ස්ථීර කිරීම්, උසස් කිරිම් අඩුපාඩු සහ අනෙකුත් ආයතනික කටයුතු සම්බන්ධ අඩුපාඩු
2021.02.22
අනු
CS/DOS/…. අංකය
අංඹ
1

CS/DOS/04547

නිධාරියාගේ නම
එේ.ඒ.ඩී.ඩබ්.
භහයසංව

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

ඉඩේ නොභහරිස සථිය කිරීේ 1-13/නඳෞලි 2017.05.03
ජනයහල්
24
නදඳහර්තනේන්තු

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

● 2013.03.19 දිනට 04 ඳරිශිසටඹ
● ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවන
● 2013.03.19-2014.03.18 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ ර මුල් පිටඳත්

7

CS/DOS/5833

ජී.ඩී.ටී.නඳනර්යහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ HIK/DS/AD 2020.10.13
හර්ඹහරඹ,
M/10/09/2/
හික්ඩු
02

● උඳහධී නහථඹ ප්රභහණත්
නනොනේ

www.pubad.gov.lk නබ් අඩවිනේ
ංර්ධන නිරධහරී නේඹ ඹටනත් ලිපි
නල්නඹන්හි ඇතුරත් උඳහධි නහථ
කිරීභ ආෘති අං III අනු නඹොමු ශ
යුතුයි.

● උඳහධී රංගු දිනඹ ඇතුලු
විසතය හිත එවිඹ යුතුඹ
8

CS/DOS/33783

ඒ.ඒ.තයහහ
දිහ අධියණඹ - සථිය කිරීභ DC/PPD/PF/ 2020.11.13
(Mr.A.A.Thavarasa) නේදුරුතුඩු
AAT/2020

●විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධිඹ
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත

11

CS/DOS/32550

ආර්.ඒ.වීයසංව

● උඳහධි වතිඹ

12

CS/DOS/32748

නක්.පී.ජී.ආර්.ජඹන්ති නොවිජන
සථිය කිරීභ අනු/නො.ං. 2020.07.09
භහරහ
ංර්ධන දිසත්රික්
නද.3/1/ං.
හර්ඹහරඹ නි/47
අනුයහධපුය

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ BKP/EST/PF 2020.09.26
හර්ඹහරඹ DEV/A2/6
බුරත්නොහුපිටිඹ

● 2013.09.24 දිනට ළඩබහය
ළනීනේ ලිපිඹ

www.pubad.gov.lk නබ් අඩවිනේ
ංර්ධන නිරධහරී නේඹ ඹටනත් ලිපි
නල්නඹන්හි ඇතුරත් උඳහධි නහථ
කිරීභ ආෘති අං III අනු නඹොමු ශ
යුතුයි.

13

CS/DOS/32629

ඒ.ඒ.ඩී.රුන්

පුයහවිදයහ
සථිය කිරීභ පුවි/1/14/3/ 2020.11.19
නදඳහර්තනේන්තු
295

14

CS/DOS/34905

සී.එස.වීයක්නොඩි

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ යන්නදණිඹ

●. 2017.05.22 - 2018.05.21 දක්හ
වහ 2018.05.22 - 2018.06.30
දක්හ නොටස 2කින් යුත් ඳරිහ
හර්තහ 2ක් නර ඉදිරිඳත් ශ
යුතුඹ.
●. ඳරිහ හරඹ තුශ රඵහ ත්
www.pubad.gov.lk නබ් අඩවිනේ
නිහඩු ේඵන්ධ හර්තහක්
ංර්ධන නිරධහරී නේඹ ඹටනත් ලිපි
නල්නඹන්හි ඇතුරත් නිහඩු භඵන්ධ
හර්තහ ආෘති අං II අනු නඹොමු ශ
යුතුයි.
●.ත්ේ ඵළයේ ප්රහලනේ
ේපුර්ණ පිටඳතත්
●. ජහති වළඳුනුේඳනතහි ඳළවළදිලි
පිටඳතක්

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ නනළු

●. උඳහධි වතිඹ

CS/DOS/A/46192 ජී.ජී.එන්.එේ.එන්.
නක්. නයත්න මිඹ

මුදල් අභහතයහංලඹ II නරේණිඹට MF1/01/11/ 2019.05.24
උස කිරීභ 260/21/870
0

●. ඳරිහ හරඹ තුශ හ..ඉ
භත් නනොවීභට නවේතු

CS/DOS/A/46913 ආර්.ඒ. ඹහනි මිඹ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

●. ළඩ බහයත් දිනඹ 2008.01.11
නමුත් ඳත්වීභ සථීය ය ඇත්නත්
2008.01.10 දිනටඹ. ඒ ේඵන්ධ
ඳළවළදිළි කිරීභක්

15

CS/DOS/34547

18

22

පී.ජී.පී.භධුන්ති

II නරේණිඹට ED/05/67/2 2020.08.31
උස කිරීභ 4/18

●.බහහ ප්රවීණතහඹ ේපර්ණ ශ
ඵට ආඹතන ප්රධහනිඹහ නිකුත් ශ
ලිපිනේ පිටඳත

2021.02.22
32

CS/DOS/21015

පී.එේ. භල්කුභහරි

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ ED/05/67/2 2017.05.23
1/07/31

● ඳත්වීේ ලිපිඹ
● උඳහධි වතිඹ
● අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ(157)

35

CS/DOS/07286

එච්.එල්.ඩී.භධුබහෂීණී ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ PTB/EST/OF 2020.01.21
හර්ඹහරඹ,
PFL/01/01/
පිටඵළේේය
72

●.එහ ඇති උඳහධී නහථඹ
ප්රභහණත් නනොනේ (උඳහධී රංගු
දිනඹ, ලිඹහඳදිංචී අංඹ, විබහ
අංඹ, හභහර්ථඹ, රඵහත්
උඳහධීඹ වහ ශියබහඹ ඇතුලු
සඹළු විසතය හිත එවිඹ යුතුඹ)

www.pubad.gov.lk නබ් අඩවිනේ
ංර්ධන නිරධහරී නේඹ ඹටනත් ලිපි
නල්නඹන්හි ඇතුරත් උඳහධි නහථ
කිරීභ ආෘති අං III අනු නඹොමු ශ
යුතුයි.

36

CS/DOS/05834

ඩබ්.එන්.ඩී. ද සල්හ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ,
හික්ඩු

●.එහ ඇති උඳහධී නහථඹ
ප්රභහණත් නනොනේ (උඳහධී රංගු
දිනඹ, ලිඹහඳදිංචී අංඹ, විබහ
අංඹ, හභහර්ථඹ, රඵහත්
උඳහධීඹ වහ ශියබහඹ ඇතුලු
සඹළු විසතය හිත එවිඹ යුතුඹ)

www.pubad.gov.lk නබ් අඩවිනේ
ංර්ධන නිරධහරී නේඹ ඹටනත් ලිපි
නල්නඹන්හි ඇතුරත් උඳහධි නහථ
කිරීභ ආෘති අං III අනු නඹොමු ශ
යුතුයි.

37

CS/DOS/26079

ජී.එේ.පී.ජී.එල්.බී.
ේරත්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 9/1/6/1/10 2019.10.22
හර්ඹහරඹ 4
ඹටත්ත

● 2016.09.24-2016.12.22 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ

38

CS/DOS/25928

ආර්.එේ.එන්.පී.
අනබ්යත්න

ඉඩේ නොභහරිස සථිය කිරීේ LCGD/AD/5/ 2020.10.23
ජනයහල්
17-01
නදඳහර්තනේන්තු

● 2016.12.22 හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහ ප්රතිපර ටවනන්
තය පිටඳතක් නර වති ශ
පිටඳතක් නර වති ශ
ඉදිරිඳත් යන්න.

39

CS/DOS/26193

එස.එේ.සී.එන්.
ගුණයත්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/KGK/1/ 2020.11.11
හර්ඹහරඹ 4/1/40
භවනුය
ඩත්තය ව
ඟටනෝයනශේ

● 2018.06.30 හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහ ප්රතිපර ටවන
නිළයදි ඉදිරිඳත් යන්න.

40

CS/DOS/32799

ඩබ්.එේ.එස.එල්.නි තළඳළල් නේහ වහ
සුරිඹ
ජනභහනධයේදි
ෘත්තිඹ
ංර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ SM/PS&PDJ 2020.09.29
/ADM/4/13
030

●. 3 ඳරිශිසඨඹ
● 2016.09.24- 2019.11.30 දක්හ
නිහඩු හර්තහ
● විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධිඹ
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත

අභහතයහංලඹ

● යහ.නේ.නො..හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති අනු ඳරිහ හර්තහ
(2016.09.24 දින සට 2019.11.30
දක්හ හර්ෂි)
උදහ :- 2016.09.24-2017.09.23,
2017.09.24 2018.09.23,
2018.09.24 2019.09.23,
2019.09.24 2019.11.30
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CS/DOS/32668

පී.නනනවියත්න

භහතය දිසත්රික්
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ DSM/ADM/ 2020.12.15
PEROF/03/0
3/785
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CS/DOS/34843

ඩබ්.එේ.ආර්.බී.නක්.ඳ නන්ත්ත
සථිය කිරීේ DIVGW/AD
ේභසරි
ප්රහනේශිඹ නල්ේ
M/ES/PFILE
හර්ඹහරඹ
/1/4/1B/50

● 2016.09.22 - 2016.12.21 දක්හ
නිහඩු හර්තහ
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CS/DOS/32707

එස.එස.එල්.කුභහය

● ඳරිහ හරඹ තුශ රඵහ ත්
නිහඩු භඵන්ධ හර්තහ - ලිත්
ර් ඳදනමින්

නිපුණතහ
සථිය කිරීේ TR/2/11/ST 2020.12.01
ංර්ධන,ෘත්තිඹ
O/371
අධයහඳන,ඳර්නේ
ණ වහ න
නිඳළයුේ යහජය
අභහතයහංලඹ

● ඳවත නල්න ර වති යන
රද තය පිටඳත් ඉදිරිඳත් ශ
යුතුඹ.නඹොමු යන රද නභභ
නල්න වති ය නනොභළත.
1. 3 ඳරිශිසඨඹ
2. ඳරිහ හරඹ තුශ රඵහ ත්
නිහඩු ේඵන්ධ හර්තහක්
3. වදය ඳරික්ණ හර්තහ
4. උඳහධි වතිඹ
5. දිවුරුභ/ප්රතිඥහ
6. ත්ේ ඵළයේ ප්රතහලඹ
7. ගිවිසනහ
8. අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
9. චර්ඹහ ටවන
10. 2019.11.30 දිනට අදහශ
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
ප්රතිපර ටවන

● විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධිඹ
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
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CS/DOS/34875

එල්.ඒ.සී.කුභහය

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීේ 2/10/05/50 2020.12.14

● ඳරිහ හරඹ තුශ රඵහ ත්
නිහඩු භඵන්ධ හර්තහ - ලිත්
ර් ඳදනමින්
● විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධිඹ
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
● හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
ප්රතිපර ටවන්
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CS/DOS/33972

CS/DOS/34082

CS/DOS/34760

පී.ජී.එස.නක්.වික්රභසං යත්නතොට
සථිය කිරීේ 10/1/61/8/ 2020.11.25
ව
ප්රහනේශිඹ නල්ේ
28
හර්ඹහරඹ

එස.සුඹහතහ
(Mrs.S.Suyatha)

පුේරඹන්
සථිය කිරීේ DRP/AD/11/ 2020.10.15
ලිඹහඳදිංචි කිරිනේ
DO/NPO/00
නදඳහර්තනේන්තු
8

ඩබ්.නක්.ජී.එන්.චන්ද්ර අඳනඹන
සථිය කිරීේ 1/14/1/266 2020.10.26
රතහ
ෘෂිර්භ
නදඳහර්තනේන්තු

● 2018.01.01 - 2019.11.30 දක්හ
නිහඩු හර්තහ - ලිත් ර් ඳදනමින්
● යහ.නේ.නො..හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති අනු ඳරිහ හර්තහ
(2016.02.24 දින සට 2019.11.30
දක්හ හර්ෂි)
උදහ :- 2016.02.24 2017.02.23,
2017.02.24 2018.02.23,
2018.02.24 2019.02.23,
2019.02.24 2019.11.30
● හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
ප්රතිපර ටවන්(2016.12.22 දිනට
අදහශ)

● ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ (3 වහ 4
ඳරිශිසඨඹ)- 2013.03.16 දිනට
●චර්ඹහ ටවන ( නිරධහරිනිඹනේ
උඳන්දිනඹ 1967.06.30 නර
වන් න අතය එඹ 1967.06.03
නර නිළයදි විඹ යුතුඹ)

●. නිරධහරිනිඹ බහවිතහයන නභට
අදහශ 13 තීයනඹන් ංනලෝධනඹ
යන රද උේඳළන්න වතිනේ
වති ශ පිටඳත
50

CS/DOS/33764

ඒ.නේ.ඒ.නත්තහස ඳරිහ වහ
සථිය කිරීේ pcc/01/07/0 2019.01.07
(Mrs.A.J.A.Thevath ශභහයක්
1/168
as)
නේහ
නදඳහර්තනේන්තු

● ඳරිහ හරඹ තුශ රඵහ ත්
නිහඩු භඵන්ධ හර්තහ - නඹොමු
යන රද පිටඳනතහි නභ වන්
න්නන් A.J.S.Thevathas නර න
අතය එඹ Mrs.A.J.A.Thevathas
නර නිළයදි විඹ යුතුඹ.තද
2016.07.02 - 2016.12.21 දක්හ
නිහඩු විසතය ඇතුශත් විඹ යුතුඹ.
● 2016.07.02 - 2016.12.21 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ
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CS/DOS/A/44798 ඊ.ආර්.සී.ටී.කුභහය

අභළති
හර්ඹහරඹ

II නරේණිඹට PMO/2/2/3 2019.09.23
උස කිරීභ /PF/DO/28

● 2005-2021 දක්හ ඹහත්හලීන
යන රද චර්ඹහ ටවන
● හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්වීභ
ප්රභහද වීභට නවේතු
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CS/DOS/A/44850 අයි.ඒ.එස.
ඉරංසංව

යහජය ගිණුේ
II නරේණිඹට SA/ADM/02 2020.10.27
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ /10-2020

● න නේහ සථහනනේ (ප්රෘත්ති
නදඳහර්තනේන්තු) ළඩ බහය
ළනිනේ ලිපිඹ.

අභළති හර්ඹහරනඹන් එන රද උස
කිරීේ ලිපිඹ රළබීනභන් ඳසු නිරධයඹහ
ප්රෘත්ති නදඳහර්තනේන්තුට සථහන
භහරුවී ඇත.

● යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී
තිබීභ.

යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
දන්න රද ලිපිඹ.

2021.03.01
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CS/DOS/24847

ඩී.ඒ. නේ.පී.
දනහඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KWDS/ADM 2020.12.07
හර්ඹහරඹ /HR/PERF/D
රහන
O/37

● උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත
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CS/DOS/24512

ආර්.එේ.එන්.
ඳේභරතහ

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/8 2019.10.19
ප්රර්ධන වහ
/1/52
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

● 2015.09.23-2016.09.23 දක්හ
ඳරිහ හර්තහනේ වන් අඩළටුේ
නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්
එන්න
● 2013.09.20 දිනට අභහතයහංලනේ
ළඩ බහයනන තිනබ්නේ එභ ලිපිඹ
● ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් පිටඳතක්
● ආඹතන ප්රධහනිඹහ සථිය කිරීභ
නිර්නේල කිරීනේ ලිපිනඹහි ඳත්වීභ
සථිය කිරීනේ දිනඹ නිළයදි ය
එන්න
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CS/DOS/A/45331 අයි.ජී. චහන්දනී
භළණිනක් මිඹ

අධයක්, ත්ත් I න
DAPH/AD/1 2020.08.31
නිසඳහදන වහ
නරේණිඹට
4/8/66
නෞය
උස කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

● ඹහත්හලීන යන රද නඳොදු 53 2020.05.16 දින දක්හ ඹහත්හලීන
ඈ දයන චර්ඹහ ටවන නඹොමුය
යන රද නඳොදු 53 ඈ දයන චර්ඹහ
නළත.
ටවනන් වති යන රද පිටඳතක්
රඵහ ළනීභ
● ඳරිහ හරඹ තුශ I න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභ.

ඳරිහ හරඹ තුශ I න හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු
නර්ද ඹන්න.
2019.11.30 දින ඳත්න රද II න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහනේ ප්රතිපර
නේ න විට නිකුත් ය ඇති ඵළවින් භත්
අභත් ඵ තවවුරු ය ළනීභ
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CS/DOS/A/46999 නක්.එස. යහජඳක්

අධයක් ජනයහල්, I න
ජි/1/5/2/3 2020.09.03
නජීවි ංයක්ණ නරේණිඹට
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

● II න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ භත් අභත් ඵ තවවුරු
ය ළනීභ
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CS/DOS/A/46322 නේ.ඒ. නිභල්

අතිනර් ඳහර I න
DIE/E/PF/58 2020.10.02
ජනයහල්, ආභන නරේණිඹට
57
විභන
උස කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

● II න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ වහ නඳනී සටිනේද/
නළේද ඹන්න වහ භත්/අභත් ඵ
තවවුරු යළනීභ.
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CS/DOS/A/45462 නක්.සී.පී.
සතුරිආයච්චි මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ,
භඳව දිසත්රික්
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

I න
1/9/5/09
නරේණිඹට
උස කිරීභ
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CS/DOS/A/45547 ඒ.එච්.සුනිල් ලහන්ත යත්නපුය දිසත්රික්
නල්ේ
හර්ඹහරඹ
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CS/DOS/A/45955 ආර්.ඒ.එස.නේ.යත්න හන්තහ වහ ශභහ I න
MWCA/2/5/ 2020.07.22
නේය මිඹ
ටයුතු ව භහජ නරේණිඹට
15/8/95
ආයක්ණ
උස කිරීභ
අභහතයහංලඹ

2020.11.30

I න
DSRT/ADM/ 2020.11.10
නරේණිඹට
02/BGO/PE
උස කිරීභ RFL/02

● I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
I න හර්ඹක්භතහ ඩඉභ 2007.06.23
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත් දින භත් ඇති අතය, ඳරිහ හරනඹන්
නනොවීභට නවේතු
ඳසු 2007.06.23 දින දක්හ හරඹ වහ
ඹේ වනඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
තවවුරු ය ළනීභ වහ නභභ විබහඹ
ඳළති හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න
තවවුරු ය ළනීභ.
● II න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ වහ නඳනී සටිනේද/
නළේද ඹන්න වහ භත්/අභත් ඵ
තවවුරු යළනීභ.
● නේ දක්හ ඹහත්හලීන යන
රද චර්ඹහ ටවන
● ආදර්ල අඹඳුේ ඳත්රනේ මුල්
ඳත්වීේ දිනඹ නිළයදි නනොවීභ.

