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අභළතළං සල්කේලරු  

රළජ් අභළතළං සල්කේලරු  

සදඳළර්තසේ තු ප්රධළීන   

දිවහත්රික් සල්කේලරු  

ප්රළසද්ය ය සල්කේලරු  

 

වාංලර්ධන නිධාරි සවේලසේ III  සරේණියේසේ නිධාන්ගේසක රාර්යෂමමත්ා රම් ව භාභා ය 

ව වපූර්ණ රරන ද වාංලර්ධන නිධාන්ගේ වශා ලැටුප් ලර්ධර ස වීම 
 

වංලර්ධන නිධළරි සවේලසේ නිධළරී සේ කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්ණ ඳෆලෆත්වීභ වේඵ ධසය  

සයොමුකරන ද භසේ අංක CS/DOS/05/03/01 ශළ 2017.12.14 දිනෆති ලිපිය සකසරහි ඔඵසේ අලධළනය 

සයොමුකරමි. 

 

02.  සේ ලනසතක් 2015.05.09, 2016.12.22, 2018.06.30 වශ 2019.11.30 යන දිනය හි වංලර්ධන 

නිධළරි සවේලසේ III  සශ්රේණියේසේ නිධළරී  වශළ ලන කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්ණ (වංලර්ධන 

නිධළරී සවේලළ ලලවහාළස  10ලන සදදසේ විවහතර කර තති 1ලෆනි කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්ණ  

4ක් ඳලත්ලළ තති අතර ප්රතිපද නිකුත් කර තත. එසවේ නමුදු ඉශත කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්ණ ලදි 

ඳෂමු කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්ණය වේපූර්ණ ක නිධළරී  අතුරි  වෆකිය යුතු නිධළරී  

පිරිවකසේ සවේලය වහථීර කිරීභ වශළ වූ අදළ සල්ඛන ඒකළඵද්ධ සවේලළ අංය සලත තලභත් සයොමු වී 

සනොභෆති ඵල නිරීක්ණය කරමි. එසවේභ තලත් නිධළරී  විළ ප්රභළණයකසේ සවේලය වහථීර කිරීභ 

වශළ සයොමුක සල්ඛනල ඳලතින අඩුඳළඩු අභළතං සලබ් අඩවිසේ දක්ලළ තත. 

 

03. “කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්ණ වේඵ ධසය  වශන ඵළදීභ” භෆසය  වූ 2016.05.24 දිනෆති 

රළජ් සවේලළ සකොමි  වබළ ච්රසල්ඛ 03/2016 හි දක්ලළ කරුු  අුල 2013 ලර්සේ සිට වංලර්ධන 

නිධළරී සවේලයට ඵලළ ගු ෆබූ නිධළරී  ඳත්වීේ දින සිට ලවර 3ක් තුෂ ඳෂමු කළර්යක්භතළ කඩඉේ 

ඳරීක්ණය වභත්විය යුතු අතර ලවරකට සදලරක් කළර්යක්භතළ කඩඉේ විබළග  ඳෆලෆත්විය යුතුය යන 

ඳදනභ භත අුගළමී විබළග ලළර 6ක් තතුෂත කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්ණය වේපූර්ණ කිරීභට 

නිධළරී ශට අලවහාළල වවළ තත. 

  

04. ඒ අුල රළජ් සවේලළ සකොමි  වබළ ච්රසල්ඛ 03/2016 4 සේදසේ අු අංක 4 යටසත් දක්ලළ 

තති ඵත අුල ඳශත අලතළ වේපූර්ණ කර තති වංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ නිධළරි ට 

උඳයළසගන තති ලෆටුප් ලර්ධක සගවීභට කටයුතු කරන සව කළරුණියේකල ද ලළ සිටිමි. 

 

• අදළ විහල විදළය භන්  උඳළධිය වනළා කරසගන තිබීභ. 

• කළර්යක්භතළ කඩඉේ ඳරීක්ණ ප්රතිඑ නියමිත කකතතිය භන්  අදළෂ නිධළරියළ සලත 

ද ලළ තිබීභ. 

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

 

CS/DOS/Policy/03/01  2021.12.13 



• නිධළරියළසේ ඳරිලළව ලළර්ාළ, කළර්ය වළධන ලළර්ාළ නිසි ඳරිදි වේපූර්ණ කර තගයුේකරු ශළ 

ප්රභළණකරු නිසි ඳරිදි ප්රභළණනය කර තිබීභ. 

• ලළර්ෂික ලෆටුප් ලර්ධකයක් සගවීභට අදළෂ අසනකුත් සියළුභ අලතළ නියමිත ඳරිදි වුරරළ 

තිබීභ ශළ  

• සවේලසේ වහථීර කිරීභට අල සියු  අලතළ වේපූර්ණ කර තිබීභ. 

 
05. එසව ලෆටුප් ලර්ධක සගලු ඵන වංලර්ධන නිධළරී සේ සවේලය වහථීර කිරීභ වශළ අදළ 

සල්ඛන අඩුඳළඩු වේපූර්ණ කර කයතන ප්රධළනියළසේ නිර්සද් වභඟ සනොඳභළල භළ සලත සයොමු කරන 

සභ  ලෆඩිදුරටත් ද ලළ සිටිමි. 

 
 

 

එවහ. කසෝකඵණ්ඩළර 

ඒකළඵද්ධ සවේලළ අධක් ජ්නරළල් 

 


