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විගණකාධිඳති   චක්රලේඛ  ංකක -  2017/07    2017 ලේඳබරලාරි         දින 

විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුල  

306/72 

ලේඳොඛදල ඳාර  

බත්තරමුඛ 

 

සියළුම නිධාරීන් ලේලත, 

 

විදේ ශියත්වල වශ ුහුණු  ලඩමුළු වඳශා ලියාපදිංචි වීම   

------------------------------------------------------------ 

විලේේ ශියත්ල වශ ුහුණු  ලඩමමුළු වශා නාම ලේය නනා ිරරීම  ලේදඳාර්තලේේන්තුල  ඩලේබන කාය 

ඇතඩේ වි  ඉතා සීමිත ලන බඩවින්, එම ංලව්ථාලදී ලේලන ලේලනම ංයදුේඳත් කඩවීම ංසීරු කරුණක් 

ලන බල ලේඳලේන්. එබඳු ංලව්ථාල විලේේලේයන් ංයදුේඳත් කඩවීම සිදු ලේනොකර ලේනය්ාතාලය, 

කුවතාලය, විලේේ ගමන් වශා ලේඳර වශභාගිවීම, ශියත්ල ලේශ  ුහුණු  ලඩමමුළුල  භානනය ලන 

වියය ශා වශභාගී විය යුතු යඩයි දන්ලා තිලේබන නිධාරියාලේේ තනතුරු ව්ලභාලය යන කරුු  මත 

ඳදනේල ඉශම සුදුසුකේ බන නිධාරියා ලේශ  නිධාරීන් ඒ වශා නේ ිරරීම  ඉදිරිලේේදී ක්රියා 

කරනු ඇත.  

 

2. එම ලේත රාගඩනීම වශා ලේදඳාර්තලේේන්තුලේේ සියළු නිධාරීන් සියළු ලේතොරතුරු ඇතුෂත් 

කරමින් විලේේ ශියත්ල වශ ුහුණු  ලඩමමුළු වශා ියයාඳදිකි  වීම  ලේේ වමඟ ඇති ඇමුු ම 

ප්රකාරල ංයදුේ කෂයුතු ංතර, ඉශත ඳරිදි ක යුතු ිරරීලේේදී එලේවේ ියයාඳදිකි  වී ඇති 

නිධාරීන්ලේගන් ලමාත්ම සුදුසු නිධාරියා ලේශ  නිධාරීන් ලේත රාගනු ඩලේේ. 

 

3. විලේේ වකචාර වශා වශභාගීවීම  ංඳශසු ශා මනාඳ ලේනොලන නිධාරීන් ියයාඳදිකි ය වශා 

ංයදුේ ලේනොකෂ යුතු ංතර, ලේත රාගත් නිධාරියකු  ඒ ංනුල ක යුතු කෂ ලේනොශඩිර නේ 

ලේනොඳමාල ඒ බල ියඛිතල දඩනුේ දිය යුතුල ඇත. 

 

4. නාම ලේය නනා ඉදිරිඳත් ිරරීම  ප්රමාණලත් කායක් ඇති ංලව්ථාලදී ලේමලේතක් භාවිතා කෂ 

ඳරිදි චක්රලේඛ  මිනන් නිලේේදනය කරනු බන ංතර, ලේමම චක්රලේඛ ය ය ලේත් ියයාඳදිකි  වී 

ඇති ංයදුේකරුලන් නඩලත ංයදුේ ිරරීම  ංලය ලේනොලේේ. 

 

5. ලේේ වශා දත්ත ඳේධතියක් වකව් ලේකලේරන ංතර, සියළුම නිධාරීන්ලේේ ලේතොරතුරු වශ 

ඔවුන් ලේලත බාදී ඇති විලේේ වකචාරල ලේතොරතුරු ඇතුෂත් කරමින් යාලත්කාලීනල 

ඳලත්ලාලේගන යෑම  ක යුතු ලේකලේරන බඩවින්, ිරසිදු නිධාරියකු ලේලත විලේේ වකා 
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බඩලීමක් ලේමන්ම ලේනොවකා ශඩරීමක්ද සිදු ලේනොවීම  ක යුතු ලේයොදා ඇත. 

ලේදඳාර්තලේේන්තුලේේ ලේලේ ංමවිලේේ ලේමම දත්ත ඇතුෂත් ිරරීම  ද ක යුතු කරනු ඇත. 

 

6. විලේේ වකචාරලේේ ව්ලභාලය ඳරිදි ඉශත වශන් කර ඇති එක් එක් නිර්නායකයන් ඳදනේ 

කරලේගන නිර්ලේේලන නිධාරීන් වශා ලන ංනුමඩතිය මා විසින් බාලේදනු ඇත. 

 

 

 

 

විගණකාධිඳති 
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ආදර් ංයඳුේ ඳත්රය 

---------------------- 

( විලේේ ශියත්ල වශ ුහුණු  ලඩම ව ශන් වශා   

01. නිධාරියාලේේ නම :-      

 මයා/මිය/ලේමය 

02. ංනුයුක්ත කණ්මායම :- 

03. උඳන් දිනය  :- 

04. (ං  ලර්තමාන තනතුර   

ඳත්වු දිනය  :- (i) වි.ංධි. II – I  

   (ii) වි.ංධි. II – II  

   (iii) වි.ඳ. I 

   (iv) වි.ඳ. II 

(ආ  එම තනතුලේර් ව්ථිර කෂ දිනය :- 

05. විගණකාධිඳති ලේදඳාර්තලේේන්තුල  ඳත්වු දිනය  :- 

06. ංධයාඳන සුදුසුකේ  :- 

 

 

 

07. ලෘත්තීය සුදුසුකේ :- 

08. භාා පිළිබ දඩනුම ( ඉතා ලේශොදයි/ලේශොදයි/වාමානයයි/දුර්ලයි/ ලේනොශඩිර    

භාාල    ිරයවීම   ියවීම    කතාිරරීම 

--------   ----------  ---------  ------------ 

ඉකග්රිසි 

සිකශ  

ලේදමෂ  

09. විලේේ වකචාර පිළිබ විව්තර :- 

(ලේමම ලේදඳාර්තලේේන්තුලේේ ලේවේලා කාය තුෂ ලේශ  පූර්ල ලේවේලා කායක් ලේේ නේ එම ලේවේලා 

කාය තුෂ ලේලනත් ලේදඳාර්තලේේන්තුලක, ලයලව්ථාපිත ආයතනයක, ූලය ංනු්රශය මත 

වශභාගීවු සියළුම විලේේ වකචාර ඇතුෂත් කෂ යුතුය.    
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  රට කාසීමාල සිට - දක්ලා 

(i) ශියත්ල     

(ii) වේමන්ත්රණ     

(iii) ුහුණු  ලඩමමුළු / වකචාර    

(iv) විගණන ඳරික්ණ     

 

ඉශත දඩක්ලේලන ලේතොරතුරු වතය, වේුහර්ණ ශා නිලඩරදි බල ප්රකා කරන ංතර, ංවතය / ංවේුහර්ණ 

ලේතොරතුරු ඉදිරිඳත් ිරරීම ංයඳුේඳත ප්රතික්ලේේඳ ිරරීම  ශා විනය ක යුතු ල  ලේශේතු ලන බලද දනිමි.  

 

දිනය :-        ංයඳුේකරුලේේ ංත්වන  

 

නිර්ලේේ කර ඉදිරිඳත් කරමි.  

 

දිනය :-        ා ා භාර විගණන ංධිකාරි 

        

 

        ංක ප්රධානි  

 

  

        ංධයක් (ඳරිඳාන  

 