Iන නරේණිඹ වහ උස කිරීභට
නඹොමුයන රද ආදර්ල අඹදුේඳත්රනේ මුල්
ඳත්වීේ දිනඹ නර වන් ය ඇත්නත්
පුහුණුට ඵහත් දිනඹ න
1999.05.17 දිනඹ නේ. නමුත් ඳත්වීේ
ලිපිනඹහි වන් න්නන් 2000.05.16
දිනඹ නේ.

● Iන නරේණිඹ වහ උස කිරීභ
වහ නිර්නේශීත දිනඹ නිළයදි
නනොවීභ
● Iන නරේණිඹ වහ උස කිරීභට නිළයදි CS/DOS/Pro/App ආෘති ඳත්රඹ
නඹොමුයන රද ආදර්ල අඹදුේඳත්රඹ නබ් අඩවිනඹන් ඵහත ය ේපර්ණ
නිඹමිත ේපර්ණ ආෘති ඳත්රඹ
ය නළත නඹොමුශ යුතුඹ.
නනොවීභ.
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CS/DOS/A/42019 ආර්.එේ.පී.පී.
රුණහයත්න

යහජය නේහ,
ඳශහත් බහ වහ
ඳශහත් ඳහරන
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට PA/AD/1/3/ 2020.01.07
උස කිරීභ (8)

● චර්ඹහ ටවනන් 2011.08.01
දිනට සට ළටුේ ටවන් ය
නනොභළති වීභ.

චර්ඹහ ටවනන් 2011.08.01 දින සට
නිඹමිත ළටුේ ටවන් ය නේ දක්හ
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ ටවනක්
නඹොමු කිරීභ.

● බහහ ප්රවීණතහඹ රඵහ ඇේද
ඹන්න ප්රතිපර නල්ණඹ හිත
තවවුරු කිරීභ (ආඹතනනඹන්
නිරධහරීඹහට දළන්ව ලිපිඹ)

නේහ යසථහනේ 12.1.1.1 (V) ඳරිදි
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CS/DOS/40516

එස.නක්.පී.ආර්.සී.ධර් ප්රහනේශීඹ නල්ේ නේඹ
KHDS/ADM/ 2020.07.07
භනේන මිඹ
හර්ඹහරඹ සථීය කිරීභ HR/11/PER/
වත්ත
DO/06

● 2014/09/24 සට 2015/09/23
දක්හ ඳරිහ හර්තහ, නිහඩු
විසතයනේ නභ ළයදියි, 2.උඳහධි
රංගු දිනඹන් නදක් දවන් නේ.
(2010/06/23 වහ 2009/05/12
නර - උඳහධි නහථ යන
නල්නනේ ), 3.චර්ඹහ ටවන් ර
2015 ළටුේ ර්ධඹ ටවන් ය
නළත.නිළයදි ඹහත්හලීන චර්ඹහ
ටවන එන්න.
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CS/DOS/40880

ජී.එල්.ජී.දර්ලනී මිඹ

ෘෂිර්භ,ග්රහමීඹ නේඹ
2/1/1/20
ආර්ථි
සථීය කිරීභ GAL 52
ටයුතු,හරිභහර්
ව ධීය වහ ජරජ
ේඳත් ංර්ධන
අභහතයහංලඹ

2019.09.30

● හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
ප්රතිපර ටවන, 2014.05.26 දිනළති
ංනලෝධිත ඳත්වීේ ලිපිඹ.
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CS/DOS/40539

ටී.ඩිරක්න්

පුේරයින්
නේඹ
DRP/AD/11/ 2020.08.21
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ සථීය කිරීභ DO/15/003
නදඳහර්තනේන්තු

● නිහඩු විසතයඹ ඳරිහ
හර්තහනේ නිහඩු භඟ
නනොළරනේ. ඒ පිලිඵද ඳළවළදිලි
කිරීභක් නවෝ නිළයදි කිරීභක්
අලයයි.(ළටුේ යහිත නිහඩු පිලිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක් රඵහ නදන්න.)
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CS/DOS/6043

ජී.එේ. නනනවියත්න ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ අනු/2/1/2/1 2019.07.01
හර්ඹහරඹ,
/196
ළබිතිනොල්රෆ

● 2016.03.13 සට EB භත් වු
දිනඹ නතක් ඳරිහ හර්තහ එවිඹ
යුතුඹ
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CS/DOS/5856

බී.එස. නිල්මිණී

● 2016.02.15 -2017.02.15
වහ2018.02.15 - 2018.06.29 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ එහ නනොභළත

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ HIK/DS/AD 2019.07.15
හර්ඹහරඹ,
M/10/09/02
හික්ඩු
/65

2021.03.08
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CS/DOS/37528

Ms. S. A.
Ganeshwari

Divisional
Secretariat,
Maritimepattu

Confirmati MU/MPP/D 2020.09.18
on
S/PLAN/DO/
07

• Degree Confirmation (Original)
• Affidavit (please find the
sample format in our website)

ඔඵ විසන් 2019.01.11 දිනළති ලිපිඹ
භඟින් නභභ අඩුඳහඩු නඹොමු ය ඇති ඵ
දන්හ ඇතත් නභභ නිරධහරිනිඹනේ ලිපි
නොනුට එභ ලිපි ඇතුරත් වී නනොභළති
ඵළවින් නභභ අඩුඳහඩු ර තය පිටඳතක්
නළත නඹොමු යන නර රු. දන්මි.

උක්ත දින හිත මඵනේ ලිපිඹ භඟින්
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර ඳභණක්
ඉදිරිඳත් ය ඇති අතය නභභ අඩුඳහඩු
පිලිඵ දවන් ය නනොභළත.
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CS/DOS/37656

96

CS/DOS/39745
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CS/DOS/37567

Mr. M.
Shantharuban

Divisional
Secretariat,
Trincomalee
Town and
Gravets
නක්.නක්.ජී. න්ධයහ ළවිලි
අභහතයහංලඹ

Ms. Prunthakaran

Confirmati DTG/ADM/ 2020.08.25
on
C/Pfile/000/
042

• Degree Certificate (Certified
copy)

සථිය කිරීභ MPI/Admin/ 2020.09.30
16/GL/16

• යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු තුන්
අවුරුදු නේහ හර්තහ (මුල් පිටඳත)
2015/06/15 සට 2016/06/14
දක්හ

Divisional
Confirmati VE/DS/DO/ 2020.09.18
Secretariat,
on
PF/104
Valikamam East Kopay

• Leave particulars of probation
period
• Gen - 160
• Article 157A and Article 161
(d) (iii)
• Updates History Sheet
• Probation period report
(Appendix - 05) - Original
2013/10/01 - 2016/12/21
• Efficiency bar examination
result sheet
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CS/DOS/37787

Ms. N. Kavitha

101

CS/DOS/37661

Mr. K. Kailaivasan

Agrarian
Development
District Office,
Jaffna
Department of
Archaeology

Confirmati JFF/PF/Dos/ 2020.02.05
on
9/5/2/59

• Appendix 3 & 4 (Assumption of
Duty) - with effect from
2013/07/02

Confirmati පුවි/1/14/3/ 2020.09.07
on
366

• Appendix 3 & 4 (Assumption of
Duty) - with effect from
2013/07/02
• Leave particulars of probation
period
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CS/DOS/37608

Ms. S. Subaginy

Divisional
Confirmati VE/DS/MED 2020.07.09
Secretariat,
on
/DO/PF/95
Valikamam East Kopay

• Name change documents
according to treasury circular
394
• Marriage certificate
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CS/DOS/37538

Ms. N. Tharakai

Divisional
Secretariat,
Thunukkai

Confirmati TNK/DS/PL/ 2020.06.24
on
PF/DO/31/2
013

• Name change documents
according to treasury circular
394
• Marriage certificate

104

CS/DOS/37537

Ms.S. Umagowry

Divisional
Secretariat,
Thunukkai

Confirmati TNK/DS/PL/ 2020.08.04
on
PF/DO/26

• Name change documents
according to treasury circular
394
• Marriage certificate
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CS/DOS/37568

Ms. M. Selvarani

Divisional
Secretariat,
Thunukkai

Confirmati TNK/DS/PL/ 2020.09.16
on
PF/DO/32/2
013

• Affidavit (please find the
sample format in our website)
• Marriage Certificate (Certified
copy)
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CS/DOS/37761

107

Ms. K.
Kunaeeswaran

Confirmati NAL/DS/01/ 2017.11.14
on
01/207

• Marriage certificate

CS/DOS/37575

Divisional
Secretariat,
Nallur
Ms. Ajitha Kopinath Department of
Hindu Religious
and Cultural
Affairs

Confirmati HA/18/NC
on

• Degree certificate (Certified
copy)
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CS/DOS/37513

Mr. S. Vinothan

Department of
Probation and
Chil Care
Services

Confirmati PCC/01/07/ 2020.09.28
on
01/212

• Degree confirmation - Original

109

CS/DOS/37743

ඩී.එේ.ඒ. දනහඹ

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

විනේල
නිහඩු

• 2014 අඹළඹ නඹෝජනහ
ක්රිඹහත්භ කිරීභ - ක්නේත්ර
නිරධහරින් වහ ඹතුරුඳළදි රඵහ
දිභ ළඩටවන ඹටනත් නිරධහරිනිඹ
ඹතුරුඳළදිඹක් රඵහ නන ඇත්ද,
එනේ නේ ඇඹ විසන් රඵහ ත්
ඹතුරුඳළදිනේ නඳොනතහි වති
ශ පිටඳතක්
• ළටුේ යහිත නිහඩු ඉල්ලීභ
ේඵන්ධනඹන් අදහශ
අභහතයයඹහනේ එඟතහඹ
දන්න රද අභහතයහංලඹ
නල්ේයඹහනේ ලිපිඹ

2016.03.03

NPS/HRD/0 2021.01.15
5/PF/27/46

• යජඹට අඹවිඹ යුතු මුදල් පිළිඵ
විසතය ඉදිරිඳත් යන්න.
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CS/DOS/39465

Mr. I.L. Saneer

Ministry of
Plantation

Confirmati MPI/Admin/ 2020.10.20
on
14/AM/3

• National Identity Card
(Certified copy)
• Birth Certificate (Certified
copy)

111

CS/DOS/37706

Ms. R. Thavanesan Ministry of
Justice

Confirmati MOJ/E07/D 2019.09.04
on
O/Courts/Pr
o.Asst/379

• Graduate Trainee
Appointment Letter (Certified
copy)
• National Identity Card
(Certified copy)
• Affidavit (please find the
sample format in our website) &
Marriage Certificate (Certified
copy)
• Probation period report
(Appendix - 05) - Original
2017.01.01 - 2018.06.29

112

CS/DOS/37975

Ms. C. Priyatharsini Divisional
Secretariat,
Karachchi

Confirmati KR/PL/01/D 2020.08.27
on
O/PF/48

• Graduate Trainee
Appointment Letter (Certified
copy)
• Degree certificate (Certified
copy)
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CS/DOS/39150

Ms. P. Thayalini

District
Secretariat,
Trincomale

Confirmati GAT/DO.02/ 2020.10.17
on
CONFR/0302(Vol-I)

116

CS/DOS/39562

Mr. P. Rajasuresh

Land
Commissioner
General's
Department

Confirmati LCGD/AD/5/ 2020.08.21
on
1-83

• Name change documents
according to treasury circular
394
• Marriage certificate
• Appendix 4 (Assumption of
Duty) with effect from
2013.07.25
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CS/DOS/38701

ආර්.ර්මිරහ

රහඳ අධයහඳන
හර්ඹහරඹ,
භඩරපු

මුදහ වළරීභ BT/ZEO/EA/ 2019.09.07
PF/DO/Vin/
29

• 2014 අඹළඹ නඹෝජනහ
ක්රිඹහත්භ කිරීභ - ක්නේත්ර
නිරධහරින් වහ ඹතුරුඳළදි රඵහ
දිභ ළඩටවන ඹටනත් නිරධහරිනිඹ
ඹතුරුඳළදිඹක් රඵහ නන ඇත්ද,
එනේ නේ එහි නඳර ටිනහභ
නවීභට අදහශ කුවිතහන්සඹ වහ
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ.
• යජඹට අඹවිඹ යුතු මුදල් පිළිඵ
විසතය ඉදිරිඳත් යන්න.
• ංර්ධන නිරධහරී නේනඹන්
සථිය මුදහවළරීභට අදහශ
අභහතයහංල නල්ේනේ නිර්නේලඹ.
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CS/DOS/34246

ආර්.එේ.නේ.එච්.ජ මිනිසඵර වහ
සථිය කිරීේ DOME/01/0 2020.12.24
නහඹ
රැකීයක්හ
9/DO/24
නදඳහර්තනේන්තු

120

CS/DOS/34097

වී.විභරන්

122

CS/DOS/33892

123

CS/DOS/33498

නංරනට්ටිකුර සථිය කිරීේ
ේ ප්රහනේශිඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ
පී.දුයන්ති
නොවිජන
සථිය කිරීේ
(Ms.P.Thushyanthy ංර්ධන දිසත්රික්
)
හර්ඹහරඹ ත්රිකුණහභරඹ

එේ.ජින්දියන්
(Mr.M.Kajindiran)

ADM/ADMP 2017.12.23
F/1/1/127

TCO/16/PF/ 2020.12.31
DO/35

නෝභයන්ඩර සථිය කිරීේ ත්රි/නෝභ/1/ 2020.12.21
ප්රහනේශිඹ නල්ේ
2/1 පිඑෂස
හර්ඹහරඹ

● හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
ප්රතිපර ටවන් - (හර්ඹහර ක්රභ
විඹ භත් වීභට අදහශ
2016.06.22 දිනළති විබහ ප්රතිපර
ටවන)
● චර්ඹහ ටවන

● ළඩබහය ළනීනේ ලිපිඹ(3 වහ 4
ඳරිශිසට) - 2013.09.21 දිනට
අදහශ
● බහණ්ඩහහය චක්රනල් 394 අනු
නභ නනස කිරීභට අදහශ
නිර්නේශිත ලිපි නල්න
• ඳරිහ හරඹ තුශ රඵහ ත්
නිහඩු හර්තහ(මුල් පිටඳත)

ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත් නනොවීභ
ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින් වන
හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න (ආඹතන
ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9 නවෝ
11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද ඹන්න)
වහ නභභ හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති
හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
ය ළනීභ.

•විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධිඹ
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත

ඒ.එේ.සී.නක්.අනබ්
නෝන්

124

CS/DOS/32697
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CS/DOS/A/45456 නක්.එේ. එස.
ඉන්ද්රහනි

නොවිජන
සථිය කිරීේ අනු/නොං 2020.12.24
ංර්ධන දිසත්රික්
නද/2/1/3/2/
හර්ඹහරඹ 1/53
අනුයහධපුයඹ

• නනේ නනට අදහශ දිවුරුේ
(ඒ.එේ.සී.නක්.අනබ්නෝන් ව
එඒ.එේ.සී.නක්.අබඹනෝන් )ආෘතිඹ නබ් අඩවිනේ ඳශ ය
ඇත.

ප්රහනේශීඹ නල්ේ I න
DOS/EST/02 2020.08.28
හර්ඹහරඹ නරේණිඹට
-06/FI/01ඕනක්නර
උස කිරීභ 01

• I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත්
නනොවීභට නවේතු
• ඳළවළදිලි චර්ඹහ ටවන
පිටඳතක්
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CS/DOS/28868

පී.එන්.උදඹහංනී

ප්රහනේශීඹ නල්ේ- සථීය කිරීේ YAK/ADM/0 2020.12.18
ඹක්රමුල්ර
9/01/08

135

CS/DOS/29386

ඩබ්.ඒ.එල්.ආර්.
ඵණ්ඩහය

ප්රහනේශීඹ නල්ේ- සථීය කිරීේ KDS/UDP/1/ 2020.12.17
උඩඳශහත
7/DO/PF-74
ේනඳොශ
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CS/DOS/29737
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CS/DOS/28274

ඩබ්.එේ.ජී.ජි.එස.නක්. බුේධ
සථීය කිරීේ
යත්නහඹ ඵණ්ඩහ ලහන,ආමි
වහ ං.ටයුතු
අභහතයහංලඹ
එච්.එේ.එන්.ජී.එච්.පි. ප්රහනේශීඹ නල්ේ- සථීය කිරීේ
නක්.නවේයත්
උඩුනුය

● චර්ඹහ ටවන(උේඳළන්න
වතිනේ නභ වහ
නනොළනේ)/උඳහධි වතිර
නභ උේඳළන්න වතිනේ ඇති
නභ වහ නනොළනේ.දිවුරුේ
ප්රහලඹක්
● පුහුණු හරඹ තුර ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ/2012.03.192013.05.21දින දක්හ නිහඩු හර්ථහ

CA/10/12/0 2021.02.15
1/78

● 2016.07.10-2016.12.21දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ

KDS/UNU/1 2020.10.22
/6/1/116

● උේඳළන්න වතිනේ උඳන්
දිනඹ චර්ඹහ ටවනන් උඳන්දිනඹ
වහ නනොළරනේ

ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත් නනොවීභ
ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින් වන
හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න (ආඹතන
ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9 නවෝ
11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද ඹන්න)
වහ නභභ හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති
හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
ය ළනීභ.

