභ අලතළ නියමිත ඳරිදි වපුරළ 

තිබීභ 
 

06. එසවේභ වංලර්ධන නිධළරි සවේලසේ II ශළ I සශ්රේණිලට උවවහවීභට අදළෂ සුදුසුකේ වපුරළ තිබීභ 

භත නිධළරීන්සේ උවවහවීේ දිනය ගයනය කිරීසේදී  2020.01.01 දින සිට ්රියළත්භක ලන ඳරිදි නිකුත් 

කර ඇති රළජ් සවේලළ සකොමින් වබළ චක්රසල්ඛ 01/2020 ශළ එි අනුළංගික චක්රසල්ඛ විධිවිධළන 

සකසරි අලධළනය සයොමු කෂ යුතු ඵලද ලෆඩිදුරටත් කළරුණිකල දන්ලමි. 

 
 
 

එවහ. ආසෝකඵණ්ඩළර 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ අධක් ජ්නරළල් 



 

 

 

 

 

1. පූර්ල තනතුරට අදා බලා ගැනීම් ඳටිඳාටියේ/ඳත්වීම් ලිපියේ වශන් කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණ වම්බන්ධයයන් වශන් යනොලන නිධාරීන් 
වශා 1ලැනි  කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වම්පූර්ණ කිරීම වශා වශන බාදීම. 

සහන බාදීමට අදා නිධාරී කාණ්ඩය සහනය 

i. 

පූර්ල තනතුයර් බලා ගැනීම් 
ඳටිඳාටියේ/ඳත්වීම් ලිපියේ 
කාර්යක්මතා කඩඉම් 
ඳරීක්ණ වම්බන්ධයයන් 

වශන් යනොලන ඳත්වීම ව්ථීර 
කර යනොමැති නිධාරීන් 

 
පූර්ල තනතුයර් කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණ වමත් යනොව නිධාරීන්, වංලර්ධන නිධාරී  

යවේලා ලයලව්ාාය  10 ලන යේදයේ දක්ලා ඇති,  වංලර්ධන නිධාරී යවේලයේ III යරේණියේ 
නිධාරීන් වශා ලන කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය,  අන්තර්ග්රශණ ලිපිය නිුතත් ක ිනන ිට 
ලවර 3ක් තුෂ  වමත්විය යුතු අතර එම කාය තුෂ ලවරකට විභාගලාර 2ක් ඳැලැත්විය යුතුය යන 
ඳදනම මත කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය  වමත්විය යුතුලාර ප්රමාණය ගණනය කරනු බි. 

ii. 

පූර්ල තනතුයර් බලා ගැනීම් 
ඳටිඳාටියේ/ඳත්වීම් ලිපියේ 
කාර්යක්මතා කඩඉම් 
ඳරීක්ණ වම්බන්ධයයන් 
වශන් යනොලන එයශත් 
ඳත්වීම ව්ථීර කර ඇති 

නිධාරීන් 

iii. ඳත්වීම ස්ථිර කිරීම 
සම්බන්ධ කරුණු 

යවේලයේ ව්ථිර කිරීමට අදාෂ ියලු අලයතා වම්ුරර්ණ කර ඇති පූර්ල තනතුයර් යවේලය ව්ථීර යනොක නිධාරීන්යේ යවේලය ව්ථීර 
කිරීම පිලිබද යදඳාර්තයම්න්තු ප්රධානීන් තම නිර්යේ යයොමු කිරීයම්දී නිධාරියායේ ඳත්වීම් ිනන ිට 2009.04.02 දක්ලා නිර්යේ 
ආයතන වංග්රශය අනුලද 2009.04.02 ිට ඳරිලාව කාය අලවන් ලන ිනන දක්ලා නිර්යේ රාජ්ය යවේලා යකොිෂන් වභා කාර්යය 
ඳටිඳාටික රීති වංග්රශය අනුලද යයොමු ක යුතුය.  

iv. ශ්රේණිගත   
උසස්කිරීම සම්බන්ධ 

කරුණු  

a) නියිෂත ලාර ගණන තුෂ කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වමත්වීමට අයඳොයශොවත් ලන නිධාරීන්යේ ලාර්ෂික ලැටුප් 
ලර්ධක විම්භනය ය . 
 

b) නියිෂත ලාර ගණන තුෂ කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වමත් වී ඇති නිධාරීන් අයනුතත් නියිෂත සුදුසුකම් වුරරා 
තියේනම් නියිෂත ිනනට කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වමත් ව යවේ වකා පූර්ල යවේලයට ඇතුෂත් වී ලවර 10ක 

වක්රීය යවේලා කාය වම්පූර්ණ කරනු බන ිනන ිට II යරේණියට උවව් කරනු ැයේ. 
 

