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සකො 

 
අමළතළං සල්කේලරුන් 

සදඳළර්තසේන්තු ප්රධළීනන්      

දිවහත්රික් සල්කේලරුන් 

ප්රළසද්ය ය සල්කේලරුන් 

 

 ාංලර්ධන නිධාරී ස ේලසේ නිධරයන්සේ ලාර්ෂික සනොලන  ථ්ාන මාරු 

 

වංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ නිධරයන්සේ ලළර්ෂික සනොලන වහථළන මළරු ඉල්ලීේ විළ ප්රමළයයක් 

දිනඳතළ ඒකළබද්ධ සවේලළ අංයට සයොමුලන අතර, එම ඉල්ලීේ වේබන්ධ කඩිනමින් කටයුතු කිරීම වශළ 

සමම උඳසදවහ ලිපිය නිකුත් කරනු ෆසබ්. 

 

02. වංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ නිධරයන්සේ ලළර්ෂික සනොලන වහථළන මළරු සිදුකිරීසේදී සවේලළ 

අලතළලය, අදළෂ ුරර්පඳළු  ශළ අනුප්රළ්පක ක නිධරසයකු බළදීසේ ශෆකියළල ීදී කරුණු වෂකළ බනු 

ෆසබ්.  

 

03. ඒ අනුල අනුප්රළ්පක ක නිධළයෙසයකු රහිතල සශෝ අනුප්රළ්පක ක නිධළයෙසයකු ඳසුල බළදීසේ ඳදනම 

මත නිදශවහ කරනු බන නිධළයෙසයකුසේ ඉල්ලීමට අනුල අදළෂ ුරර්පඳළු ල ඳලතී නේ වහථළන මළරු කිරීසේ 

ශෆකියළලක් ඳලක න අතර අදළෂ නිධළයෙයළ අනුප්රළ්පක ක නිධළයෙසයකු වහිතල නිදශවහ කරනු බන්සන් නේ 

එම නිධළයෙයළසේ ඉල්ලීම සුදුසු  අනුප්රළ්පක ක නිධළයෙසයක් බළදීමට ශෆකිලන සතක් ප්රමුතතළ සල්තනයකට 

ඇතුත් කරනු ෆසබ්. 

  

04. නිධරයන් ලළර්ෂික සනොලන වහථළන මළරු  ඉල්ලුේ කිරීසේදී තම වහථළන මළරු ඉල්ලීේ ඒකළබද්ධ 

සවේලළ චක්රසල්ත අංක 0222055 හි දෆක්සලන CS/T/01 ීකෘක යට (ඇමුණුම 05) අනුල වකවහ කෂ 

අයදුේඳත්රයක් මිනන් ඉදියෙඳත් කෂ යුතු වුලද, ඇතෆේ නිධළරීන් එසව වහථළන මළරු ඉල්ලීේ ඉදියෙඳත් 

සනොකරන බල නිරීක්යය වී ඇත. CS/T/01 ීකෘක ය මඟින් නිධළරීන්සේ වහථළන මළරු ඉල්ලීමට අදළෂ 

සියළු සතොරතුරු ඳශසුසලන් බළ ගත ශෆකි අතර එමඟින් අදළෂ වහථළන මළරු ඉල්ලීේ වේබන්ධ ඉදියෙ කටයුතු 

ද කඩිනමින් සිදුකෂ ශෆක. ඒ අනුල මින් ඉදියෙයට ලළර්ෂික සනොලන වහථළන මළරු ඉල්ලුේ කරන නිධළරීන් තම 

තම වහථළන මළරු ඉල්ලීේ ඒකළබද්ධ සවේලළ චක්රසල්ත අංක 0222055 හි දෆක්සලන CS/T/01 ීකෘක යට අනුල 

ඳමයක් ඉදියෙඳත් ක යුතු අතර එසව ඉදියෙඳත් සනොලන වහථළන මළරු ඉල්ලුේ වේබන්ධල ඉදියෙ කටයුතු සිදු 

සනොකරන බල කළරුණිකල ඔබ සලත දන්ලමි. 