138

CS/DOS/28532

එච්.ජී.එන්.ප්රිඹංනි

ඳශු ේඳත්
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන වහ කිරි
බිත්තය ආශ්රිත
ර්.යහජය
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ MLRCD/4/2 2021.02.03
/1/PFDG/4/
1-53

139

CS/DOS/27617

ආර්.එල්.ඒ.යණවීය

නිපුණතහ
සථීය කිරීේ ADM/01/03 2020.10.15
ංර්ධන
/01-01
,ෘත්තීඹ
අධයහඳන,ඳර්නේ
ණ වහ න
නිඳළයුේ යහජය
අභහතයහංලඹ

● ගිණුේ ක්රභ විඹ භත්ව ප්රථිඳර
නල්නඹ

● ළඩ බහය ළනීනේ ලිපි වති
ය නළත/උේඳළන්න
වතිඹ/උඳහධි වතිඹ/චර්ඹහ
ටවන

2021.03.15
141

CS/DOS/1263

නක්.ටී.එන්. ජඹතිස ජහති ආඳදහ
වන නේහ
භධයසථහනඹ

සථිය කිරීභ

144

CS/DOS/1156

WMNPK
ලිසුන්දය

ඳහතනවේහවළට
සථිය කිරීභ மனள/வ/ 2020.02.16
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
1/6/3/3
හර්ඹහරඹ

● නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹ

145

CS/DOS/2162

එේ.පී.එන්.සී.
භහඹහදුන්න

නඵෞේධ ටයුතු මුදහ වළරීේ
පිළිඵ
නදඳහර්තනේන්තු

නඵෞ.නො./ 2021.01.29
ඳහ/ං.නි./11
60

●ඹතුරු ඳළදිඹට වහ ඉතිරි ණඹ නලේ
නහ අන් ශ ඳසු ඊට අදහශ
කුවිතහන්ස ඉදිරිඳත් යන්න

147

CS/DOS/2496

ඒ.ඩබ්.ආර්.ආර්.
ධර්භයත්න

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

MBRCA/01/ 2020.12.24
10/02/16

●නභභ නිරධහරිඹහ ංර්ධන
නිරධහරීන්ට රඵහ දුන් ඹතුරු ඳළදිඹ
රඵහ නන තිනබ් නේ ඊට අදහශ
නනශනඳොර ටිනහභ නහ
තිනබ්ද ඹන්න දන්න්න

මුදහ වළරීේ

2021.02.05

● උඳහධි නහථ කිරීනේ මුල් පිටඳත

149

CS/DOS/7001

ය.එච්.ඒ.ආර්.එේ.දඹහ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSU/ADMN 2019.03.13
යත්න
හර්ඹහරඹ,ළේේ
/ESTBL/07
ඳත්තු උතුය උවන

● උඳහධිඹ ේපර්ණ ශ දිනඹ
2011.01.01 ඵ දන්හ
ඇතත්,උඳහධි වතිඹ අනු එඹ
තවවුරු නනොනේ. උඳහධි රංගු
දිනඹ වන් විසතයහත්භ
නල්නඹ නවෝ දිනඹ නියදි යන
රද වතිඹ එවීභට ටයුතු
යන්න

150

CS/DOS/14282

නේ.ඒ.එල්.එස.
නේභයත්න

රහඳ අධයහඳන
හර්ඹහරඹ,
හිඟුයක්නොඩ

සථීය කිරීේ උභළඳ/හිඟු/අ 2020.01.07
ධයහ/ගුරු
7/539

● 2015.01.01-2015.12.31 දක්හ
අනිඹේ නිහඩු දින 84 රඵහ ඇත
ඳළවළදිලි කිරීභක් ඉදිරිඳත් යන්න

157

CS/DOS/13803

බී.එේ.එස.පී.
ඵහරසංව

ල්මු
සථීය කිරීේ DIVGA/AD 2020.10.14
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
M/ES/DOSP
හර්ඹහරඹ
F/105/12

● 2018.02.22-2018.06.29 දක්හ
ඳරිහ හර්තහනේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහ අතන් ය නනොභළත

162

CS/DOS/22653

ඩී.එේ.නක්.අයි.
දුනුවිර

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

● උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
මුල් පිටඳත

163

CS/DOS/23110

ඩී.ඩී.එස. කුභහරි

නයජිසට්රහර්
ජනයහල්
නදඳහර්තනේන්තු

සථිය කිරීේ 2/1/1/6/2/ 2021.01.31
GAM-38
සථිය කිරීේ RG/AB/20/0 2021.01.25
1/415

● 2015.09.18-2015.10.27 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ
● උඳන්දිනඹ ඇතුරත්
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවන

166

173

CS/DOS/22632

CS/DOS/23180

ආර්.ඒ.සී.එන්.යණසං ඳශු ේඳත්,
ව
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ
ඩබ්.ඩී.එේ.
විනේයත්න

සථිය කිරීේ MREA/4/2/ 2019.05.08
1/PFDG/9/2
-2

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2017.11.17
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි
(අනුයහධපුය)

●2013.05.17 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි 4 ඳරිශිසටඹ
● 2016 ර්ඹ වහ නිහඩු
හර්තහ
● 2016.05.17 - 2016.12.21 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ
● 2016.09.17-2016.12.22 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ

180

CS/DOS/A/47812 පී.ඩබ්.ඊ.
නනනවියත්න

ආයක්
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට MOD/ADM/ 2020.10.23
උස කිරීභ HRM/PF/GS
/28

● ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි වති ශ පිටඳත

2021.03.22
189

CS/DOS/25065

එස.වී.නේ.එච්.
භයනහඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ ළසඵෆ

සථිය කිරීේ KES/DS/AD 2019.12.17
M/2/1/DO/
PF/

● 04 ඳරිශිසඨනේ නිරධහරිඹහ ළඩ
බහයත් දිනඹ 2013.06.29 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි ඹනුනන්
වන් විඹ යුතුඹ.
● උඳහධි වතිනේ වති ර
පිටඳතක්

192

CS/DOS/26436

එච්. ගුණවීය

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 2/1/1/6/2/ 2021.02.11
MAT 33

● උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
මුල් පිටඳත

එස.එේ.එන්.එස.
භයනෝන්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/TUM/0 2021.02.05
හර්ඹහරඹ 1/05/01/55
රනදය

193

CS/DOS/25217

194

CS/DOS/A/47618 නක්.සී.එස. යහජඳක් ග්රහමීඹ නිහ ව
ඉදිකිරීේ වහ
නොඩනළගිලි ද්රය
ර්භහන්ත
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ
CS/DOS/A/47675 පී.ආර්.
හන්තහ වහ ශභහ
ඵණ්ඩහයනොඩ
ංර්ධන, නඳය
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ
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● 04 ඳරිශිසඨනේ නිරධහරිඹහ ළඩ
බහයත් දිනඹ 2013.06.11 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි ඹනුනන්
වන් විඹ යුතුඹ.
● 04 ඳරිශිසඨනේ නිරධහරිඹහ ළඩ
බහයත් දිනඹ 2013.06.22 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි ඹනුනන්
වන් විඹ යුතුඹ.

II නරේණිඹට 2/1/121/1/ 2021.03.03
උස කිරීභ 2

● චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
නභ නිළයදි නනොනේ. නිළයදි
නොට එන්න.

II නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2021.01.22
උස කිරීභ 8/10/194

● ඳරිහ හරඹ තුර
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභට නවේතු
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CS/DOS/A/47521 ය.ඩී.ජී.පී. උඩත්ත

ඉඩේ හිමිේ
II නරේණිඹට 01/16/02/0 2021.02.10
නියවුල් කිරීනේ
උස කිරීභ 1/107
නදඳහර්තනේන්තු
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CS/DOS/A/42117 ඒ.ඒ.එේ.රුණහතිර පුයහවිදය
II නරේණිඹට පුවි/1/14/3/ 2019.11.26

නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ 409
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CS/DOS/41747

ඒ.අමිර්තයහජහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීභ VE/DS/EB/P 2020.10.05
හර්ඹහරඹ දියින
F/312
දකුණ, නරනනයි

● උේඳළන්න වතිනේ ව චර්ඹහ
ටවනන් උඳන්දිනඹ නනස නර
ටවන් ය ඇත.
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CS/DOS/41697

දුලහන්ති යජීඳන්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ,ලිහ
භේ උතුය,
නතල්ලිඳහරඹ

● නිළයදි නභ දවන් යන රද EB
ප්රතිපර නල්නඹ

සථීය කිරීභ DS/VN/EB/P 2020.01.07
/DO/PF/46

● ඳරිහ හරඹ තුර
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභට නවේතු
● බහහ ප්රවීණතහඹ රඵහ ඇේද
ඹන්න ප්රතිපර නල්ණඹ හිත
තවවුරු කිරීභ (ආඹතනනඹන්
නිරධහරීඹහට දළන්ව ලිපිඹ)

● බහණ්ඩහහය චනක්රල් 394
ඹටනත් නභ ංනලෝධනඹට අදහර
ආෘති ඳත්රඹ වහ විහව වතිඹ

2021.03.29
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CS/DOS/34031

පී.නෝඳනහ

නොවිජන
සථිය කිරීේ 281/12/13/ 2021.01.04
ංර්ධන දිසත්රික්
74/21/8
හර්ඹහරඹ වුනිඹහ

● Certified copy of Degree
Certificate (Awarded during
Convocation)
● Certified copy of Marrige
Certificate & treasury circular
No: 394 with recommendation
for name change(before marrige
& after marrige)
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CS/DOS/33911

එේ.කුදහන්

භහජ නේහ
සථිය කිරීේ SSD/02/09/ 2021.02.10
නදඳහර්තනේන්තු
07/101

●. Duty Assuming
Letter(Appendix 3 & 4) - (on
2013.09.21)
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CS/DOS/33769

නක්.තර්සනි
(Mrs.K.Tharsini)

ශ්රී රංහ
සථිය කිරීේ SG/Admin/C 2021.01.27
මිනින්නදෝරු
S/7/9223
නදඳහර්තනේන්තු

●. Certified copy of Degree
Certificate (Awarded during
Convocation)

නේහ යසථහනේ 12.1.1.1 (V) ඳරිදි
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CS/DOS/32898

ඩබ්.ආර්.ඩබ්.ඕ.නක්.වි අධයහඳන
නේසංව
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ

212

CS/DOS/34722

එේ.ජී.එේ.නේ.නක්.භළ නොවිජන
සථිය කිරීේ නො.ං./භව
දනොඩ
ංර්ධන දිසත්රික්
/2/9/නඳෞ.
හර්ඹහරඹ නො/230
භවනුය
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CS/DOS/A/42082 ජී.ජී.ඩි.නක්.එන් ද
සල්හ මිඹ

ත්ත් නිසඳහදන
I න
DAPH/AD/1 2020.08.31
වහ නෞය
නරේණිඹට
4/6/4
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

● සථිය කිරීභට අදහශ ලිපිනල්න
(නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇත.)
● නඹොමු යන රද නිහඩු
විසතයනේ 2015.01.012015.12.31 ර්ඹට අදහශ අනිඹේ
නිහඩු 21 1/2 ක් නර වන් ය
ඇති අතය ,එහි වන් නිහඩු දින
1/2 විනේ නිහඩු නවෝ ළටුේ යහිත
නිහඩු ඹටතට නිළයදි වන්
යමින් නළත ඉදිරිඳත් ය යුතුනේ.
● I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
●. ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත්
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත් නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
නනොවීභට නවේතු
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ II ඳරිච්නේදනේ 11:10 ඹටනත්
ටයුතු ය ඇේද ඹන්න) වහ නභභ
හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති හය ණන
නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු ය ළනීභ.

● 2020.05.16 දිනට ඹහත්හලීන
යන රද චර්ඹහ ටවනන් වති
ශ පිටඳතක්
●නනේ නන වහ දිවුරුේ
වතිඹක්

●.නනේ නන:
ඩී.නක්.එන් ද සල්හ - ඳත්වීේ ලිපිඹ
G.D.K. නඹනහ ද සල්හ - I
න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ ප්රතිපර
නල්නඹ ජි.ජි.ඩී.නක්.එන් ද සල්හ අනනකුත් නල්න
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CS/DOS/A/42001 ජී.පී. නඵොනත්ජු මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹඳහනදුය

I න
PNA/E/14/2 2020.09.18
නරේණිඹට
-24
උස කිරීභ

● I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
● ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත්
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත් නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
නනොවීභට නවේතු
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ II ඳරිච්නේදනේ 11:10 ඹටනත්
ටයුතු ය ඇේද ඹන්න) වහ නභභ
හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති හය ණන
නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු ය ළනීභ.
● .නනේ නන වහ දිවුරුේ
වතිඹක්
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CS/DOS/29693

ඒ.එේ.වහනහ මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ- සථීය කිරීේ MN/MW/A 2020.12.11
භහන්තහයි ඵටහිය
D/I/LGen.02
/2018
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CS/DOS/29704

එස.එේ.ෂර්නෆන්නඩෝ ප්රහනේශීඹ නල්ේ- සථීය කිරීේ MN/GA/AD 2019.09.02
භහන්තහයි ඵටහිය
M/D2/DO/2
9704

නිහඩු හර්ථහ/උඳහධිනේ
විසතයහත්භ ටවන/උඳහධිඹ
නහථ කිරීනේ ලිපිඹ/ඳරිහ හර
හර්ථහර මුල්
පිටඳත්/හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ප්රථිඳර නල්න
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CS/DOS/28967

එන්.ඩබ්.ඒ.නයෝෂිණි
දිරන්ති මිඹ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ ED/5/67/24 2020.12.14
/27/P

නනේ නනට දිවුරුේ
ප්රහලඹක්/3,4 ඳරිශිසඨඹ/නිහඩු
හර්ථහ

231

CS/DOS/27149

එන්.ඩබ්.
නල්රනඳරුභ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 2/1/1/6/2/ 2021.02.08
MAT - 8
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CS/DOS/27029

ඩී.ඩබ්.ඩී. ඹහඳහ

නුයඑළිඹ
නොවිජන
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ

● 04 ඳරිශිසඨනේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ තුර
නිරධහරිඹහ ළඩ බහයත් දිනඹ
2013.06.11 දින සට ක්රිඹහත්භ
න ඳරිදි ඹනුනන් වන් විඹ
යුතුඹ.
● 2016.12.22 හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහ ප්රතිපර ටවනන්
නිළයදි පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න.

සථිය කිරීේ

6/7/1/2

2020.06.24

ඳරිහ හරඹ තුර රඵහත් නිහඩු
හර්තහ/චර්ඹහ ටවන

● නනේ නන:
නන්ල් නඵොනත්ජුනේ ප්රිඹන්නී
නඵොනත්ජු - උේඳළන්න වතිඹ
නොන්ල් නඵොනත්ජුනේ ප්රිඹංනී
නඵොනත්ජු - අනනකුත් නල්න

නොවිජන
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ
● උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
මුල් පිටඳත
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CS/DOS/27062

නක්.එේ.අයි. කුභහරි

නුයඑළිඹ
නොවිජන
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ

6/7/1/2

2020.06.24

● 2016.12.22 හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහ ප්රතිපර ටවනන්
නිළයදි පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න.
● උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත

235

CS/DOS/27026

එේ. රුන්දිහ

ජහති ආඳදහ
වන නේහ
භධයසථහනඹ

සථිය කිරීේ NDRSC/02/ 2021.01.27
01/03/211
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CS/DOS/27313

එස.එස.එස.
කීර්තිනේන

ජහති
සථිය කිරීේ DZG/AD/E/ 2021.02.11
ත්නෝදයහන
DOS/44
නදඳහර්තනේන්තු

● 04 ඳරිශිසඨනේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ තුර
නිරධහරිඹහ ළඩ බහයත් දිනඹ
2013.06.15 දින සට ක්රිඹහත්භ
න ඳරිදි ඹනුනන් වන් විඹ
යුතුඹ.
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CS/DOS/26794

එස.ජී.ඒ. රක්භහලි

භහජ නේහ
සථිය කිරීේ SSD/02/09/ 2021.02.11
නදඳහර්තනේන්තු
07/48

● 04 ඳරිශිසඨනේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ තුර
නිරධහරිඹහ ළඩ බහයත් දිනඹ
2013.07.12 දින සට ක්රිඹහත්භ
න ඳරිදි ඹනුනන් වන් විඹ
යුතුඹ.
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CS/DOS/25679

ආර්.ඒ.එස.
දුල්ලහන්ති

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/8 2020.12.21
ප්රර්ධන වහ
/1/15
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ
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CS/DOS/26884

එල්.පී.ඩී.පී.ඩී.
ලිඹනනේ

මඳහය නේහ,
අනරවි ංර්ධන
වහ ඳහරිනබෝගි
ආයක්ණ යහජය
අභහතයහංලඹ

● 04 ඳරිශිසඨනේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ තුර
නිරධහරිඹහ ළඩ බහයත් දිනඹ
2013.09.17 දින සට ක්රිඹහත්භ
න ඳරිදි ඹනුනන් වන් විඹ
යුතුඹ.
● 04 ඳරිශිසඨනේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ තුර
නිරධහරිඹහ ළඩ බහයත් දිනඹ
2013.03.26 දින සට ක්රිඹහත්භ
න ඳරිදි ඹනුනන් වන් විඹ
යුතුඹ.

සථිය කිරීේ SMCMC/AD 2021.01.25
M/07/01/C
AA/PF/44

● නිරධහරිනිඹ විනේල නිහඩු
රඵහනන ඇත්නත් ළටුේ හිතද?
යහිතද? ඹන්න ඳළවළදිලි කිරීභක්
අලයඹයි.

ආයක්ණ යහජය
අභහතයහංලඹ
● 2016.03.26-2017.03.25
භහනරෝචන හර්තහනේ ළටුේ යහිත
වහ අඩ ළටුේ නිහඩු දින 84 නර
වන් ය ඇත්නත් ප්රසත නිහඩුද
ඹන්න ඳළවළදිලි යන්න.
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CS/DOS/26166

එච්.ඒ.ඒ. ක්රිහන්ති

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/KGK/1/ 2017.12.20
හර්ඹහරඹ 4/1/33
භවනුය
ඩත්තය ව
ඟටනෝයනල්

● 2016.05.24-2016.12.22 දක්හ
හර ඳරිච්නේදඹ අදහර න
භහනරෝචන හර්තහ
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CS/DOS/27065

නක්.ඒ.ජී.අයි.
ජඹර්ධන

නුයඑළිඹ
නොවිජන
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ

● උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
මුල් පිටඳත

කුරුණෆර
නොවිජන
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ
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CS/DOS/26858

ඩබ්.ජී.එන්.ටී.ටී.
ල්පිටභ

6/7/1/2

2020.10.19

● නිරධහරිනිඹනේ නිහඩු හර්තහනේ
ළටුේ හිත නිහඩු දින 84 වහ අඬ
ළටුේ නිහඩු දින 75 නර වන්
ය ඇත්නත් ප්රසත නිහඩුද ඹන්න
ඳළවළදිලි යන්න.
2/7/7/234 2020.11.12

● 04 ඳරිශිසඨනේ නිරධහරිඹහ ළඩ
බහයත් දිනඹ 2013.06.20 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි ඹනුනන්
වන් විඹ යුතුඹ.
● ඳරිහ හරඹ තුශ රඵහත්
නිහඩු ේඵන්ධ හර්තහක් (මුල්
පිටඳත)
● වදය ඳරීක්ණ හර්තහනේ
තය පිටඳත් නර වති ශ
පිටඳත් ඉදිරිඳත් යන්න.
● උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත

● උඳහධි විසතයහත්භ ටවනන්
තය පිටඳත් නර වති ශ
පිටඳත් ඉදිරිඳත් යන්න.
● ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් තය පිටඳත් නර
වති ශ පිටඳත් ඉදිරිඳත්
යන්න.
● 2018.06.30 හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහ ප්රතිපර ටවනන්
තය පිටඳත් නර වති ශ
පිටඳත් ඉදිරිඳත් යන්න.
● 2013.06.20-2015.06.20 දක්හ
හර ඳරිච්නේදඹ අදහර න
භහනරෝචන හර්තහ
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CS/DOS/27063

එේ.එේ.පී.එේ.නේ.
භනතුං

නුයඑළිඹ
සථිය කිරීේ 6/7/1/2
නොවිජන
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ

2020.06.10

● උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
මුල් පිටඳත

247

CS/DOS/27036

බී.ඒ.එේ.එන්.නක්.
ජඹර්ධන

නුයඑළිඹ
සථිය කිරීේ 6/7/1/2
නොවිජන
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ

2020.10.05

● උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
මුල් පිටඳත
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CS/DOS/26755

ඩී.එේ.අයි. ප්රිඹදර්ලනී ඉඩේ අභහතයහංලය සථිය කිරීේ 2/10/05/81 2020.09.22

● 04 ඳරිශිසඨනේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ තුර
නිරධහරිඹහ ළඩ බහයත් දිනඹ
2013.03.26 දින සට ක්රිඹහත්භ
න ඳරිදි ඹනුනන් වන් විඹ
යුතුඹ.
● ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් තය පිටඳත් නර
වති ශ පිටඳත් ඉදිරිඳත්
යන්න.
● 2016.03.26-2016.12.21 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ
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CS/DOS/25394

CS/DOS/25913

එල්.ඒ.එස. ංජි

ඩී.ජී,එන්.
රුණහසංව

වේඵන්නතොට
නොවිජන
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ 9/1/3/16/5- 2020.11.02
48

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

මුදහ වළරීේ ED/5/67/24 2020.12.24
/26/R-III

● නිරධහරිනිඹ සථිය කිරීභ වහ
නොවිජන ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තුනේ නිර්නේලඹ
● නිරධහරිඹහනේ උේඳළන්න
වතිනේ වන් උඳන්දිනඹ,
චර්ඹහ ටවනන් වහ ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වන් න
උඳන්දිනඹ භඟ නනොළරනේ.
● ඳළවිදි නභ වහ ගිහි නභ වන්
යමින් දිේරුේ ප්රහලඹක් ඉදිරිඳත්
යන්න.
● උඳළවිදි වතිඹ

252

CS/DOS/25333

ඕ.එස. ප්රිඹකුභහය

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

මුදහ වළරීේ ED/5/67/24 2020.11.23
/26/R-V

● ඳළවිදි නභ වහ ගිහි නභ වන්
යමින් දිේරුේ ප්රහලඹක් ඉදිරිඳත්
යන්න.
● උඳළවිදි වතිඹ
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CS/DOS/40799

එස.ඒ.පී.එස.ඩී.නඳ
නර්යහ මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ නේඹ
.ප්රහ.නල්.1/1 2017.10.28
හර්ඹහරඹ සථීය කිරීභ /2/2/31
ත්තර

● 2013/06/25 දින සට
2016/06/25 දින දක්හ තුන් අවුරුදු
නේහ හර්තහ අලයයි.

2021.04.05
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CS/DOS/21410

එල්.ඒ.සී.ඒ. කුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ- භවය

සථිය කිරීභ
වහ

භ/ආ/3/1/
ං.නි./නඳෞ.
ලි./56

2020.07.29 ● නිළයදි උඳහධි වතිඹට අදහශ
උඳහධි නහථ කිරීනේ මුල්පිටඳත
● 2017.06.03 සට 2018.06.02
දක්හ එක් ඳරිහ හර්ථහක් ව
2018.06.03 සට 2018.06.30 දක්හ
එක් ඳරිහ හර්ථහක්
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CS/DOS/21102

ය.ජී.පී. චන්ද්රහන්ති භෘේධි, ෘව
සථිය කිරීභ MWCSS/AD 2020.07.01
ආර්ථි, ක්ෂුද්ර
වහ
M/04/PF/01
මරය, සඹං
/40
රැකිඹහ වහ යහඳහය
ංර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

● නිරධහරිනිඹනේ නිළයදි නභ
හිත චර්ඹහ ටවනන් වති
යන රද පිටඳතක්

● එහ ඇති ඳරිහ හර්ථහ නළත
නඹොමු යමි
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CS/DOS/38791

Mr. J. Joseph

State Ministry of Confirmati MREA/4/11
Livestock, Farm
on
/8
Promotion and
Dairy & Egg
Related
Industries

2021.03.16 • Appendix 4 (Assumption of
Duty) with effect from
2013.07.09
• Degree confirmation - Original

266

CS/DOS/38102

Mr. S.
Kumaratheesan

Ministry of Lands Confirmati 2/10/05/18
on
1

2019.07.09 • Degree detailed certificate

267

CS/DOS/38624

• Degree effective date is
different when comparing
degree certificate and degree
confirmation. Please verify it.

නේ.ඩී.එස.පී.භහලි මිනිසඵර ව
රැකීයක්හ
නදඳහර්තනේන්තු

සථිය කිරීභ DoME/01/0
8/DO/22

2020.10.09 • චර්ඹහ ටවන (නඳොදු 53අ)

Confirmati MU/DS/EST
on
B/PF/DO/2014/2
17

2020.03.17 • Name change documents
according to treasury circular
394
• Marriage certificate

• යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු තුන්
අවුරුදු නේහ හර්තහ 2013.03.22
සට 2016.03.21 දක්හ (මුල් පිටඳත)
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CS/DOS/38292

Ms. K. Masilamani Divisional
Secretariat,
Muthur

275

CS/DOS/38618

Ms. A.Rajileka

Divisional
Confirmati ADM/PFDO 2020.04.30
Secretariat,
on
S/05/86
ManmunaiPattu

• Degree confirmation - correct
the effective date and forward
me.

277

CS/DOS/38827

Ms. K.
Premathasan

State Ministry of Confirmati MPRRRH/02 2020.02.18
Community
on
/12/DO/PF/
Development
36

• Probation period report
(Appendix - 05) - Original
2016.07.09 - 2018.06.29

278

CS/DOS/38982

Ms. M.S.Sifani

Department of
Agrarian
Development,
Trincomalee

Confirmati TCO/16/PF/ 2019.11.28
on
DO/32

• Plese clarify the reason for 42
days medical leave taken in
2017.

280

CS/DOS/38953

Mr. A. Sanjeev

Land Use Policy
Planning
Department

Confirmati LUPPD/1/5/ 2020.08.27
on
11/TR/DOS/
126

• Probation period report
(Appendix - 05) - Original
2016.09.20 - 2018.06.29

281

CS/DOS/38544

Mr. S. Manimaran

282

CS/DOS/38846

Ms. K. Arulmathy

Divisional
Secretariat,
Koralai Pattu
South, Kiran
Ministry of
Agriculture

Confirmati ADM/GC(KP 2020.07.29
on
S)/6/1

Confirmati 2/1/1/8/2on
Amp-8

• Degree confirmation - Original

2020.10.28 • National Identity Card
(Certified copy)
• Birth Certificate (Certified
copy)
• Graduate Trainee
Appointment Letter (Certified
copy)
• Appendix 4 (Assumption of
Duty) with effect from
2013.06.07
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CS/DOS/38269

බී.එේ.එන්. දිල්හන් භථ භණ්ඩර
නොමින් බහ

සථිය කිරීභ එේබී16/ං. 2020.07.15
නි.නේ/ඳත්වී
ේ සථිය
කිරිභ/2018

285

CS/DOS/38116

Ms.T. Gayathiri

Confirmati NLSI/E/03/6 2021.01.06 • Appendix 4 (Assumption of
on
/90
Duty) with effect from
2013.07.02
• Degree confirmation - Original

Ministry of
Justice

• උඳහධි වතිඹ (වති යන
රද පිටඳත්)

• Updates History Sheet
286

CS/DOS/38161

Ms. T. Priyatharsini Department of
Agrarian
Development,
Kilinochchi

Confirmati 281/14/01
on

2020.09.

288

CS/DOS/38293

Ms. S.
Alagarethnam

Divisional
Secretariat,
Verugal

Confirmati T/DS/V/AD 2020.08.10
on
M/1/PF/70

289

CS/DOS/38093

Ms. M. Sinthuja

National
Disaster Relief
Services Centre

Confirmati NDRSC/02/
on
01/03/268

• Leave particulars of probation
period - According to calendar
year
• Leave particulars of probation
period - According to calendar
year

2020.08.24 • Name change documents
according to treasury circular
394
• Marriage certificate

290

CS/DOS/38547

Ms.S. Tiruvarul

Ministy of Justice Confirmati MOJ/E07/D 2020.09.07
on
O/Courts/Pr
o.Asst/400

• Probation period report
(Appendix - 05) - Original
2016.07.02 - 2018.06.29
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CS/DOS/23334

එස.අයි. ඵදියුදීන්

ගුන් නේහ වහ
අඳනඹන රහඳ
ංර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

●2014 අඹළඹ නඹෝජනහ
ක්රිඹහත්භ කිරීභ - ක්නේත්ර
නිරධහරින් වහ ඹතුරුඳළදි රඵහ
දිභ ළඩටවන ඹටනත් නිරධහරිඹහ
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහනන ඇත්නේ එභ
ඹතුරු ඳළදිනේ නශඳර ටිනහභ
යජඹට නන රද රිසට්ඳනතහි
වති යන රද පිටඳත (අඹළඹ
අධයක් ජනයහල්නේ අං
BD/GPS/130/9/14/MC-II වහ
2015.07.07 දිනළති ලිපිඹ අනු)

විනේල
නිහඩු

MIEIP/ADM 2020.07.13
/09/02

2021.04.19
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CS/DOS/24783

ආර්.ඩබ්.ඩී. ප්රහදනී

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.03.19
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(යත්නපුය)

307

CS/DOS/24054

එස.එස. නත්තසංව ඉඩේ ඳරිවයණ
සථිය කිරීේ LUPPD/1/11 2021.03.16
ප්රතිඳත්ති ළරසුේ
/MA/DOS/1
නදඳහර්තනේන්තු
18

● 2016.03.15 - 2019.11.29දක්හ
ඳරිහ හර්තහ
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CS/DOS/22880

ඩබ්.එේ.ආර්.
යණතුං

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

● උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
මුල් පිටඳත ( නිරධයඹහනේ නභ,
උඳහධි ප්රතිපර රංගු දිනඹ, විබහ
අංඹ, උඳහධිනේ නභ හිත)

312

CS/DOS/24053

එේ.ඩී. දිල්රුක්ෂි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MLB/EST/PE 2020.12.09
හර්ඹහරඹ RDO/E7/01
භහලිේඵඩ

සථිය කිරීේ MPI/Admin. 2017.01.24
/15/DO/CD
A/05

●2013.04.23 දින සට ක්රිඹහත්භ
න ඳරිදි 4 ඳරිශිසටඹ

●2018.02.21- 2019.02.20 දක්හ
ඳරිහ හර්තහනේ අඩ ළටුේ නිහඩු
74 වහ ඇමුණුේ 2 හි අඩ ළටුේ
හිත නිහඩු 84 පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක් එන්න.
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CS/DOS/24054

එේ.ඩී. දිල්රුක්ෂි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MLB/EST/PE 2020.12.10
හර්ඹහරඹ RDO/E7/02
භහලිේඵඩ

314

CS/DOS/240284

ඒ.එච්.එස. සෂහනිඹහ ප්රහනේශීඹනල්ේ
හර්ඹහරඹ ල්පිටිඹ

316

CS/DOS/23017

එච්.බී.එන්.එස.
කුභහය

ප්රහවන
අභහතයහංලඹ

●2018.02.21- 2019.02.20 දක්හ
ඳරිහ හර්තහනේ අඩ ළටුේ නිහඩු
74 වහ ඇමුණුේ 2 හි අඩ ළටුේ
හිත නිහඩු 84 පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක් එන්න.

සථිය කිරීේ KLP/ADMIN 2020.12.10
/2/3/36

●2013.09.11- 2014.09.02 දක්හ
ඳරිහ හර්තහනේ අඩ ළටුේ නිහඩු
84 ක් දක්හ ඇතත් නිහඩු
හර්තහනේ වන් නනොනේ. ඒ
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක් එන්න. (
එභ නිහඩු 84 කුභන නිහඩුද?
ඹන්න)
සථිය කිරීේ MT/01/04/1 2016.11.27 ● උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
2/ං.නි/32
ලිපිනේ මුල් පිටඳත
●2014.08.04- 2015.08.04 දක්හ
වහ 2015.08.05- 2015.09.17
දක්හ ඳරිහ හර්තහ
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CS/DOS/23062

ආර්.එේ.පී.එස.
කුරයත්න

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 2/1/1/20
ANU 10
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CS/DOS/24430

එස.ජී.ඒ.පී.අයි.
කුභහය

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ LUN/EST/02 2017.04.26
හර්ඹහරඹ /DO/01/VIII
ලුණුේනනවය
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CS/DOS/224574

ඩබ්.පී.එස.
ර්ණකුරසරිඹ

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/8 2019.09.30
ප්රර්ධන වහ
/1/48
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

● උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල් පිටඳත
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CS/DOS/24181

ඩබ්.ආර්.ඒ.ඩී.එස.
විනේසංව

ඉඩේ හිමිේ
සථිය කිරීේ 01/07/01/1 2019.01.14
නියවුල් කිරීනේ
21
නදඳහර්තනේන්තු

●2016.09.11- 2016.12.21 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ

2019.11.15

●2018.06.30 හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහ ප්රතිපර නල්නනේ
2018.06.30 දිනට හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ ේපුර්ණ ය
නනභළති ඵ දන්හ ඇත. නිළයදි
ය එන්න.
●හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
ප්රතිපර නල්නනේ නභ
එස.ජී.ඒ.පී.අයි. කුභහය නර
නිළයදි ය එන්න.
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CS/DOS/24340

ආර්.එේ.එස.එස.බී.
යත්නහඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/YNU/1/ 2019.01.14
හර්ඹහරඹ 2/10/57
ඹටිනුය

● ඳරිහ හරඹ තුර රඵහත්
නිහඩු ේඵන්ධ හර්තහ (මුල්
පිටඳත)
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CS/DOS/23444

පී. දියහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DS/V/EB/02 2019.08.09
හර්ඹහරඹ /MED/56
වුනිඹහ

● උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල් පිටඳත
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CS/DOS/23425

වී. ලීරහදනි

ඉඩේ නොභහරිස
ජනයහල්
නදඳහර්තනේන්තු

සථිය කිරීේ LCGD/AD/5/ 2019.11.07 ● 2013.06.07 දින සට ක්රිඹහත්භ
1-77
න ඳරිදි 04 ඳරිශිසටඹ
● ජහති වළඳුනුේඳත
●හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
ප්රතිපර ටවන්
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CS/DOS/39984

Ms. S.R. Luxman

Department of
Ayurveda

Confirmati 02/03/02/0
on
3/69

2021.03.06 • Marriage Certificate (Certified
copy)
• Affidavit (please find the
sample format in our website)
• Efficiency bar examination
result sheet - 2015 & 2016
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CS/DOS/37744

එච්.ඒ.ඩී.ටී.යණසංව

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVKU/ADM 2020.11.03
හර්ඹහරඹ,
/ES/PFLDO/
කුරුණෆර
3/2/73

• ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ ( 4
ඳරිශිසඨ) 2013.07.12 දිනට
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CS/DOS/38388

Ms. G.
Vimaleshwary

• Name change documents
according to treasury circular
394 through Divisional Secretary.
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CS/DOS/39339

වී.ජී.ය. තයංගි

Divisional
Secretariat,
Manmunai
West,
Vavunativu,
Navatkadu
මුඳහය නේහ,
අනරවි ංර්ධන
වහ ඳහරිනබෝගි
ආයක්ණ යහජය
අභහතයහංලඹ

Confirmati ADMN/DOG 2019.10.24
on
EN/2019

සථිය කිරීභ SMCMC/AD
M/07/01/C
AA/PF/04

2020.12.24 • ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ ( 4
ඳරිශිසඨ) 2013.06.11 දිනට
• හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
ප්රතිපර ටවන - 2015.05.09
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CS/DOS/39734

ඩබ්.ඒ.ජී.සී.වීයසංව

නොවිජන
සථිය කිරීභ
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ, හල්ර

• යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු තුන්
අවුරුදු නේහ හර්තහ (මුල් පිටඳත)
2016.05.02- 2018.06.29

2021.04.27
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CS/DOS/25997

ඒ.එේ.ජී.සී.එන්.නක්. මඳහය නේහ,
තිරයත්න භඹහ
අනරවි ංර්ධන
වහ ඳහරිනබෝගි
ආයක්ණ යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ SMCMC/AD
M/07/01/C
AA/PF/03

2021.01.21 ● 04 ඳරිශිසඨනේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ තුර
නිරධහරිඹහ ළඩ බහයත් දිනඹ
2013.04.16 දින සට ක්රිඹහත්භ
න ඳරිදි ඹනුනන් වන් විඹ
යුතුඹ.
● නිළයදි උඳන්දිනඹ හිත චර්ඹහ
ටවන
● තය පිටඳතක් නර වන්
යන රද හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ප්රතිපර නල්න ඉදිරිඳත් යන්න.
● 2013.04.16-2014.04.15 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහනේ ව
2014.04.16-2015.04.15 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහර ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ අත්න වහ නිර මුද්රහ
හිත ඉදිරිඳත් යන්න.
(භහනරෝචන හර්තහර මුල්
පිටඳත් ලිඹහඳදිංචි තළඳෆනරන් ඔඵ
නත නඹොමු ය ඇත.)
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CS/DOS/25722

එල්.ඩබ්.
භයනහඹආයච්චි
භඹහ

357 CS/DOS/A/42152 ආර්.එේ.ඒ.ප්රහදිනී
මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KHDS/ADM/ 2017.12.29
හර්ඹහරඹ HR/DO/11/
වත්ත
PER/51

● 2016.06.25-2016.12.21 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

බහ ප්රවීණතහඹට අදහර ආඹතන 07/2014 අනු
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ හිත
තවවුරැ යන්න

II නරේණිඹට MOJ/E
2020.12.31
උස කිරීභ 07/A.Ass/14
5/2005
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CS/DOS/24790

ඩබ්.එච්.එන්. කුභහරි
නභඹ/මිඹ

පුේරඹන්
සථිය කිරීේ 01/ආ/17/ය 2018.04.19
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
ත්න/765
නදඳහර්තනේන්තු

●අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ(
ආණ්ඩුක්රභ යසථහනේ 157 (අ)
ව ව 161 (ඈ) (111) න
යසථහ
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CS/DOS/23219

එස.ඒ.නක්.
නොවිජන
නවේභභහරහ නභඹ/මිඹ ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
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CS/DOS/23228

ඩබ්.එච්.එන්. කුභහරි
නභඹ/මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.03.26
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි
(අනුයහධපුයඹ
)

● 2018.09.17- 2019.09.16 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ
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CS/DOS/24248

ආර්.පී.එස.එස.
ඳතියණ නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ නහත්තන්ඩිඹ

● උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල් පිටඳත, උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන වහ විනේල විලස විදයහරඹ
විලස විදයහර ප්රතිඳහදන නොමින්
බහ පිළිත් ඵට ලිපිඹ

සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2019.12.10 ● උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
උඳහධි/නේ.ස
ලිපිනේ මුල් පිටඳත
ථි
●හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
(අනුයහධපුයඹ
ප්රතිපර නල්න
)

සථිය කිරීේ නහ/ආ/04/0
2/79

2018.05.28

● 2016.04.02 - 2016.12.21 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ
● නභභ නිරධහරිඹහනේ උඳහධිඹ
නහථ කිරීනේදී එභ උඳහධිඹ විනේල
විලස විදයහරඹ උඳහධිඹක් ඵළවින්
එඹ රඵහ ඇති එක්ත් යහජධහනිනේ
නෆිල්ඩ් වරේ විලස විදයහරඹ
නතින් අදහශ නිරධයඹහ එභ විලස
විදයහරනේ උඳහධිඹ ේපර්ණ යන
රද ඵ නහථ කිරීභ භඟින් නවෝ
විනේල ටයුතු අභහතයහංලනේ ප්රදත
අංලඹ විසන් එභ උඳහධිඹ අදහශ
විලස විදයහරනඹන් ේපර්ණ යන
රද ඵ නහථ කිරීනභන් ඳභණක්
ඉදිරිඳත් යන්න. එභ නහථ කිරීභ
පිළිඵ ලිපිනේ මුල් පිටඳත එන්න.
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CS/DOS/24582

එච්.එේ.ඩී.ඩී.
කුරතුං නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ BD/BD/EHM 2020.12.11
හර්ඹහරඹ /03/02/09
ඵදුල්ර

● 2013.10.01 දින සට ක්රිඹහත්භ
න ඳරිදි 04 ඳරිශිසටඹ, 03
ඳරිශිසටඹ
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CS/DOS/22790

ඩී.ඒ.පී.පී. කුභහරි
නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 09/01/11/1 2021.01.22
හර්ඹහරඹ 03
දිවුරපිටිඹ

● චර්ඹහ ටවනනහි වහ
2019.11.30 හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහ ප්රතිපර ටවනනහි නභ
නිළයදි ය එන්න
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CS/DOS/A/47506 යත් ගුණනේය
භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ නනළු

● I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
● ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත්
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත් නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
නනොවීභට නවේතු
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න) වහ නභභ හර්ඹක්භතහ විබහඹ
ඳළති හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න
තවවුරු ය ළනීභ.

I න
NE/DS/ADM
නරේණිඹට /OS/PE/07
උස කිරීභ

● I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ භත්වීභ ේපර්ණ ය
ඇත්නත් 2004.06.20 න දින දීඹ.
නමුත් 2003.11.03 දිනළති ලිපිඹ
භඟින් 2000.05.16 දින සට ඳත්වීභ
සථිය කිරීභ සදු ය ඇත. ඊට නවේතු
නර්ද?
● IIන හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ භත්වීනේ ප්රතිපර
නල්නඹ
● සඹලු ළටුේ ර්ධ නවිේ
තවවුරු න චර්ඹහ ටවනන්
ඳළවළදිලි පිටඳතක් (වති යන
රද)
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CS/DOS/A/44976 ජී.අනනෝභහ වරිසංව
මිඹ

බහණ්ඩහහය
I න
TOD/AD/02 2020.09.25
නභනවයුේ
නරේණිඹට
/01/85
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

● ඳරිහ හරඹ තුශ I න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභට නවේතු.

● ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න) වහ නභභ හර්ඹක්භතහ විබහඹ
ඳළති හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න
තවවුරු ය ළනීභ.
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CS/DOS/A/45865 බී.ආර්.පී. නඳනර්යහ
මිඹ

ඉඩේ හිමිේ
I න
01/16/02/0
නියවුල් කිරීනේ
නරේණිඹට
1/44
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

2021.01.16 ● ඳරිහ හරඹ තුශ I න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභ.

01. ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න) වහ නභභ හර්ඹක්භතහ විබහඹ
ඳළති හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න
තවවුරු ය ළනීභ.

● I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහනේ ප්රතිපර නල්නඹ
●. ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති ශ
ළඩ බහයළනීනේ ලිපිඹ
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CS/DOS/A/44534 ඩබ්.ඒ.පී.එන්.
රුණහතිර භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ I න
HAහර්ඹහරඹ නරේණිඹට
1/1/9/4/2
නදොේනේ
උස කිරීභ
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CS/DOS/A/45947 ඒ.එේ.සී.
අභයනෝන් මිඹ

ඉඩේ හිමිේ
I න
01/16/02/0
නියවුල් කිරීනේ
නරේණිඹට
1/02
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

● ංර්ධන ේඵන්ධීහය
තනතුයට අදහර නිරධහරිඹහ ළඩ
බහය ළනීනේ දිනඹ 2000.05.16 ද,
2000.08.28 දිනඹ ද ඹන්න තවවුරු
යන්න.
2021.01.21 ●. ඳරිහ හරඹ තුශ I න
● ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත්
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
භත් නනොවීභ
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න) වහ නභභ හර්ඹක්භතහ විබහඹ
ඳළති හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න
තවවුරු ය ළනීභ.

2021.01.04

● I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහනේ ප්රතිපර නල්නඹ

● ආඹතන ප්රධහනිඹහ නහථ ශ
ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
● 2001ර්නේ ළටුේ ර්ධඹ
නවීභ තවවුරු න චර්ඹහ ටවටන්
වති ශ පිටඳතක්
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CS/DOS/A/47987 ටී.පී.සී. ජහනකි මිඹ

ඉඩේ හිමිේ
I න
01/16/02/0
නියවුල් කිරීනේ
නරේණිඹට
1/11
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

2020.09.11 ● ඳරිහ හරඹ තුශ I න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභ.

● I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහනේ ප්රතිපර නල්නඹ
● නිළයදි නභ හිත
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් පිටඳතක්
●.ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් නහථ
යන රද ළඩ බහය ළනීනේ
නල්නඹ
●නනේ නන වහ දිවුරුේ
වතිඹක්
තියහභ ඳණ්ඩිතනේ චමිරහ ජහනකි
ඳණ්ඩිත - උේඳළන්න වතිඹ
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CS/DOS/21271

ඒ. යන්ජනරුබි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ MU/DS/OD 2018.01.05
හර්ඹහරඹ වහ
N/EB/PF/D
ඔඩ්ඩුසඩ්ඩහන්
O/38

ටී.පී.සී. චමිරහ - අනනකුත්
නල්නර
●බහණ්ඩහහය චක්රනල් 394 අනු
නභ නනස කිරීභට අදහර නල්න

● ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න) වහ නභභ හර්ඹක්භතහ විබහඹ
ඳළති හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න
තවවුරු ය ළනීභ.
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CS/DOS/21581

එේ.ඒ.ඩී.සී. කුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ මීරි/ප්රහනල්/
හර්ඹහරඹ වහ
ආ/16/393
මීරිභ

385

CS/DOS/21687

එච්.එල්.දිනුෂිහ

අධියණ
අභහතයහංලඹ
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CS/DOS/21337

ඒ. කිරුඵහලිනී

නයජිසට්රහර්
සථිය කිරීභ RG/AB/20/0 2021.02.17 ●2013.12.26 ළඩ බහය ළනීභ (4
ජනයහල්
වහ
1/319
ඳරිශිසඨඹ)
නදඳහර්තනේන්තු
●උඳහධි වතිඹ

387

CS/DOS/21970

එේ.එල්.පී.ටී. යංන ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ වඵයහද
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CS/DOS/21716

ය.බී.එේ.
නවේහඳතියණ

2021.01.29

●2013.09.16 ළඩ බහය ළනීභ (4
ඳරිශිසඨඹ)

සථිය කිරීභ MOJ/E07/D 2021.02.25 ●උඳහධි නහථ කිරීනේ මුල්පිටඳත
වහ
O/Pro.Assit/
395
●හර්ඹක්භතහ ඩයිේ විබහ
ප්රතිඳර ටවන්

සථිය කිරීභ DS/HAM/ES
වහ
T/PF/DO042

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/5
ප්රර්ධන වහ
වහ
/1/101
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

2020.12.11 ●ජහති වළදුනුේඳත
●අබයහරහභී පුහුණු ඳත්වීේ ලිපිඹ
2021.02.22 ●2013.04.02 ළඩ බහය ළනීභ (4
ඳරිශිසඨඹ)
●ඳරිහ හරඹ අන් න දිනඹ
2016.04.01 න ඵළවින්
2015.05.09 දින සට 2016.04.01
දක්හ ඳරිහ හර්ථහ වහ ඳරිහ
හර්ථහන්හි ඳරිහ හරඹ අන්
න දිනඹ 2016.04.01 නර
නිළයදිවිඹ යුතුඹ.
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CS/DOS/20752

ඒ. භයුයන්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ TNK/DS/CC/ 2020.10.14
හර්ඹහරඹ වහ
PF/DO/15
තුණුක්හයි

• නභභ නිරධහරිඹහනේ උඳහධිඹ
නහථ කිරීනේදී එභ උඳහධිඹ විනේල
විලස විදයහරඹ උඳහධිඹක් ඵළවින්
එඹ රඵහ ඇති ඉන්දිඹහනේ බහයතිවහර්
විලස විදයහරඹ නතින් අදහශ
නිරධයඹහ එභ විලස විදයහරනේ
උඳහධිඹ ේපර්ණ යන රද ඵ
නහථ කිරීභ භඟින් නවෝ විනේල
ටයුතු අභහතයහංලනේ ප්රදත අංලඹ
විසන් එභ උඳහධිඹ අදහශ විලස
විදයහරනඹන් ේපර්ණ යන රද
ඵ නහථ කිරීනභන් ඳභණක්
ඉදිරිඳත් යන්න
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CS/DOS/20148

ජී.එස. ඉන්දුභතී

තරුණ වහ ක්රීඩහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ SEDD/A&HR 2021.03.05
වහ
/DO/PF/12

• 2019.09.20 සට 2019.11.30
දක්හ ඳරිහ හර්ථහ
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CS/DOS/21574

ඩබ්.එේ.ඩබ්.
චතුයහංනී

අධියණ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ
වහ

MOJ/E07/D
O/Courts/A
cc.Asst/59

2020.08.10 • නිරධහරිනිඹනේ නභට නිකුත්
යන රද හර්ඹක්භතහ ඩයිේ
විබහ ප්රතහපර ටවන
• ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවන (නිරධහරිනිඹනේ උඳන්
දිනඹ, නිරධහරිනිඹනේ අත්න,
ඳත්වීේ දිනඹට අනු ළඩ බහය
ළනීභ ඇතුරත්)
• අබයහරහභී හරනේ ළඩ බහය
ත් ලිපිඹ
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CS/DOS/21525

එච්.ජි.ටී.ඩබ්.භනේ ජහති ආයක් සථිය කිරීභ
වහ
වහ
ආඳදහශභනහය
ණ යහජය
අභහතයහංලඹ

IA/2/4/9/16 2021.01.15 • හර්ඹක්භතහ ඩයිේ විබහඹ
භත් ඇත්නත් 2018.06.30
ඵළවින් 2016.09.16 සට
2018.06.30 දක්හ ඳරිහ හර්ථහ
• 2014.09.16 සට 2015.09.15
දක්හ ඳරිහ හර්ථහනේ ළටුේ
යහිත නිහඩු 4ක් වන් ය ඇති
අතය නිහඩු හර්ථහනේ වන්
නළත. ඒ පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

• උඳහධි නහථ කිරීනේ මුල්පිටඳත
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CS/DOS/20814

නක්. සුන්තිනි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ TNK/DS/CC/ 2021.01.20
හර්ඹහරඹවහ
PF/DO/13
තුණුක්හයි

• නනේ නනට දිේරුේ ප්රහලඹක්
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CS/DOS/21154

එච්.නක්.සී.නක්.
භළණිනක්

භහජ නේහ
සථිය කිරීභ SSD/02/09/ 2020.11.09
නදඳහර්තනේන්තු වහ
07/38

• 2016.12.22 නිළයදි
හර්ඹක්භතහ ඩයිේ විබහ
ප්රතිපර ටවන

406

CS/DOS/21878

ඒ.ඒ.ඩී.එන්.
ආරිඹේනඳරුභ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ වහ
යන්නදණිඹ

• නිළයදි න රද නිහඩු
හර්ථහ
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CS/DOS/21838

ආර්.එේ.එන්.එස.
යහජසංව

දුේරිඹ
සථිය කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු
වහ

GMF 35

2018.03.15 • 2015.10.01 සට 2016.09.30
දක්හ ඳරිහ හර්ථහනේ
ආන්නතභ අධීක්ණ
නිරධහරිඹහනේ අත්න වහ නිරමුද්රහ
• ඳත්වීභ සථිය කිරීභ වහ
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
• නිරධහරිනිඹනේ නභට නිකුත්
යන රද හර්ඹක්භතහ ඩයිේ
විබහ ප්රතහපර ටවන

2021.05.03
480

CS/DOS/28963

පී.නක්.එන්.සී.
ගුණසංව මිඹ

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹ බුරත්නොහුපිටිඹ

මුදහවළරීේ
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CS/DOS/6475

ඒ. භවනොඩ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ NYGM/ADM 2020.10.13
හර්ඹහරඹ /9/4/23
නිඹහභ

BKP/EST/PF 2021.02.28
DEV/A2/40

● නිරධහරිඹහ යජඹ භඟින් රඵහ
නදන ඹතුරු ඳළදිඹ රඵහ ඇත්නේ
ඹතුරුඳළදිනේ ලිඹහඳදිංචි වතිනේ
පිටඳත
•නිරධහරිඹහනේ නේ නනසේ
සඹල්රටභ අදහර දිේරුේ
ප්රහලඹක්
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CS/DOS/6953

එන්.එේ.එල්.
දිල්රුක්ෂි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSU/ADMN 2020.09.24
හර්ඹහරඹ,ළේේ
/PFDO/7/
ඳත්තු උතුය උවන
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CS/DOS/23216

ආර්.ඒ.නේ.අයි.සී.
කුභහරි නභඹ/මිඹ

නොවිජන
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු

439

CS/DOS/24451

එස.
භවහභහර්
නවට්ටිනවේහනභඹ/මි අභහතයහංලඹ
ඹ

• 2016.07.02 සට 2017.07.01
දක්හ ඳරිහ හර්තහ

සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2018.01.30 ● 2016.09.17- 2016.12.22 දක්හ
උඳහධි/නේ.ස
ඳරිහ හර්තහ
ථි
● ේපර්ණ නභ හිත චර්ඹහ
(අනුයහධපුයඹ
ටවනනහි ඳළවළදිලි පිටඳතක්
)
එන්න.
සථිය කිරීේ HWY/ADM/
08/01/02/H
AM/01/23

2017.04.04

● 2013.05.02 දින සට ක්රිඹහත්භ
න ඳරිදි 04 ඳරිශිසටඹ
● නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹ

447

CS/DOS/29428

ආර්.එේ.ඩී. යණතුං ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ kDS/PDB/1/ 2020.08.10
මිඹ
හර්ඹහරඹ 5/4/13/69
ඳහතදුේඵය

448

CS/DOS/29533

ඩබ්.ඩී.සී.
රුණහයත්න භඹහ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ ED/05/67/2
4/1

● උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ මුල්
පිටඳත

2020.01.16 ● 2013.04.16 දින සට ක්රිඹහත්භ
න ඳරිදි ළඩ බහයත් ඵට
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ වතිඹ
● සඹළු විඹන් භත්වීභ තවවුරු
න EB ප්රථිපර නල්ණ

449

CS/DOS/28355

එේ.ඩී.අයි.ජී.නක්.නක් ෘෂිර්භ
.ජඹසංව මිඹ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 2/1/1/6/2/ 2021.02.08
GAM-10

● 2014.05.04 - 2015.05.03 දක්හ
ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහනේ
ප්රසත නිහඩු පිළිඵ වන් න
නමුත් නිහඩු හර්තහනේ වන් වී
නනොභළත. නිළයදි ය එන්න

453

CS/DOS/21574

එල්.වී.ඒ.එස.
බිඹන්විර

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ මිනු/1/5/1/8 2021.02.25
හර්ඹහරඹ වහ
8
මිනුන්නොඩ

● උඳහධි නහථ කිරීනේ මුල්පිටඳත

456

CS/DOS/20997

අයි.අයි.ඩී.නක්.
ඉලුක්ත්ත

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ භව/ඳහරන/0 2020.07.23
හර්ඹහරඹ වහ
5/11/21
භවයභ

● නිහඩු හර්ථහනේ 2013.03.05
සට 2014.03.04 හර සීභහට
අදහර ළටුේ යහිත නිහඩු 1 ක්
වන් ඇති අතය ඒ පිලිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක් වහ නිහඩු හර්ථහ
ලිත්ර්ල ඳදනමින් එන්න

2021.05.10
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CS/DOS/29397

ඒ.ජී.එස. භහයසංව
නභඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/UDP/1/ 2020.10.31 ● 2013-2014 වහ 2014-2015
හර්ඹහරඹ - උඩ
7/DO/PF-48
ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහන්හි
ඳශහත, ේනඳොර
ඳත්වීේ බහයත් දිනඹ 2012.04.16
නර වන් වී ඇත. නිළයදි ය
එන්න
● 2013.04.16 සට 2016.04.16
දක්හ ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහ

458

CS/DOS/29717

එල්.සී.එන්.නඵනට්
මිඹ

භෘේධි, ෘව
සථිය කිරීේ SMS/COUN/ 2021.04.01
ආර්ථි, ක්ෂුද්ර
ADM/04/PF
මරය, සඹං
/01/78
රැකිඹහ වහ යහඳහය
ංර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

● අබයහරහභී ඳත්වීේ ලිපිඹ
● නිළයදි දිනට ළඩ බහය ළනීභ
දළක්නන චර්ඹහ ටවන
● නිරධහරිනිඹනේ නනභහි
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹ/විහව
වතිඹ
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CS/DOS/29393

නක්.ඩී.ගුණනේන මිඹ බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ CA.10/12/0 2020.10.07
1/144

464

CS/DOS/04519

ඩී.එේ.එල්.සී.
දනහඹ

නිපුණතහ
ංර්ධන,
රැකීයක්හ වහ
ේරු ඵතහ
අභහතයහංල

සථිය කිරීේ MFE/RAD/8
/1/22

● ඳරිහ හරඹ තුර රඵහත්
නිහඩු ේඵන්ධ හර්තහ (මුල්
පිටඳත)
● චර්ඹහ ටවනනහි උඳන් දිනඹ
නිළයදි යන රද ඹහත්හලීන
චර්ඹහ ටවන
2020.01.16 ● 04 ඳරිශිසටනේ වති ර
පිටඳතක්

466

CS/DOS/04632

ඩබ්ලිේ.ඒ. දිරහනි

ෘෂිර්භ
අභහතයහංල

සථිය කිරීේ 2/1/1/6/2/
MON-04

2018.12.17 ● උඳහධි නහථ කිරීභ ප්රභහණත්
නළත

466

CS/DOS/04632

ඩබ්ලිේ.ඒ. දිරහනි

ෘෂිර්භ
අභහතයහංල

සථිය කිරීේ 2/1/1/6/2/
MON-04

2018.12.17
● 04 ඳරිශිසටනේ වහ චර්ඹහ
ටඹනන් ළඩ බහය ළනීනේ දිනඹ
2013.03.27 නර නිළයදි විඹ
යුතුඹ
● චර්ඹහ ටවනන් 2014 වහ 2015
ර් ර ළටුේ ර්ධ දින
03/27දිනට අනුකර නිළයදි විඹ
යුතුඹ
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CS/DOS/28923

එේ.ඒ.නේ.පී. පීරිස
භඹහ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ භන්නහයභ

මුදහවළරීේ

හන්තහ වහ ශභහ
ංර්ධන, නඳය
ඳහල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ MWCA/2/5/ 2021.03.16
16/9/128
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CS/DOS/13844

එේ.එන්.ජඹවීය මිඹ

486

CS/DOS/13223

එච්.ටී.භහින්දදහ මිඹ ජහති ප්රජහ ජර
ළඳයුේ
නදඳහර්තනේන්තු

MN/GA/AD 2021.03.18
M/D2/PF/D
O/80

සථීය කිරීේ DNCWS/AD
/08/01/do/
30

● න ඳත්වීේ ලිපිනේ වති
යන රද පිටඳත
● 2014 අඹළඹ නඹෝජනහ
ක්රිඹහත්භ කිරීභ - ක්නේත්ර
නිරධහරින් වහ ඹතුරුඳළදි රඵහ
දිභ ළඩටවන ඹටනත් නිරධහරිඹහ
රඵහනන ඇති ඹතුරු ඳළදිනේ
නශඳර ටිනහභ යජඹට
නන රද රිසට්ඳනතහි වති
යන රද පිටඳත
● 2013.03.05-2014.09.29 දක්හ
නිහඩු හර්තහනේ මුල්පිටඳත

2020.11.23 ● 2016.03.19-2017.03.18 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහනේ
ආන්නතභ භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ නිරමුද්රහ නළත
● උඳහධි නහථනේ උඳහධි රංගු
දිනඹ 2008.08.01නර දවන් ය
ඇත එඹ 2005.08.01 නර
ංනලෝධනඹ විඹයුතුඹ

● සඹළුභ EB විඹන් භත්වීභ
තවවුරු න ප්රතිපර නල්න
ඉදිරිඳත් යන්න
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CS/DOS/38407

Ms. T.Sarojini

State Ministry of
Foreign
Employment
Promotion and
Market
Diversification
Agrarian
Development
District Office,
Kilinochchi
Department of
Cultural Affairs

Confirmati MFE/RAD/7
on
/1/141

2020.07.27 • Name change documents
according to treasury circular
394

Confirmati 281/14/01/ 2020.08.25
on
19/15

• The reason for 06 nopay leave
taken in 2014
• Leave particulars of probation
period - According to calendar
year
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CS/DOS/38159

Ms. P. Sivagini

490

CS/DOS/39426

Ms. M. Kavitha

491

CS/DOS/39884

නක්.ඒ.ඩී. කුභහය භඹහ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVPW/AD 2020.07.06
හර්ඹහරඹ,
M/ES/PFILE
ඳඬුසනුය
/2/1/67
ඵටහිය

• 2016.12.22 හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහ ප්රතිපර ටවනන්
විබහ අංඹ නිළයදි ය භහ නත
නඹොමු යන්න.

495

CS/DOS/22874

එච්.එස. ලිඹනඩු
නභඹ/මිඹ

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

මුදහවළරීේ

MIC/ADM/0 2021.04.01
4/04/26

●2014 අඹළඹ නඹෝජනහ
ක්රිඹහත්භ කිරීභ - ක්නේත්ර
නිරධහරින් වහ ඹතුරුඳළදි රඵහ
දිභ ළඩටවන ඹටනත් නිරධහරිනිඹ
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහනන ඇත්නේ එහි
ලිඹහඳදිංචි වතිනඹහි වති
ශ පිටඳතක්

497

CS/DOS/24844

නේ.ඒ.නේ.
රුණහයත්න
නභඹ/මිඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

විනේල
නිහඩු

MOJ/E13/P 2021.03.31
VT/FL/04

● ළටුේ යහිත විනේල නිහඩු රඵහ
විනේල තවීභ ේඵන්ධ අදහශ
අභහතයයඹහනේ අනුභළතිඹ රළබී
තිනබ්ද දන්න්න.

502

CS/DOS/14335

ටී.එේ.එේ.එන්.නත්න් නහරි
නනෝන් මිඹ
ංර්ධන වහ
නිහ
අභහතයහංලඹ

Confirmati DCA/02/06/ 2021.02.03 • National Identity Card
on
PF/53
(Certified copy)
• Name change documents
according to treasury circular
394
• Marriage Certificate (Certified
copy)

සථීය කිරීේ

නිහ වහ
ඉදිකිරීේ
අභහතයහංල
නේ
නල්ේනේ
අං
2/1/7/364

2018.06.13

● උඳහධි රංගු දිනඹ හිත
උඳහධී විසතයඹ ප්රතිපර ටවන

502

505

CS/DOS/14335

CS/DOS/14682

ටී.එේ.එේ.එන්.නත්න් නහරි
නනෝන් මිඹ
ංර්ධන වහ
නිහ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ

ආර්.එේ.ඩී.එන්.යත්
නහඹ මිඹ

සථීය කිරීේ BD/RH/EHM 2020.11.23 ● චර්ඹහ ටවනන් නභ නිළයදි ය
/3/1/DPF/3
ඉදිරිඳත් යන්න
0
● උඳහධි වතිනේ වති යන
රද පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

රිදීභහලිඹේද
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

නිහ වහ
ඉදිකිරීේ
අභහතයහංල
නේ
නල්ේනේ
අං
2/1/7/364

2018.06.13
● 2016.09.20-2016.12.21 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ ,2015.09.212016.09.20 දක්හ නදඳහර්තනේන්තු
ආඹතන ප්රධහනිඹහ අත්න් ය
ඉදිරිඳත් යන්න

2021.05.17
507

CS/DOS/45682

ඒ.ඒ.ඩී.එස. ලහන්ත
භඹහ

ක්රීඩහ වහ තරුණ
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට SEDD/A&HR 2020.07.10
උස කිරීභ /DO/PF/09

● නිළයදි දිනට උස කිරිභට
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
● ඳරිහ හරඹ තුශ හ..ඉ
භත් නනොවීභට නවේතු

509

CS/DOS/46838

ටී.නක්.එස.
දිහනහඹ භඹහ

ඉඩේ නොභහරිස II නරේණිඹට LCGD/AD/5/ 2020.12.09
ජනයහල්
උස කිරීම 1-145
නදඳහර්තනේන්තු

● ඹහත්හලීන ශ චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳත
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CS/DOS/47485

ඩබ්ලිේ.ඒ. භල්ලිහ
මිඹ

ක්රීඩහ වහ තරුණ
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට SEDD/A&HR 2020.09.18
උස කිරීම /DO/PF/16

● ඳරිහ හරඹ තුශ හ..ඉ
භත් නනොවීභට නවේතු

513

CS/DOS/45743

ඊ.එේ.සී. ඒනහඹ අධයහඳන
මිඹ
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට ED/05/67/2 2021.01.05
උස කිරීභ 4/18

514

CS/DOS/45065

නක්.ඒ.එස. අංජන
භඹහ

භනවේසත්රහත්
II නරේණිඹට භහ/භනවේ/අධි 2020.09.23
අධියණඹ භහතය උස කිරීභ /නඳෞලි/202
0

● 07/2014 අනු යහජය බහහ
ේපර්ණ ශ ඵට ආඹතන
ප්රධහනිඹහ නිකුත් ශ ලිපිනේ පිටඳත
වහ ප්රතිපර ටවන්ර වති ශ
පිටඳත්,
● 07/2014 අනු යහජය බහහ
ේපර්ණ ශ ඵට ආඹතන
ප්රධහනිඹහ නිකුත් ශ ලිපිනේ පිටඳත
වහ ප්රතිපර ටවන්ර වති ශ
පිටඳත්,
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CS/DOS/47489

සී. ඉනල්සංව භඹහ

නයශ ංයක්ණ II නරේණිඹට CDC/Admin 2020.08.31
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ /A05/ClassII/2019

● ඳරිහ හරඹ තුශ හ..ඉ
භත් නනොවීභට නවේතු

516

CS/DOS/45503

වී. සයන්ජනී මිඹ

භන්නහයභ රහඳ II නරේණිඹට NP/42/20/1 2020.07.17
අධයහඳන
උස කිරීභ /1/PF
හර්ඹහරඹ

● නිරධහරිනිඹනේ නභ චර්ඹහ
ටවනන් ව උේඳළන්න
වතිනේ නනස ඵළවින් නේ ර
නනස ේරට නවේතු, විහව
වතිඹ, දිවුරුේ ප්රහලඹ වහ
ඹහත්හලීන චර්ඹහ ටවන නඹොමු
යන්න.
● නියදි නභ හිත අඹදුේඳත

519

CS/DOS/46965

පී.එල්.එස.
ප්රසඳකුභහය භ

වේඵන්නතොට
දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ

II නරේණිඹට DSH/DPS/02 2020.12.15
උස කිරීභ /01/DO/Pro
mot

● ඳරිහ හරඹ තුශ හ..ඉ
භත් නනොවීභට නවේතු

522

CS/DOS/46190

ආර්.නක්. දිනන්හ මිඹ භහතය දිසත්රික්
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

II නරේණිඹට DSM/DPS/0 2021.01.04
උස කිරීභ 1/PF/PA/81

● ළටුේ ර්ධ 10 හිත
ඹහත්හලීන ශ චර්ඹහ ටවනන්
වති ශ පිටඳත
● ඳරිහ හරඹ තුශ හ..ඉ
භත් නනොවීභට නවේතු

524

CS/DOS/47286

ඩබ්ලිේ.එේ.එන්.
වික්රභසංව මිඹ

ඉඩේ හිමිේ
II නරේණිඹට 01/03/01/0 2020.05.20
නියවුල් කිරීනේ
උස කිරීභ 1/189
නදඳහර්තනේන්තු

●. 2005.08.01 දින ඳත්වීභට අදහශ
ළඩබහය ළනීනේ ලිපිනේ වති
පිටඳත
● 2007.08.01 ළඩබහයත්
තනතුයට අදහශ ඳත්වීේ ලිපිනේ
වති ශ පිටඳත

525

CS/DOS/45149

ජී.එච්. ධර්භනේන
භඹහ

නොවිජන
II නරේණිඹට 6/7/1/2
ංර්ධන
උස කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු
දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ
නුයඑළිඹ

2020.07.13

● නළත නඹොමු ය ඇත්නත්
නිළයදි චර්ඹහ ටවන නනොනේ.
● 2012 ර්නේ ළටුේ ර්ධඹ
නිළයදි වන් නනොනේ

527

CS/DOS/47234

ය.ආර්.එන්.පී.
නතන්නනෝන් මිඹ

කුරැණෆර රහඳ II නරේණිඹට /අධයහ/කු/ 2020.10.12
අධයහඳන
උස කිරීභ හඳ/07
හර්ඹහරඹ

● නදන නරේණිඹට උස කිරීභට
අදහශ නිළයදි අඹදුේ ඳත්රඹ නඹොමු
ය නළත.

528

CS/DOS/47368

ඩබ්ලිේ.එේ.ඩී.පී.
එයන්දිහ මිඹ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

● සඹළු ළටුේ ර්ධ නවිභ
තවවුරු න චර්ඹහ ටවන

II නරේණිඹට ED/05/67/2 2020.09.30
උස කිරීභ 9/02/138

● ඳරිහ හරඹ තුශ හ..ඉ
භත් නනොවීභට නවේතු

529

CS/DOS/45307

ඩබ්ලිේ.එේ.සී.පී.
වික්රභයත්න මිඹ

ඉඩේ හිමිේ
II නරේණිඹට 01/03/01/0 2020.07.15
නියවුල් කිරීනේ
උස කිරීභ 1/387
නදඳහර්තනේන්තු

532

CS/DOS/46122

පී.වී.ඩී.නක්. දීඳහනී
මිඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට MOJ/E07/A. 2020.10.02
උස කිරීභ Ass/140/20
05

● 07/2014 අනු යහජය බහහ
ේපර්ණ ශ ඵට ආඹතන
ප්රධහනිඹහ නිකුත් ශ ලිපිනේ පිටඳත
වහ ප්රතිපර ටවන්ර වති ශ
පිටඳත්,
.● නඹොමු ය ඇති චර්ඹහ ටවනන්
2018 ර්ඹට අදහශ ළටුේ
ර්ධඹ ඳළවළදිළි නළත.
● 107/2014 අනු යහජය බහහ
ේපර්ණ ශ ඵට ආඹතන
ප්රධහනිඹහ නිකුත් ශ ලිපිනේ පිටඳත
වහ ප්රතිපර ටවන්ර වති ශ
පිටඳත්,

547

CS/DOS/2348

එේ.ඒ. දභඹන්ති

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීභ 2/10/05/87 2020.12.02

• 2016.03.01-2019.11.30 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ ර මුල් පිටඳත්
• හර්ඹක්භතහ ඩයිේ ප්රතිපර
නල්නඹ
• නිහඩු හර්තහ

550

CS/DOS/1479

S.M.රුන්ඳතියණ

නිපුණතහ
සථිය කිරීභ TR/2/11/ST 2020.09.07
ංර්ධන,
O/371
ෘත්තීඹ
අධයහඳන,
ඳර්නේණ වහ
න නිඳළයුේ
යහජය අභහතයහංලඹ

• ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ශ
පිටඳතක්
• උඳහධි වතිනේ වති ශ
පිටඳතක්
• 2018.06.29 දක්හ නිහඩු හර්තහ

2021.05.28
554

CS/DOS/6811

වී.එස.එස. වික්රභසංව ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSU/ADMN 2020.09.24
හර්ඹහරඹ,ළේේ
/PFDO/7/
ඳත්තු උතුය උවන

● EB භත්වීභ තවවුරු න ඳරිදි
2018 හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහනේ ප්රතිපර නල්ණනේ
වති ර පිටඳතක්
●2018.05.30 - EB භත් දිනඹ
දක්හ ඳරිහ හර්තහ

555

CS/DOS/6878

ඩබ්.එේ.එන්.
නයෝජනී

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ CA/10/12/0 2020.12.15
1/43

●ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ර
පිටඳතක්

555

CS/DOS/6878

ඩබ්.එේ.එන්.
නයෝජනී

566

CS/DOS/A/46450 එේ.ජී.ආර්. සසය
කුභහය භඹහ

569

CS/DOS/A/47428 එච්.එේ.සී.එච්.
භළණිනක් නභඹ

575

CS/DOS/A/42302 ආර්.ඩී.ඒ.
රුණහයත්න භඹහ

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ
බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ
ඉඩේ හිමිේ
නියවුල් කිරීනේ
නදඳහර්තනේන්තු

සථිය කිරීභ CA/10/12/0 2020.12.15
1/43
● 04 ඳරිශිසටඹ
II නරේණිඹට CH/10/02/0 2021.01.20
උස කිරීභ 2/16

• ඳරිහ හරඹ තුශ හ..ඉ
භත් නනොවීභට නවේතු

II නරේණිඹට 01/03/01/0 2020.08.19
උස කිරීභ 1/343

• 07/2014 අනු යහජය බහහ
ේපර්ණ ශ ඵට ආඹතන
ප්රධහනිඹහ නිකුත් ශ ලිපිනේ පිටඳත
වහ ප්රතිපර ටවන්ර වති ශ
පිටඳත්
• 2018 ළටුේ ර්ධ හිත
ඹහත්හලීන ශ චර්ඹහ ටවන

ඉඩේ හිමිේ
I න
01/16/02/0 2020.10.05
නියවුල් කිරිනේ
නරේණිඹට
1/14
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

• ඳරිහ හරඹ තුශ I න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභ.

ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත් නනොවීභ
ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින් වන
හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න (ආඹතන
ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9 නවෝ
11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද ඹන්න)
වහ නභභ හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති
හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
ය ළනීභ.

• නනේ නන වහ දිවුරුේ
වතිඹක්
උේඳළන්න වතිඹ - යේඳටි
නේඹරහනේ අජිත් රුණහයත්න
චර්ඹහ ටවන ඇතුලු යන්ඳටි
නේඹරහනේ අජිත් රුණහයත්න
අනනකුත් නල්න
577

CS/DOS/A/42048 ඩී.එේ.එේ. ද
නොයිහ නභඹ

ආභන විභන I න
DIE/E/PF/58 2020.11.04
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
36
උස කිරීභ

• ඳරිහ හරඹ තුශ I න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභ.
• Iන හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත්වීභට නඳය ඳත්වීභ සථිය කිරීභ
භඵන්ධ නවේතු නර්ද ?

ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත් නනොවීභ
ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින් වන
හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න (ආඹතන
ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9 නවෝ
11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද ඹන්න)
වහ නභභ හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති
හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
ය ළනීභ.

578

CS/DOS/A/42070 ඊ.ඩී.පි. විජඹර්ධන
භඹහ

දිහ අධියණඹ - I න
ෆ/දි/අධි/ආ 2020.08.18
ෆල්ර
නරේණිඹට
/නඳෞ.ලි.
උස කිරීභ

• ඳරිහ හරඹ තුශ I න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභ.

ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත් නනොවීභ
ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින් වන
හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න (ආඹතන
ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9 නවෝ
11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද ඹන්න)
වහ නභභ හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති
හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
ය ළනීභ.

• ය පුහුණු හරනඹන් ඳසු
සථිය ඳත්වීභ රඵහදී ඇත්නත්
2000.05.16 දින ඵළවින් උසවීේ
දිනඹ න්නන් 2020.05.16 න
දිනඹ ඵළවින් ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ
• බහණ්ඩහහය 394 හි වති ශ
පිටඳතක්

• නනේ නන වහ දිවුරුේ
වතිඹ
උේඳළන්න වති වහ එනොඩ
දුයඹරහනේ ප්රිඹන්ත විජඹර්ධන
චර්ඹහ ටවන I
දළනට බහවිතහ යනු රඵන නභ
ඇරඵඩ දිහනහඹරහනේ ප්රිඹන්ත
චර්ඹහ ටවන II
විජඹර්ධන
ංනලෝධිත නභ හිත උේඳළන්න
වතිඹ

යහජය නේඹට ඇතුරත්වීනේ දී බහවිතහ
ය ඇති නභ න්නන් එනොඩ දුයඹරහනේ
ප්රිඹන්ත විජඹර්ධන නේ. නමුත් චර්ඹහ
ටවන නදන ඳත්රනඹහි වහ I න
නරේණිඹට උස කිරීභ වහ නඹොමුය
ඇති ආදර්ල අඹදුේඳත්රනඹහි නභ නර
වන් ය ඇත්නත් ඇරඵඩ
දිහනහඹරහනේ ප්රිඹන්ත විජඹර්ධන
නේ. නභ නනස කිරීභ ේඵන්ධනඹන්
බහණ්ඩහහය 394 භඟින් නඹොමුය තිනබ්ද
ඹන්න තවවුරු යළනීභ

2021.07.12
585

CS/DOS/29390

ඩබ්ලිේ.ජී.නක්.එල්.
නප්රේභතිර මිඹ

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MREA/4/2/
1/PFDG/1/1
-27

2021.03.31 ● උඳහධි වතිනේ වති යන
රද පිටඳතක්
● නිළයදි ේපර්ණ යන රද
අං 04 ඳරිශිසඨඹ

586

CS/DOS/29937

නක්.ජී.සී.ය.
චන්ද්රනේන මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DIVRI/ADM/ 2021.03.28
හර්ඹහරඹ ES5/03/56
රිදීභ

● උඳහධි වතිනේ දළක්නන නභ
නනස ඵළවින් නිරධහරිනිඹනේ
නනභහි නනට දිවුරුේ ප්රහලඹ

587

CS/DOS/28001

එන්.එන්.ප්රිඹදර්ලනී
මිඹ

නඵෞේධ ටයුතු සථිය කිරීේ නඵෞ.නො/ඳහ 2020.08.31
පිළිඵ
/ං/නි/1051
නදඳහර්තනේන්තු

● උඳහධි වතිනේ වති යන
රද පිටඳතක්

588

CS/DOS/29042

ඩබ්.එන්.චහන්දනී මිඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ NPC/EST/1/ 2020.11.30
හර්ඹහරඹ 2/DO/PF/45
භධයභ නුයේ
ඳශහත

589

CS/DOS/28882

නේ.එේ.සී. කුභහරි මිඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ ඹක්රමුල්ර

● උේඳළන්න වතිඹ

සථිය කිරීේ YAK/ADM/0 2020.09.24 ● නිහඩු හර්තහනේ අඩළටුේ 84 ක්
9/01/08
දළක්නේ. කුභන නිහඩුද ඹන්න
වන් ය එන්න
● ඉවත අඩළටුේ නිහඩු 84
භහනරෝචන හර්තහර ඇතුශත්
නළත. නිළයදි ය එන්න

590

CS/DOS/29627

පී.එන්.නේ. ඩිල්හන් ප්රහනේශීඹ නල්ේ
මිඹ
හර්ඹහරඹ නහනහට්ටහන්

● 2015.05.09 දින EB ප්රථිඳර
නල්ණනේ ඳත්වීේ අංඹ
CS/DOS/28302 නර වන් නේ.
නිළයදි ය එන්න
සථිය කිරීේ DS/NA/A/PF 2020.09.22 ● නිරධහරිනිඹනේ නනභහි නනට
/DO/33
දිවුරුේ ප්රහලඹ/විහව වතිඹ
● නිහඩු හර්තහ

591

CS/DOS/27625

ඒ.ජී.එන්. අතයල්ර ඳශු ේඳත්,
මිඹ
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

එේ.ඒ.එේ.අයි.ද
සල්හ භඹහ

සථිය කිරීේ MREA/4/2/
1/PFDG/1/1
-17

2021.03.22 ● 2013.06.22 දින ළඩ බහයත්
ඵට ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
වතිඹ
● 2013.06.22 දින සට 2013.07.04
දින දක්හ නිහඩු විසතයඹ
● නිහඩු හර්තහනේ ඇති අඩළටුේ
වහ ළටුේ යහිත නිහඩු නර්ද?

විනේල
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ FA/A13/DO 2021.03.29
S/108

හන්තහ ටයුතු
අභහතයහංලය

II නරේණිඹට MWCA/02/ 2020.09.28
උස කිරීභ 05/04/04/0
1/39
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CS/DOS/28715

597

CS/DOS/A/45761 පී.එන්.එච්.
නතන්නනෝන් මිඹ

599

CS/DOS/A/45696 පී.එල්. ප්රිඹංය භඹහ ක්රීඩහ ටයුතු
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට SMYA/AD/0
උස කිරීභ 7/DO-GEN

● උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
වතිනේ මුල් පිටඳත (උඳහධිඹ
රංගු දිනඹ හිත)

07/2014 අනු යහජය බහහ
ේපර්ණ ශ ඵට ආඹතන
ප්රධහනිඹහ නිකුත් ශ ලිපිනේ පිටඳත
වහ ප්රතිපර ටවන්ර වති ශ
පිටඳත්
2020.06.22 • චර්ඹහ ටවන (උස ශ යුතු
දිනට ළටුේ ර්ධ 10 උඳඹහනන
ඇති ඵ වන් න ඳරිදි)
• EB ේපර්ණ කිරීභ දළක්නන
නල්ණඹ
• ළඩ බහය ත් දිනඹ වහ ඳත්වීභ
සථීය ශ දිනඹ නනසඹ
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CS/DOS/A/47257 ඒ.එේ. අයිහ මිඹ

ඉඩේ හිමිේ
II නරේණිඹට 01/03/01/0 2020.08.19
නියවුල් කිරීනේ
උස කිරීභ 1/281
නදඳහර්තනේන්තු

602

CS/DOS/A/45093 ආර්.ඒ.ඒ. ප්රිඹදර්ලනී ඵන්ධනහහය
මිඹ
මරසථහනඹ

II නරේණිඹට ඩී.1/12127
උස කිරීභ

2020.09.14

• 07/2014 අනු යහජය බහහ
ේපර්ණ ශ ඵට ආඹතන
ප්රධහනිඹහ නිකුත් ශ ලිපිනේ පිටඳත
වහ ප්රතිපර ටවන්ර වති ශ
පිටඳත්
• 07/2014 අනු යහජය බහහ
ේපර්ණ ශ ඵට ආඹතන
ප්රධහනිඹහ නිකුත් ශ ලිපිනේ පිටඳත
වහ ප්රතිපර ටවන්ර වති ශ
පිටඳත්
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CS/DOS/39987

Ms. V. Kamal

Ministry of
Justice

Confirmati MOJ/E07/D 2020.06.24
on
O/Courts/A
cc.Asst/110

• Degree confirmation - Original
(Degree mention in the degree
confirmation is wrong. Please
correct it and forward me.)

609

CS/DOS/38691

Ms. P. Samithamby Divisional
Secretariat,
Valaichenai

Confirmati ADM/ESTB/ 2021.01.20
on
PRSNL/M1/
03

• Degree confirmation - Original
• Appendix 4 (Assumption of
Duty) with effect from
09.07.2013

611

CS/DOS/39064

Ms. Husaima
Marsook

Confirmati MU/DS/EST 2020.07.28
on
B/PFDO/2014/1
3

• Name change documents
according to treasury circular
394
• Marriage Certificate (Certified
copy)

612

CS/DOS/A/46148 බී.නක්.ජී.චන්ද්රරතහ
මිඹ

613

CS/DOS/A/47221 එචි.අයි.උඵඹනේය ඉඩේ හිමිේ
I න
01/16/02/0
මිඹ
නියවුල් කිරිනේ
නරේණිඹට
1/28
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

Divisional
Secretariat,
Muthur

ත්ත් නිසඳහදන I න
DAPH/AD/1
වහ නෞය
නරේණිඹට
4/6/1
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

2020.08.31 • I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
01. ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත්
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත් නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
නනොවීභට නවේතු
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
• 2020.05.16 දක්හ ඹහත්හලීන (ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
යන රද චර්ඹහ ටවන වති
ඹන්න) වහ නභභ හර්ඹක්භතහ විබහඹ
ය නඹොමු යන්න
ඳළති හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න
තවවුරු ය ළනීභ.
2020.09.21 • ඳරිහ හරඹ තුශ I න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභ.

01. ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
• හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්වීභට (ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
නඳය ඳත්වීභ සථිය කිරීභ
ඹන්න) වහ නභභ හර්ඹක්භතහ විබහඹ
ේඵන්ධනඹන් නවේතු නර්ද?
ඳළති හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න
• චර්ඹහ ටවන් අනු ළටුේ යහිත තවවුරු ය ළනීභ.
විනේල නිහඩු රඵහ ඇත.
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CS/DOS/A/46998 බී.එේ.ආර්. ඳේමිණි
මිඹ

ප්රහනේශීඹ
භවනල්ේ
හර්ඹහරඹඵමුනහනොටු

I න
DIVBA/ADM 2020.09.12
නරේණිඹට
/ES/DOSPF/
උස කිරීභ 04/027
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CS/DOS/A/45170 නක්.නදොඩේනදොඩ මිඹ ඉඩේ හිමිේ
I න
01/03/02/0 2020.10.06
නියවුල් කිරිනේ
නරේණිඹට
1/03
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

• ඳරිහ හරඹ තුශ I න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභ.

01. ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න) වහ නභභ හර්ඹක්භතහ විබහඹ
ඳළති හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න
තවවුරු ය ළනීභ.

• ඳරිහ හරඹ තුශ I න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභ.
• හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්වීභට
නඳය ඳත්වීභ සථිය කිරීභ
ේඵන්ධනඹන් නවේතු නර්ද?

01. ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න) වහ නභභ හර්ඹක්භතහ විබහඹ
ඳළති හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න
තවවුරු ය ළනීභ.

• 2020.10.02 දක්හ ඹහත්හලීන
යන රද චර්ඹහ ටවන වති
ය නඹොමු යන්න
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CS/DOS/A/45465 සී.ජී.එේ.
නොඩිතුක්කු මිඹ

නේළල්, පිත්තර, I න
SMRIP/ES/0 2020.09.28
භළටි, ලී ඵඩු ව
නරේණිඹට
2/02-02/08
ග්රහමීඹ ර්භහන්ත උස කිරීභ
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ
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CS/DOS/A/47984 නක්.එන්.එස.ධර්භනේ ඉඩේ හිමිේ
I න
01/16/02/0 2021.03.01
න මිඹ
නියවුල් කිරිනේ
නරේණිඹට
1/34
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

• ඳරිහ හරඹ තුශ I න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභ.
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CS/DOS/A/47823 ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී.
සරිර්ධන භඹහ

• ඳරිහ හරඹ තුශ I න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභ.

ඉඩේ හිමිේ
I න
01/16/02/0 2021.09.09
නියවුල් කිරිනේ
නරේණිඹට
1/24
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

• 2020.05.16 දක්හ ඹහත්හලීන
යන රද චර්ඹහ ටවන වති
ය නඹොමු යන්න

01. ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න) වහ නභභ හර්ඹක්භතහ විබහඹ
ඳළති හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න
තවවුරු ය ළනීභ.
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CS/DOS/A/47823 ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී.
සරිර්ධන භඹහ

ඉඩේ හිමිේ
I න
01/16/02/0 2021.09.09
නියවුල් කිරිනේ
නරේණිඹට
1/24
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ
• හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්වීභට
නඳය ඳත්වීභ සථිය කිරීභ
ේඵන්ධනඹන් නවේතු නර්ද?

622

CS/DOS/17659

එච්.එඒ.පී.එච්.එස.
ඳතියහජ

නොවිජන නේහ
භධයසථහනඹ,
ඳඬුසනුය

• II න නරේණිනේ පිහිටුහ ළටුේ
නවීේ කිරීභ ේඵන්ධනඹන්
ටවන් හිත ඹහත්හලීන යන
රද චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක්
• ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
තුර නිරධහරිඹහ ළඩ බහයත් දිනඹ
2013.05.10 දින සට ක්රිඹහත්භ
න ඳරිදි නර දවන් විඹ යුතුඹ.

සථිය කිරීේ

• උඳහධි නහථ ලිපිනඹහි මුල්
පිටඳත
• 2018.05.10 සට 2018.06.29
දක්හ ඳරිහ හර්තහ
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CS/DOS/16753

එස.එල්.ඒ.ඩබ්.පී.
කුභහය

තණභල්විර
සථිය කිරීභ MO/TW/ES
ප්රහනේශීඹ නල්ේ වහ
T/PF/DO/10
හර්ඹහරඹ

2020.12.03 • උඳහධි නහථනේ මුල් පිටඳත
• උඳහධි වතිඹ (වති යන
රද පිටඳතක්)
• 2019.11.30 දිනට නේහ හර්තහ
ර මුල් පිටඳත්
• උඳළවිදි වතිඹ
• 2019.11.30 දිනට EB ප්රතිපර
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CS/DOS/17295

සී.තරහවිටනේ

මුරටිඹන
සථිය කිරීභ MUL/EST/0
ප්රහනේශීඹ නල්ේ වහ
3/03/02/36
හර්ඹහරඹ

2020.12.08 • 04 ඳරිශිසඨඹ
• උඳහධි නහථඹ මුල් පිටඳත
• වළඳුනුේඳත (වති යන රද
පිටඳතක්)
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CS/DOS/16248

එච්.එච්.එේ.ටී.අයි.
නවේයත්

ඳහතදුේඵය
සථිය කිරීභ KDS/PDP/1/ 2020.05.18
ප්රහනේශීඹ නල්ේ වහ
5/4/13/59
හර්ඹහරඹ

• උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ මුල්
පිටඳත
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CS/DOS/16866

ආර්.ඩී.එේ.එස.ප්රනහ
න්දු

පුේරයින්
සථිය කිරීභ DRP/AD/10/ 2021.01.12 • නිහඩු විසතයනේ මුල් පිටඳත
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ වහ
DO/21/007
• නේහ හර්තහ ර මුල් පිටඳත්
නදඳහර්තනේන්තු

න්දු

ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ වහ
නදඳහර්තනේන්තු

DO/21/007

• උඳහධි නහථනේ මුල් පිටඳත
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CS/DOS/15933

එච්.එේ.ආර්.නවේයත්

අකුයණ ප්රහනේශීඹ සථිය කිරීභ KDS/AKU/1/ 2020.06.23
නල්ේ
වහ
5/2/26
හර්ඹහරඹ

• 2018.06.30 දිනට EB ප්රතිපර
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CS/DOS/17319

එේ.එස. වික්රභනේ

ෘෂිර්භ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ MREA/3/4/ 2019.12.12
වහ
ං.නි/61

ඳත්වීේ දිනඹට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ නිළයදි විඹ යුතුඹ.නිළයදි
න රද 04 ඳරිශිසඨඹ අලය
නේ.
(ඳත්වීේ දිනඹ
2013.04.02/ ළඩ බහයත් දිනඹ
2013.04.01)
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CS/DOS/17130

ආර්.ඒ.ඒ. යහජඳක්

ඉඩේ හිමිේ
සථිය කිරීභ 01/07/01/1 2015.09.23
නියවුල් කිරීනේ
වහ
14
නදඳහර්තනේන්තු

• 2013.05.21 දින සට ක්රිඹහත්භ
න ඳරිදි ළඩ බහයළනීනේ 04
ඳරිශිසඨඹ
• නිහඩු හර්තනේ මුල් පිටඳත
• උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
මුල් පිටඳත
• චර්ඹහ ටවන
• හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහනේ
ප්රතිපර නල්න
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CS/DOS/17113

ඩබ්ලිේ.එස.එස.
යහජරුණහ

අධියණ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ MOJ/E07/d 2020.07.02
වහ
o/Courts/Pr
o.Asst/301
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CS/DOS/16838

ඩබ්.එස.ඒ. වියතුං

ප්රහ.නල් හර්ඹහරඹ සථිය කිරීභ POL/TKD/H 2020.12.13
- තභන්ඩු
වහ
RM/02/05/
004

640

CS/DOS/15622

ආර්.ආර්.ආර්.බී.පී.ඩ දිසත්රික් නල්ේ
බ්.ඒ.එස.
හර්ඹහරඹ භයනෝන්
අේඳහය

සථිය කිරීභ AMP/ADMN 2020.12.16
වහ
/PFPLN/16/
02/04

• 2016.05.08 දින සට 2018.06.30
දක්හ ඳරිහ හර්තහනේ මුල් පිටඳත

• උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
මුල් පිටඳත
• උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
මුල් පිටඳත
• 2017.06.07 සට 2018.06.30
දක්හ ඳරිහ හර්තහනේ මුල් පිටඳත
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CS/DOS/15762

එස.එල්.වී. භෂහහ

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MREA/4/2/
වහ
1/PFDG

• 2016.07.06 සට 2017.07.06
දක්හ නේහ හර්තහ ර මුල්
පිටඳත්
•උඳහධි වතිඹ (වති යන
රද පිටඳතක්)
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CS/DOS/15106

එස.නේ.එේ.ඒ.එස. පුයහවිදයහ
සථිය කිරීභ පුවි/1/14/3/ 2019.10.04
භයනෝන්
නදඳහර්තනේන්තු වහ
396
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CS/DOS/15609

එච්.ඩබ්.එේ.
දඹහයත්න

ප්රහ.නල් හර්ඹහරඹ සථිය කිරීභ KDS/KUN/1/ 2020.10.15 • 2020.12.02 දින දන්හ ඹළව
- කුණ්ඩහනල්
වහ
3/2/79
අඩුඳහඩු ලිපිඹට පිලිතුරු ලනඹන්
2021.01.05 දින එව 04 ඳරිශිසඨඹ
නිළයදි ආෘතිඹ නනොනේ.ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන රද
පිටඳතක් අලයඹ නේ.
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CS/DOS/29294

ටී.ආර්.විනේනේය
නභඹ

විනේල
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ FA/A13/DO 2021.04.07
S/29294

• ඳත්වීේ ලිපිනේ වති යන රද
පිටඳතක්

● උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
වතිනේ මුල් පිටඳත
● චර්ඹහ ටවනනහි වහ ඳරිහ
භහනරෝචන හර්තහන්හි යහජහරී
බහයත් දිනඹ 2013.06.25 නර
දළක්නේ. නමුත්, 4 ඳරිශිසඨනඹහි
වන් න්නන් 2013.10.07
නරඹ. නිළයදි ය එන්න.
● 2013.06.25 දින සට නිහඩු
හර්තහනේ මුල් පිටඳත
● හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
(2016.12.22) භත් ව ඵට
වතිඹ
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CS/DOS/28792

CS/DOS/29509

එච්.එේ.අභයහතී මිඹ විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/8 2021.04.08
ප්රර්ධන වහ
/1/07
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

● යහජහරී බහයත් දිනඹ නිළයදි
දළක්නන වති යන රද 4
ඳරිශිසඨඹ

ඩබ්.එේ.පුසඳ කුභහය ශ්රී රංහ දුේරිඹ
භඹහ
නේඹ

● උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ
වතිනේ මුල් පිටඳත

සථිය කිරීේ ළ04

2021.04.09

● වති යන රද ඳළවළදිලි
ජහති වළඳුනුේඳනතහි පිටඳතක්
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CS/DOS/29509

ඩබ්.එේ.පුසඳ කුභහය ශ්රී රංහ දුේරිඹ
භඹහ
නේඹ

සථිය කිරීේ ළ04

2021.04.09
● උඳහධිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන
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CS/DOS/28141

ඊ.එන්.නක්.
වික්රභසංව මිඹ

නෞය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 06/A/DO/28 2021.03.23
141/750

● 2015.05.09 හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහ ප්රතිපර නල්ණනේ
ඳත්වීේ අංඹ 18963 නර වන්
නේ. නිළයදි ය එන්න
● 2013.06.29 සට 2018.06.30
දක්හ නිහඩු හර්තහනේ මුල් පිටඳත

654

CS/DOS/27758

ජී.එන්.නල්රේපුලි
මිඹ

ජහති ප්රජහ ජර
සථිය කිරීේ DNCWS/AD 2020.12.31
ළඳයුේ
/08/01/do/
නදඳහර්තනේන්තු
09

● ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ වතිඹ
හිත නිළයදි ේපර්ණ ශ 4
ඳරිශිසඨඹ
● 2013.09.26 දින සට
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් ව දිනඹ දක්හ නිහඩු විසතය
වහ ඳරිහ හර්තහ
● හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
ප්රතිපර නල්ණ (EB භත් වීභ
තවවුරු න)
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CS/DOS/28616

ඩී.නක්.නේභදහ මිඹ රහඳ අධයහඳන
හර්ඹහරඹ නොත්භනල්

සථිය කිරීේ භඳ/අධයහ/ 2021.04.06
නොත්/ආ/1
0/128

● 2015.04.30 දින සට
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් ව දිනඹ දක්හ ඳරිහ
භහනරෝචන හර්තහ
● නිහඩු හර්තහනේ මුල් පිටඳත
● උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
වතිනේ මුල් පිටඳත
● දිවුරුභ (නඳොදු 278), ත්ේ
ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු 261), 160
ළනි නඳොදු ආෘතිඳත්රඹ, 157 අ (7)
න යසථහ ව 161 ඇ (iii) න
යසථහ
● හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
ප්රතිපර ටවන DOS අංඹ හිත
ඹළි නඹොමු යන්න

2021.07.19
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CS/DOS/A/44604 K.A.හන්ති මිඹ

ප්රහ.නල්.හර්ඹහරඹ උස කිරීභ NDRSC/02/ 2021.01.12
-මුරටිඹන
01/02/20
(ජහ.වන නේහ
භධයසථහනඹ
ඹටනත්)

● ඹහත්හලින යන රද චර්ඹහ
ටවන
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CS/DOS/A/45826 R.K.T.ප්රහදිනි නභඹ

පු.ලි.
උස කිරීභ NLSI/E/03/G 2021.02.17
නදඳහර්තනේන්තු
/29
(නඳය- අධියණ
අභහතයහංලඹ)

● 07/2014 අනු යහ. බහහ
ේපර්ණ ශ ඵට ලිපිනේ පිටඳත
වහ ප්රතිපර ටවන්ර වති ශ
පිටඳත්.
● තය පිටඳතක් නර වති
ර ළඩ බහය ළනීේ ලිපිඹ
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CS/DOS/A/45377 M.A.F.මනීයහ මිඹ

ග්රහමීඹ නිහ ව උස කිරීභ 2/1/121/1/ 2021.02.02
ඉදිකිරීමි වහ
10
නොඩනළගිලි ද්රය
ර්භහන්ත
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

● 2007 ර්නේ ළටුේ ර්ධඹ
හිත ඹහත්හලින යන රද
චර්ඹහ ටවන.
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CS/DOS/06629

ඊ.එස.ආර්. ප්රිඹදර්ලනී ජහති වන
නේහ
භධයසථහනඹ

සථිය කිරීභ NDRSC/02/ 2020.06.23
01/03/237

● හර්ඹක්භතහ ඩයිේ විබහනේ
ප්රතිපර නල්ණනේ හර්ඹක්භතහ
ඩයිභ ේපර්ණ ය ඇති ඵ
දවන් ය එන්න
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CS/DOS/06733

එේ.ඒ.සී. සුජහනි

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ 2/1/1/6/2/ 2020.09.25
GAM-39

● 2018.03.03-2018.06.30 ඳරිහ
හර්තහනේ ආන්නතභ භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ නිර මුද්රහ තඵහ
එන්න
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CS/DOS/29680

ඒ.ජී.ෆියහ මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ භන්නහයභ

සථිය කිරීේ MN/GA/AD 2018.10.02
M/D2/DO/P
F/29680

● ඳරිහ හර සීභහ තුශ රඵහ
ත් නිහඩු හර්තහනේ මුල් පිටඳත
● 2013.07.02 සට 2014.07.01
දක්හ ඳරිහ භහනරෝචන
හර්තහනේ දක්හ ඇති අනීඳ
නිහඩු 08 නර්ද?.
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CS/DOS/29662

බී. යයිඹහ භඹහ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ භන්නහයභ

සථිය කිරීේ MN/GA/AD 2017.10.16
M/D2/DO/P
F/29662

● ඳරිහ හර සීභහ තුශ රඵහ
ත් නිහඩු හර්තහනේ මුල් පිටඳත
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CS/DOS/29641

නේ.ක්රිහණි මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DS/NA/A/PF 2020.10.27
හර්ඹහරඹ /DO/11
නහනහට්ටහන්

● ඳරිහ හර සීභහ තුශ රඵහ
ත් නිහඩු හර්තහනේ මුල් පිටඳත
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CS/DOS/29624

එස.එන්. නජනිටහ මිඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DS/NA/A/PF 2020.10.20
හර්ඹහරඹ /DO/04
නහනහට්ටහන්

● ඳරිහ හර සීභහ තුශ රඵහ
ත් නිහඩු හර්තහනේ මුල් පිටඳත
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CS/DOS/28361

ඊ.එේ.ආර්.එන්.නක්. ප්රහනේශීඹ භව
නනනවියත්න මිඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ ඹටිනුය

● චර්ඹහ ටවනනහි වන් නභ
ළයදිඹ.නිළයදි ය එන්න.

සථිය කිරීේ KDS/YNU/1/ 2021.03.15
2/10/86

● නනභහි ඇති නනට දිවුරුේ
ප්රහලඹක් (නභ නනස කිරීභ 2008
දී සදු ය ඇත.උඳහධි වතිඹ ඊට
නඳය නිකුත් ය ඇත. නමුත්, එහිද
වන් න්නන් න නභ නේ.)
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CS/DOS/29850

පී.ඩබ්.එස.නක්.කුභහරි පුේරඹන්
සථිය කිරීේ 01/ආ/17/භහ 2018.01.08
මිඹ
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
තනල්/605
නදඳහර්තනේන්තු

● ළඩ බහය ළනීභ පිළිඵ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ නිළයදි
එන්න. (නිරධහරිඹහනේ ඳත්වීේ
දිනඹ 2013.06.29 නේ. ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් එභ දිනනේ ළඩ
බහයත් ඵට වති ශ යුතු නේ.)
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CS/DOS/29702

නතයහේ නේරි
නභනඩෝනහ මිඹ

● නිරධහරිනිඹ බහවිත යන සඹළු
නේරට අදහශ දිවුරුේ ප්රහලඹක්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MW/AD/E/ 2020.10.27
හර්ඹහරඹ PF/EDO/08
භහන්තහයි ඵටහිය

● හර්ඹහර ටයුතුරදී බහවිතහ
යන නභ නතයහේ නේරි
නභනඩෝනහ නර බහණ්ඩහහය
චක්රනල් 394 අනු 2017.07.05
දිනළති ලිපිනඹන් ංනලෝධනඹ
යනු රළබුද සථිය කිරීභට අදහශ
ඇතළේ ලිපි නඹොමු ය ඇත්නත්
නඳය ඳළති නමිනි
(ඒ.එේ.නභනඩෝනහ). සථිය කිරීභට
අදහශ සඹළු ලිපි යහජහරී ටයුතු
වහ බහවිතහ යන නමින් නඹොමු
යන්න.
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CS/DOS/29698

වී.නේරි ඩඹනහ මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MW/AD/E/ 2020.10.27
හර්ඹහරඹ PF/EDO/18
භහන්තහයි ඵටහිය

● නිරධහරිනිඹ බහවිත යන සඹළු
නේරට අදහශ දිවුරුේ ප්රහලඹක්
● හර්ඹහර ටයුතුරදී බහවිතහ
යන නභ න්තයහජහ නේරි
ඩඹනහ නර බහණ්ඩහහය චක්රනල්
394 අනු 2018.01.26 දිනළති
ලිපිනඹන් ංනලෝධනඹ යනු
රළබුද සථිය කිරීභට අදහශ ඇතළේ
ලිපි නඹොමු ය ඇත්නත් නඳය ඳළති
නමිනි (ඒ.නේරි ඩඹනහ). සථිය
කිරීභට අදහශ සඹළු ලිපි යහජහරී
ටයුතු වහ බහවිතහ යන නමින්
නඹොමු යන්න.
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CS/DOS/27617

ආර්.එල්.ඒ.යණවීය
නභඹ

නිපුණතහ
සථිය කිරීේ ADM/01/03 2021.04
ංර්ධන,
/01-01
ෘත්තීඹ
අධයහඳන,
ඳර්නේණ වහ
න නිඳළයුේ
යහජය අභහතයහංලඹ
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CS/DOS/28274

එච්.එේ.එන්.ජී.එච්.පී. ප්රහනේශීඹ භව
නක්. නවේයත් නභඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ උඩුනුය

සථිය කිරීේ KDS/UNU/1 2020.06.18
/6/1/116

● අං 03 වහ 04 ඳරිශිසටඹන්
ආඹතනඹ භඟින් වති ය
එන්න

● උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
වතිනේ මුල් පිටඳත (නහථ
නොට එහ ඇත්නත් Masters
උඳහධීඹයි)
● උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන
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CS/DOS/40778

ඒ.ඩී.එල්.ඒ.කුභහරි
මිඹ

ප්රහ/නල්- ටහන

නේඹ
ටහ/ආඹ/7/ 2020.10.28
සථීය කිරීභ 1/7/48

● 05 ඳරිශිසඨඹට අනු
2014/02/01 දින සට 2014/05/17
දින දක්හ ඳරිහ හර්තහ ර මුල්
පිටඳත්/ වති යන රද පිටඳත්.

● නිහඩු විසතය 2016/02/16 සට
2016/05/17 දින දක්හ නිහඩු
විසතයඹ

694

CS/DOS/40994

එේ.අයි.එේ.නඵේ
මිඹ
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CS/DOS/41416

Mrs.K.D.N.S.
Kumari

701

CS/DOS/41656

Mrs'T.Mahendren

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ
(අක්වයයිඳත්තු
මුසලිේ භවහ
විදයහරