
සියලුම CIDA ලියාපදිංචි ඉදකිරීම් ක ොන්ත්රාත්කර වන්න් ක්ත දැනුම් දීමයි. 

 

(a) COVID-19 ්සිංගත තත්කරත්කර්ය තුළ සිංචරණය සීමා කිරීම කේතුක්න් 

ඉදකිරීම් ක ොන්ත්රාත්කර වන්න් ලියාපදිංචි කිරීකම් දයම්ම්පත්කර ඉදපතපත්කර 

කිරීම 

 

වර්තමානයේ C3 සහ ඊට ඉහළ යේණි ස සහා මාර්ගගත ලියාඳදිංචි (Online 

Registration)කිරීයේ ඳහසුකම “අළුත් කිරීේ” සහා ඳමණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව 

සලසා ඇත.පූර්ණ ධාරිතාව සහිතව මාර්ගගත යේදකාව ස්ථාපිත වන යතක් ලියාඳදිංචිය 

අළුත් කිරීේ සහ උසස් කිරීමC1යේණි සයදක්වා සහා ඊයේල් මගින් අයදුේඳත් ලබා 

ගැනීමටඉදකිරීේ කර්මාන්ත සිංවර්ධන අධිකාරියවිසින් තීරණය කර ඇත. EM, GPසහ SP 

වැනි අයනකුත් කාණ්ඩ ද ඉහත ආකාරයයන් සිදු කිරීමට හැකියාව ඇත.යකයස් යවතත් 

“නව” ලියාඳදිංචිය කිරීේ අදාළ යල්ඛන ය ෞතිකව ඉදරිඳත් කිරීම මගින් ඳමණක් ලබා 

යදන අතර එම කාර්යය ඉටු කිරීම සදහා ප්රධාන කාර්යාලයේ යස්වා වලට අමතරව 

ඉදකිරීේ කර්මාන්ත සිංවර්ධන අධිකාරියයහි දස්ත්රික් සේබන්කරකරණ නිලධාරීන්ට බලය 

ඳවරා ඇත. 

(2) ඒ අනුව, අතයව්යම යල්ඛන වන මූලයමය යතොරතුරු ඇතුලත් යල්ඛන වයාඳිති 

සාරාිං්ය සහ වි්ාලතම වයාඳිති වලට අදාළ යල්ඛනස්කෑන් කරන ලද පිටඳත් යලස  

ඉදරිඳත් කළ යුතු යේ. මාර්ගගත ක්රියාවලියේ ඇ ඇති විය හැකි තාක්ිණි සක ද ද වැම්ේමග 

හරවා ගැනීම සහා ස්කෑන් කරන ලද යල්ඛනවල අවම පිටඳත් සිංඛයාවක් (උඳරිම 

පිටඳත් 05 සිට 06 දක්වා) ලබා දය යුතුය. 

(3) අයදුේඳත් වල මිදු පිටඳත් බාගත කිරීම සහා ඳහසුකේ සලසා ඇති අතර, 

නිවරදවසේපූර්ණ කරන ලද අයදුේඳත් වල දත්ත අස්ථානගත වීම මග හරවා ගැනීම 

සදහා PDF ආකිති සහිව එවිය යුතුය. 

(4)ස්කෑන් කරන ලද සියලුම යල්ඛන පිටඳත් යනොතාරිස්වරයයකු යහෝ යේෂ්ඨාධාධිකරණයේ 

නීති ඥයයකු විසින් සහතික කර තිද ය යුතුය. 

(5) ඇගයීයේ ක්රියාවලිය සේපූර්ණ කිරීයමන් ඳසු යගවීම සහා යකොන්ත්රාත්කරුට විදුත් 

තැඳෑල මගින් ඉන්යවොයිසියක් ලැයබනු ඇත. CIDA යවබ් අඩවියේ බැිංකු තැන්ඳතු / 

මාර්ගගත හුවමාරුව යහෝ මාර්ගගත වීසා / මාස්ටර් කාඩ් යගවීයේ ඳහසුකම 

 ාවිතයයන් යකොන්ත්රාත්කරුවන්ට යගවිේ කටයුතු සිදු කල හැකිය. 

(6)ඉදකිරීේ කර්මාන්ත සිංවර්ධන ඳනත 35,36 වනවගන්ති මගින් සඳයා ඇති විධිවිධාන 

ප්රකාරව වයාජ ල ලියකියවිලි  යහෝඅසතය යතොරතුරු ඉදරිඳත් කිරීම දඩුවේ ලැද ය හැකි 

වරදකි.  

විදුත් තැඳැල මගින් ලියාඳදිංචිය සදහා අව්ය වන යකොන්ත්රාත් 

ආයතනයේ/සිංවිධානයේ නම / CIDAලියාඳදිංචි අිංකය / ලියාඳදිංචි කිරීයේ කාණ්ඩ සහ 

යේණි ස / දුරකථන ජ ලිංගම දුරකථන අිංක යනා ඇයතොරතුරුCidaitdev@gmail.comලිපිනයට 

dirdev@cida.gov.lkලිපිනයට පිටඳතක් සහිතව එවිය යුතුය.  

mailto:Cidaitdev@gmail.com
mailto:dirdev@cida.gov.lk


තවදුරටත් ඳැහැදලි කර ගැනීේ සහා  දුරකථන අිංක 0712950388 මගින්සඳුන් ඇමතීමට 

කාරුණි සක වන්න. 

 

ඉදකිරීම් ක ොන්ත්රාත්කර වන්න් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳ සාමාන්ය කතොරතුවන 

(1) නි්ාන්ති - 0770070683 (2) දනිති - 0772168085 (3) යේනකා - 0702448522 

(2) සහකාර අධයක්ිප්රියන්ති මිය - 071 0843925 (5) සහකාර අධයක්ිප ුද්ධධික- 

0773943755 

 

ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා කතොරතුවන තාක්ෂණ සහාය 

(1) ඉන්දක  – 0713870235          (2) ම යේෂ්ඨා : 0778003438  

(3) සහකාර අධයක්ි:තාරක  071 5196060    

 

ප්රතිපපත්කරතිපමය තීරණ සහ උපකදස් - ලියාපදිංචි කිරීම් සහ ක ොන්ත්රාත්කර 

ක ොන්කේසි 

(1) අධයක්ි  එස් අමරයස්කර– 0777 320818   (2) නියයෝජ ලය අධයක්ි – චන්දමා යමනවිය 

071-8443694  

(3) සහකාර අධයක්ි– හිමාල් – 0714870861   (4) සහකාර අධයක්ි – ගයනි මිය -0710325235 

විමසුේ / ගැටළුඳහත දැක්යවන විදුත් තැඳැල් ලිපිනයන් යවත එවිය යුතුය. 

 (1)diradv@cida.gov.lk (2) chandimask1@gmail.com (3) himal.n.hikkaduwa@gmail.com 

(4) bmgayani@gmail.com 
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