 

 

සංලර්ධන නිධාරී ශ්සේලයට අන් ර්ග්රහයය වූ නිධාරීන්ට ශ්සේලා ලයලස්ාාශ්  සහන් කාර්යක්ෂම ා කඩඉම් ඳරීක්ෂය සම්පූර්ය කිරීම සහා සහන සැසීම 

1 ලැනි කාර්යක්ෂම ා කඩඉම් ඳරීක්ෂයය 

ඇමුණුම 01 



 

 

 

  

2. පූර්ල තනතුයර් බලා ගැනීම් ඳටිඳාටියේ/ඳත්වීම් ලිපියේ කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය යශෝ වංලර්ධන නිධාරී යවේලයේ III යරේණියේ නිධාරීන් 

වශා ලන කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වම්පූර්ණ කිරීම මත වශන වැසීම.  

සහන බාදීමට අදා නිධාරී කාණ්ඩය සහනය 

i.  

පූර්ල තනතුරට අදා බලා 
ගැනීම් ඳටිඳාටියේ/ඳත්වීම් 

ලිපියේ වශන් කාර්යක්මතා 
කඩඉම් ඳරීක්ණය 

2011.08.01 ිනනට ඳසු ශා 
අන්තර්ග්රශණ ලිපිය නිුතත් 
කිරීමට ප්රාම වම්පූර්ණ කර 

ඇති නිධාරීන් 

නිධාරීන් වංලර්ධන නිධාරී  යවේලා ලයලව්ාාය  10ලන යේදයේ දක්ලා ඇති වංලර්ධන නිධාරී 
යවේලයේ IIIයරේණියේ නිධාරින් වශා ලන කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වමත්වීයම් 
අලයතාලක් යනොමැත. 
 
තලද, නිධාරියාට යඳනීිටීමට ශැකියාල තිබූ පූර්ල තනතුරට අදා බලා ගැනීම් 
ඳටිඳාටියේ/ඳත්වීම් ලිපියේ වශන් කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණ අලව්ාා ගණන වකා ඒ මත 
කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වමත්විය යුතු නියිෂත ලාර ගණන ගණනය කරනු බි 

ii 

පූර්ල තනතුරට අදා බලා 
ගැනීම් ඳටිඳාටියේ/ඳත්වීම් 

ලිපියේ වශන් කාර්යක්මතා 
කඩඉම් ඳරීක්ණය  වමත් 
යනොවු වංලර්ධන නිධාරී 
යවේලයේ III යරේණියේ 

නිධාරීන් වශා ලන 
කාර්යක්මතා කඩඉම් 

ඳරීක්ණය  වමත් නිධාරීන් 

නිධාරියාට යඳනීිටීමට ශැකියාල තිබූ පූර්ල තනතුරට අදා බලා ගැනීම් ඳටිඳාටියේ/ඳත්වීම් 
ලිපියේ වශන් කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණ අලව්ාා ගණන ශා වංලර්ධන නිධාරී යවේලයේ III 
යරේණියේ නිධාරීන් වශා ලන කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණ අලව්ාා ගණන වකා ඒ මත 
කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වමත්විය යුතු නියිෂත ලාර ගණන ගණනය කරනු බි. 

iii. ඳත්වීම ස්ථිර කිරීම 
සම්බන්ධ කරුණු 

පූර්ල තනතුයර් යවේලය ව්ථීර යනොක නිධාරීන්යේ යවේලය ව්ථීර කිරීම පිලිබද යදඳාර්තයම්න්තු ප්රධානීන් තම නිර්යේ යයොමු 
කිරීයම්දී නිධාරියායේ ඳත්වීම් ිනන ිට 2009.04.02 දක්ලා නිර්යේ ආයතන වංග්රශය අනුලද 2009.04.02 ිට ඳරිලාව කාය අලවන් 
ලන ිනන දක්ලා නිර්යේ රාජ්ය යවේලා යකොිෂන් වභා කාර්යය ඳටිඳාටික රීති වංග්රශය අනුලද යයොමු ක යුතුය. 

