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ශ්රී ලංකා ව ලංායවඅ ලංිකා වයේ ප ලංරපයපාඳව  ලං කස ලංඳාතින ලංතනතුරු ලංසහව ලංසාාර්ධන ලංනිකධවරීන් ලංද්වීතිඅන ලං

ඳදනම ලංමත ලංමුදවහැරීම 

 

ශ්රී පාංකළ පලරළය පඅධිකළිපදේ පපුරප්ඳළඩු පදව පඳලතින පත්නතුරු පවශළ පේවීතියන පඳදනම පමත් පලවර පතුනක ප

කළයකට පඒකළබේධ පදවේලදේ පවාංලර්ධන පනිධළරීන් පමුදළශෆරීම පවේබන්ධලයි. 

 

 

ිමවතවාශඅ ආඅතනඅ 

රපයපාඳව  ලං

නිකධවරීන් ලං

ගණන 

තනතුය ිධවඳන ලංදුසුදු   

01 

ලරළය, ප

නළවික පශළ ප

ගුලන් පදවේලළ ප

අමළත්යළාංය 

ශ්රී පාංකළ ප

ලරළය ප

අධිකළිපය 

10 

කෂමනළකරණ ප

වශකළර ප

(ගිණුේ) 

ලළණිජ්ය පවිය පධළරළල පයටදත් පඋඳළධියක් ප

ශදළරළ පතිබීම 

 

 

02.  ඒ ප අනුල, ප ඉශත් ප පුරප්ඳළඩු ප වශළ ප අනුයුක්ත් ප වීමට ප කෆමෆත්ත් ප ඳෂ ප කරන ප ඒකළබේධ ප දවේලදේ ප

වාංලර්ධන පනිධළරීන් ප සීටී ප නේ ප එම ප නිධළරීන්දේ පනම, ප ජ්ළතික ප ශෆඳුනුේඳත් ප අාංකය, ප ඳත්වීේ ප අාංකය, ප

දුරකථන ප අාංකය ප ඇතුෂත් ප ජිල ප දත්ත් ප ඳත්රිකළලක් ප ශළ ප උඳළධි ප වශතිකදේ ප වශතික ප කෂ ප පිටඳත්ක් ප

2023.03.31 පදිනට පදඳර පමළ පදලත් පදයොමු පකරන පදව පකළරුණිකල පදන්ලළ පසිටිමි. 

 

03. දේ ප වේබන්ධදයන් ප ඉශත් ප 02 ප දේදදේ ප ඳිපදි ප අදළෂ ප ලිපිදල්ඛන ප ෆදබන ප අනුපිළිදලෂ ප අනුල ප

ලරළය, පනළවික පශළ පගුලන් පදවේලළ පඅමළත්යළාංය පදලත් පදයොමු පකරනු පබන පබලත් පදවේලළ පඅලයත්ළල පඅනුල ප

ඉශත් පත්නතුරට පඅනුයුක්ත් පකිරීමට පලරළය, පනළවික පශළ පගුලන් පදවේලළ පඅමළත්යළාංදේ පදල්කේදේ පඑකවත්ළල ප

ෆදබන පනිධළරීන් ප10 පදදදනකු පඳමණක් පේවීතියන පඳදනමින් පමුදළශෆරීමට පකටයුතු පකරනු පබන පබලත් ප

කළරුණිකල පදන්ලමි. 

 

 
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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இங்பக துபமுக அதிகொபசபனில் உள் பயற்ிடங்களுக்கு அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர்கப இபண்டொம் ிப அடிப்படனில் யிடுயித்தல் 

 

இங்பக துபமுக அதிகொப சபனில் உள் பயற்ிடங்களுக்கு அியிருத்தி 

உத்திசனொகத்தர்கப இபண்டொம் ிப அடிப்படனில் இபணந்த சசபயனின் 

அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்கப மூன்று யருட கொங்களுக்கு யிடுயிப்து 

பதொடர்ிொகும். 

 

 

அபநச்சு ிறுயம் 

பயற்ிடநொக

வுள் 

உத்திசனொகத்த

ர்கின் 

எண்ணிக்பக 

தயி கல்யித் தபகபநகள்  

10 

துபமுகங்க

ள், 

கப்ல்துப 

நற்றும் 

யிநொ 

சசபயகள் 

அபநச்சு 

இங்பக 

துபமுக 

அதிகொபச

ப 

01 

முகொபநத்துய 

உதயினொர்  

(கணக்குகள்) 

யணிகயினல் ிொியில் 

கற்று ட்டம் 

பற்ிருத்தல் 

 

 

12. அதன்டி, சநற்டி பயற்ிடங்களுக்கு இபணந்து பகொள் யிருப்த்பதத் 

பதொியிக்கும் இபணந்த சசபயனில் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர்கள் இருப்ின், 

அவ்வுத்திசனொகத்தர்கின் பனர், சதசின அபடனொ அட்பட இக்கம், ினந 

இக்கம், பதொபசசி இக்கம் உள்ிட்ட சுனயிபத் தகயபயும், ட்டச் 

சொன்ிதமின் அத்தொட்சிப்டுத்தப்ட்ட ிபதிபனயும் 2120.10.00 ஆந் திகதிக்கு முன்ர் 

எக்கு அனுப்ி பயக்குநொறு தனவுடன் அினத்தருகிசன். 

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

 

CS/DOS/Policy/දරොදු 
 

 2023.03.03 
 



10. இது சம்ந்தநொக, சநச உள் 12 ஆம் ந்தினின் டி குித்த கடித 

ஆயணங்கள் கிபடக்கப்பறும் ஒளங்கிற்கு ஏற், துபமுகங்கள், கப்ல்துப நற்றும் 

யிநொ சசபயகள் அபநச்சுக்கு அனுப்ி பயக்கப்டும் என்சதொடு, சசபயத் 

சதபயப்ொட்டுக்கு ஏற் சநற்டி தயினில் இபணத்துக் பகொள்யதற்கு 

துபமுகங்கள், கப்ல்துப நற்றும் யிநொ சசபயகள் அபநச்சின் பசனொொிது 

இணக்கப்ொட்டிபப் பறும் 01 உத்திசனொகத்தர்களுக்கு நொத்திபம் இபண்டொம் ிப 

அடிப்படனில் யிடுயிப்பு யமங்க டயடிக்பக எடுக்கப்டும் என்தப தனவுடன் 

அினத்தருகிசன். 

 

 

ஒப்ம்/. எஸ். ஆசொகண்டொப 

இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம் 

 


