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අමළත්යළාං සල්කේලරුන් 

රළජ්ය අමළත්යළාං සල්කේලරුන් 

සදඳළර්ත්සේන්තු ප්රධළීනන්  

දිවහත්රික් සල්කේලරුන් 

ප්රළසද්ය ය සල්කේලරුන් 

 

වාංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ නිම සනොවූ ආයත්නික කටයුතු වේබන්ධල කටයුතු කිරීම 

 

වාංලර්ධන නිධළරීන්සේ ඳශත් ආයත්නික කටයුතු වේබන්ධසයන් ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංය සලත් 

දිනකට ඉත්ළ විළ ලිපි ප්රමණයක් සයොමු ලන අත්ර සේ ලන සත්ක් ෆබී ඇති ලිපි අතුරින් කටයුතු සිදු 

කරමින් ඳලතින කටයුතු අලවන් වූ ලිපි පිළිබල සත්ොරතුරු  අමළත්යළාං සලබ් අඩවිසයහි (link - 

https://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid

=143&lang=si ) දක්ලළ ඇත්. 

 

 රළජ්ය ඳරිඳළන ච්රසල්ඛ 10/2012 ශළ  එහි අනුළාංගික ච්රසල්ඛ අනුල වාංලර්ධන නිධළරි 

සවේලයට අන්ත්ර්ග්රශණය ීමමට මනළඳය ඳක නිධළරීන් අන්ත්ර්ග්රශණය කිරීම 

 

 වහථළන මළරු ඉල්ලීේ වශළ අනුමෆතිය බළ දීම 

 

 භළණ්ඩළගළර ච්රසල්ඛ 394 අනුල නේ සලනවහ කිරීම වශළ අනුමෆතිය බළ දීම 

 

 සවේලය වහථීර කිරීේ වශළ අනුමෆතිය බළ දීම 

 

 වාංලර්ධන නිධළරි සවේලසයන් වහථීරල /ත්ළලකළලිකල සලනත් සවේලළලට ත්නතුරුලට 

මුදළශෆරීම වශළ අනුමෆතිය බළ දීම 

 

 ලෆඩබෆලීම වශළ අනුමෆතිය බළ දීම 

 

 උවවහකිරීේ වශළ අනුමෆතිය බළ දීම 

 

 විසද් නිලළඩු වශළ අනුමෆතිය බළ දීම 

 

 කළර්යක්මත්ළ කඩයිේ ඳරීක්ණ වශළ වශන බළ ගෆීනේ වශළ වූ ඉල්ලීේ 

 

 විශ්රළම ගෆන්ීමේ වශළ අනුමෆතිය බළදීම. 

 

මසේ අාංකය  ඔසබ් අාංකය     දිනය  
எனது இல உது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

CS/DOS/Policy/සඳොදු/01  2021.10.13 



 

02. නමුත් ලර්ත්මළනසේ ඳලතින සකොවිඩ් 19 ලවාංගත් ත්ත්ත්ලය සශේතුසලන් ඔබ විසින් වාංලර්ධන 

නිධළරීන්සේ ආයත්නික කටයුතු වේබන්ධල ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංය සලත් සයොමු කරන ද ලිපි 

සල්ඛන නිසි ඳරිදි අාංය සලත් සනොෆබීමත් වාංලර්ධන නිධළරී අාංසේ කටයුතු වේපූර්ණ 

ධළරිත්ළලසයන් සිදු කිරීමට සනොශෆකි ීමමත් සශේතුසලන් ඇත්ෆේ නිධළරීන්සේ ආයත්නික කටයුතු 

ප්රමළදීමමක් සිදුීම ඇති බල නිරීක්ණය සේ. 

 

03.  එබෆවින් ඔබ ආයත්නසේ වාංලර්ධන නිධළරීන්සේ ආයත්නික කටයුතු වශළ ඒකළබද්ධ සවේලළ  

අාංය සලත් සයොමු කරනු ෆබූ නමුත් සමසත්ක් ලෆඩ අලවන් සනොවූ ආයත්නික කටයුතු 

(www.pubad.gov.lk --> රළජ්ය සවේලළ අාංය --> සවේලළ --> වාංලර්ධන නිධළරී සවේලය සලබ් පිටුසේ 

දක්ලළ සනොමෆති නේ ඳමණක්) පිළිබල සත්ොරතුරු සේ වමඟ ඇති ආකෘතියට අනුල (MS Excel) 

සල්ඛනයක් වකවහ කර  dcs4.pubad@gmail.com විදුත් ත්ෆඳෆල් ලිපිනය සලත් සයොමු කරන සමන් 

ඉත්ළ කළරුණිකල දෆනුේ සදමි.  

 

 

 

එවහ ආසෝකබණ්ඩළර 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල් 

https://www.pubad.gov.lk/
mailto:dcs4.pubad@gmail.com


ඇමුණුම 01

1 CS/DOS/xxxxx සී.ඩී.සිල්ල 07xxxxxxxx 83xxxxxxxV 2013.03.01 ස ේලය  ථීර කිරීම්
2020.11.20                            

(2021.07.15-අඩුපඩු)

2 CS/DOS/A/xxxxx එම්.එන්.සිල්ල 07xxxxxxxx 73xxxxxxxV 2000.05.16  1 සරේණියට උ   කිරීම 2021.05.10

3 CS/DOS/A/xxxxx ඒ.බී.සී.සපසේර 07xxxxxxxx 75xxxxxxxV 2005.10.01 2 සරේණියට උ   කිරීම
2020.12.15                 

(2021.07.15-අඩුපඩු)

4 CS/DOS/xxxxx ඕ.පී.ප්රනන්දු 07xxxxxxxx 86xxxxxxxV 2017.03.30  ථනමරු 2021.05.12

5 CS/DOS/ABSORB/xxxx
ඒ.බී.කුමර 

07xxxxxxxx 78xxxxxxxV 2005.10.01 අන්තේග්රහණ

2020.12.15                 

(2021.07.15-අඩුපඩු)

1. සමම ලගුලට සතොරතුරු ඇතුළත් කිරීසම්දී එක් එක් ආයතනික කටයුතු පිලිලලින් ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කරන්න. 

2.   ථනමරු  ම්බන්ධ සතොරතුරු ඇතුළත් කිරීසම්දී සදපේතසම්න්තු ප්රධනිය නිේසේය බී ඇති හ  ථනමරුල සිදුකිරීමට අලය සියලු සල්ඛන සයොමු කර ඇති 

 ථනමරු ඉල්ලීම් පමණක් ඇතුළත් කරන්න.

3. එක් එක් ආයතන කටයුත්ත එක් සේලියක පමණක් ඇතුළත් කරන්න                                                                                

අමතයාංය/සදපේතසම්න්තුල

දි ත්රික් සල්කම් කේයය/ප්රසේශීය සල්කම් කේයය/කේයය/ආයතනය

ආයතන කටයුතු  ම්බන්ධ මණ්ඩලික නිධරියසේ නම

කේය දුරකතන අාංකය

ෆක්  අාංකය

ජාංගම දුරකථන අාංකය

whatsApp අාංකය

 විදුත් තපල් ලිපිනය

පත්වීම් අංකය 

(CS/DOS/………….....)
පත්වීම් දිනය

සංලර්ධන නිධාරී සසේලසේ ආයතනික කටයුතු සිදු කිරීම

අදාළ ආයතනික කටයුත්ත 

(ස්ථිර කිරීම්/උසස්වීම් 

/මුදාහැරීම් /විසේ නිලාඩු 

/අන්තර්ග්රහණය කිරීම්/.....)

නිධාරියා/ 

නිධාරිනියසේ 

නම

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අංකය

නිර්සේ එලා ඇති දිනය හා 

අඩුපාඩු සේඛන එලා ඇති 

දිනයන්

 කිය යුතුයි

දුරකථන 

අංකය

උ
ද
හ
ර
ණ

 