iv. ශ්රේණිගත   
උසස්කිරීම සම්බන්ධ 

කරුණු  

a) නියිෂත ලාර ගණන තුෂ කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වමත්වීමට අයඳොයශොවත් ලන නිධාරීන්යේ ලාර්ෂික ලැටුප් 
ලර්ධක විම්භනය ය . 

b) නියිෂත ලාර ගණන තුෂ කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වමත් වී ඇති නිධාරීන් අයනුතත් නියිෂත සුදුසුකම් වුරරා 
තියේනම් නියිෂත ිනනට කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වමත් ව යවේ වකා පූර්ල යවේලයට ඇතුෂත් වී ලවර 10ක වක්රීය 

යවේලා කාය වම්පූර්ණ කරනු බන ිනන ිට II යරේණියට උවව් කරනු ැයේ. 

 

 

සංලර්ධන නිධාරී ශ්සේලයට අන් ර්ග්රහයය වූ නිධාරීන්ට ශ්සේලා ලයලස්ාාශ්  සහන් කාර්යක්ෂම ා කඩඉම් ඳරීක්ෂය සම්පූර්ය කිරීම සහා සහන සැසීම 

1 ලැනි කාර්යක්ෂම ා කඩඉම් ඳරීක්ෂයය 



 

 

 

 

3. වංලර්ධන නිධාරීන් වශා ලන 2 ලැනි කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වශා වශන බා දීම 

සහන බාදීමට අදා නිධාරී කාණ්ඩය සහනය 

I 

පූර්ල තනතුයර්/යවේලයේ II 
යරේණියේ තනතුරක යවේලය 
කරන දුල වංලර්ධන නිධාරී 

යවේලයේ II යරේණියට 
අන්තර්ග්රශණය කර ඇති 

නිධාරීන් 

පූර්ල තනතුයර්/යවේලයේ II යරේණියේ තනතුරක/යවේලයක යවේලය කරන දුල 2011.08.01 ිනන ිට 
වංලර්ධන නිධාරී යවේලයේ II යරේණියට අන්තර්ග්රශණය කර ඇති නිධාරීන්ට යඳනී ිටීමට 

ශැකියාල තිබූ පූර්ල තනතුරට අදා බලා ගැනීම් ඳටිඳාටියේ/ඳත්වීම් ලිපියේ වශන් කාර්යක්මතා 

කඩඉම් ඳරීක්ණ අලව්ාා ගණන ශා වංලර්ධන නිධාරී යවේලයේ II යරේණිය වශා ලන 
කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණ අලව්ාා ගණන වකා ඒ මත කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය 
වමත් විය යුතු නියිෂත ලාර ගණන  ගණනය කරනු බි. 
 
අන්තර්ග්රශණ ලිපිය නිුතත් කෂ ිනන දක්ලා කාය තුෂ පූර්ල තනතුයර් බලා ගැනීම් 
ඳටිඳාටියයහි/ඳත්වීම් ලිපියයහි වශන් 2ලැනි කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වම්පූර්ණ කර 

තියේනම් වංලර්ධන නිධාරී යවේලයේ IIයරේණියේ නිධාරින් වශා ලන යදලන කාර්යක්මතා 
කඩඉම් වමත්වීයම් අලයතාලක් යනොමැත. 

ii 

පූර්ල තනතුයර්/යවේලයේ III 
යරේණියේ තනතුරක යවේලය 
කරන දුල වංලර්ධන නිධාරී 

යවේලයේ II යරේණියට 

අන්තර්ග්රශණය කර ඇති 
නිධාරීන් 

පූර්ල තනතුයර්/යවේලයේ III යරේණියේ යරේණියේ තනතුරක/යවේලයක යවේලය කරන දුල 2011.08.01 
ිනන ිට වංලර්ධන නිධාරී යවේලයේ II යරේණියට අන්තර්ග්රශණය කර ඇති නිධාරීන්ට  2ලැනි 
කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වම්පූර්ණ කිරීම වශා අන්තර්ග්රශණ ලිපිය නිුතත් ක ිනන 
ිට ලවර 3 ක් ඇතුෂත වම්ුරර්ණ කිරීමට අලව්ාාල වැයවන අතර  අන්තර්ග්රශණ ලිපිය 
නිුතත් ක ිනන ිට ඳලත්ලන ද වංලර්ධන නිධාරී යවේලයේ 2ලැනි කාර්යක්මතා  
කඩඉම් ඳරීක්ණ අලව්ාා ගණන වකා ඒ මත කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වමත් විය යුතු 
නියිෂත ලාර ගණන  ගණනය කරනු බි. 
 
අන්තර්ග්රශණ ලිපිය නිුතත් කෂ ිනන දක්ලා කාය තුෂ පූර්ල තනතුයර් බලා ගැනීම් 
ඳටිඳාටියයහි/ඳත්වීම් ලිපියයහි වශන් 2ලැනි කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වම්පූර්ණ කර 

තියේනම් වංලර්ධන නිධාරී යවේලයේ IIයරේණියේ නිධාරින් වශා ලන යදලන කාර්යක්මතා 
කඩඉම් වමත්වීයම් අලයතාලක් යනොමැත. 

 

 

 

 

 

 

 

සංලර්ධන නිධාරී ශ්සේලයට අන් ර්ග්රහයය වූ නිධාරීන්ට ශ්සේලා ලයලස්ාාශ්  සහන් කාර්යක්ෂම ා කඩඉම් ඳරීක්ෂය සම්පූර්ය කිරීම සහා සහන සැසීම 

2 ලැනි කාර්යක්ෂම ා කඩඉම් ඳරීක්ෂයය 



 

 

 

iii 

වංලර්ධන නිධාරී යවේලයේ III 
යරේණියට අන්තර්ග්රශණය 

කරන දුල 2011.08.01 ිනනට 
ඳසු ිනයනක ිට ක්රියාත්මක ලන 

ඳරිින වංලර්ධන නිධාරී 

යවේලයේ II යරේණියට උවව් කර 

ඇති නිධාරීන් 

යමම නිධාරීන් උවව් කිරීයම් ලිපිය නිුතත් ක ිනන ිට ලවර 3 ක් ඇතුෂත 2ලැනි 
කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වම්ුරර්ණ කිරීමට අලව්ාාල වැයවන අතර වංලර්ධන 
නිධාරී යවේලයේ නිධාරීන්ට යඳනී ිටීමට අලව්ාාල තිබූ වංලර්ධන නිධාරී යවේලයේ නිධාරීන් 

වශා ලන  2ලැනි කාර්යක්මතා  කඩඉම් ඳරීක්ණ අලව්ාා ගණන වකා ඒ මත කාර්යක්මතා 
කඩඉම් ඳරීක්ණය වමත් විය යුතු නියිෂත ලාර ගණන  ගණනය කරනු බි. 
 
අන්තර්ග්රශණ ලිපිය නිුතත් කෂ ිනන දක්ලා කාය තුෂ පූර්ල තනතුයර් බලා ගැනීම් 
ඳටිඳාටියයහි/ඳත්වීම් ලිපියයහි වශන් 2ලැනි කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වම්පූර්ණ කර 

තියේනම් වංලර්ධන නිධාරී යවේලයේ IIයරේණියේ නිධාරින් වශා ලන යදලන කාර්යක්මතා 
කඩඉම් වමත්වීයම් අලයතාලක් යනොමැත. 

iii. ශ්රේණිගත   
උසස්කිරීම සම්බන්ධ 

කරුණු  

a) නියිෂත ලාර ගණන තුෂ කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වමත්වීමට අයඳොයශොවත් ලන නිධාරීන්යේ ලාර්ෂික ලැටුප් 
ලර්ධක විම්භනය ය . 

b) නියිෂත ලාර ගණන තුෂ කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වමත් වී ඇති නිධාරීන් අයනුතත් නියිෂත සුදුසුකම් වුරරා 
තියේනම් නියිෂත ිනනට කාර්යක්මතා කඩඉම් ඳරීක්ණය වමත් ව යවේ වකා පූර්ල යවේලයට ඇතුෂත් වී ලවර 10ක වක්රීය 

යවේලා කාය වම්පූර්ණ කරනු බන ිනන ිට I යරේණියට උවව් කරනු ැයේ. 
 

 
 