 

05. සේ ලන විට වංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ නිධළරීන් 75,000ට අධික වංතළලක් විවිධ රළ 

ීයතනලට අනුයුක්තල සවේලය කරනු බන අතර CS/T/01 ීකෘක ය මඟින් සයොමු කරනු බන ලළර්ෂික 

සනොලන වහථළන මළරු අයඳුේඳත්රල CS/DOS/…. අංකසයන් ීරේභ ලන ඳත්වීේ අංකය අනිලළර්යසයන් 

වශන් කෂ යුතුය. ඳත්වීේ අංකය වශන් සනොක අලවහථළලදී අදළෂ නිධළයෙයළ නිසිසව ශඳුනළගෆීනමට 

සනොශෆකි සශයින් එලෆනි වහථළනමළරු ඉල්ලීේ වේබන්ධ ඉදියෙ කටයුතු කිරීමට ශෆකියළලක් සනොමෆක  බලද 

කළරුණිකල දන්ලමි. 

 

 

මසේ අංකය  ඔසබ් අංකය     දිනය  
எது இல  உநது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

COMS/DO/Trans/Policy 
 

2022.01.03 



06. වහථළන මළරු ඉල්ලීමකට අදළෂල ලිපිසල්තන ලයෙන්ලර ඉදියෙඳත් කිරීම මිනන් අදළෂ වහථළන මළරු 

බළදීසේ ක්රියළලලිය ප්රමළද ලන අතර, එය අදළෂ නිධළයෙයළට තම ඉල්ලීම ඉටුකර ගෆීනමට බළධළලක් ලන 

අතර වහථළන මළරු ඉල්ලීමට අදළෂ සල්තනද එම අයදුේඳතට අමුයළ එකලර ඉදියෙඳත් කෂ යුතුය. (උදළ: 

ීයතන ප්රධළනියළසේ ීලරය ලිපිය, නිධළයෙයළ අදළෂ තනතුරට අනුයුක්ත කර ගෆීනමට කෆමෆත්ත, වලද 

ලළර්තළ ීදිය) 

 

07. තලද, ලළර්ෂික සනොලන සියළු වහථළන මළරු ඉල්ලීේ ලිපි තම සෙපාර්ත්සේන්තු ප්රධාීනන් මිනන් 

පමණක් ඉදියෙඳත් කෂ යුතු බලට අදළෂ නිධළරීන් දෆනුලත් කෂ යුතු අතර, එම උඳසදවහ ලට ඳයෙබළහිරල 

කටයුතු සනොකරන සවට තම නිධළරීන් තරසේ දෆනුලත් කරන සමන් කළරුණිකල දන්ලමි. 

 

08.  වංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ නිධරයන්සේ ලළර්ෂික සනොලන වහථළන මළරු  වේබන්ධ සතොරතුරු 

ඳශත දෆක්සලන ඳයෙදි ලර්ගීකරයය කර අමළතළං සලබ් අඩවිසේ ඳකරනු බන අතර, ඒ පිඳවබල අදළෂ 

නිධළරීන් දෆනුලත් කරන සමන් කළරුණිකල දන්ලමි. 

 

I. කටයුතු අලවන් කරනු ෆබූ වහථළනමළරු ඉල්ලීේ 

II. කටයුතු සිදුසලමින් ඳලක න වහථළනමළරු ඉල්ලීේ 

III. අු ඳළු  වහිත වහථළනමළරු ඉල්ලීේ 

 

09. තලද, වහථළනමළරු ඉල්ලීේ වේබන්ධල විමසීමට අමළතං ඳයෙශ්රය සලත ඳෆමිණිම අතල 

කරුයකට ඳමයක් සීමළ ක යුතු අතර, එලෆනි කරණු වේබන්ධල විමසීමට වඳුදළ  දිනල ඳමයක්  

අමළතංය සලත ඳෆමිණීමට කටයුතු කෂ යුතු බලට අදළෂ නිධළරීන් දෆනුලත් කරන සමන් දන්ලළ සිටිමි.  

 

 

 

එවහ. ීසෝකබණ්ඩළර 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අධක් නරළල් 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pubad.gov.lk/web/images/contents/cs-services/dos/dos-completed-transfer-requests.pdf
https://www.pubad.gov.lk/web/images/contents/cs-services/dos/dos-transfer-requests-in-progress.pdf
https://www.pubad.gov.lk/web/images/contents/cs-services/dos/dos-transfer-requests-with-deficiencies.pdf

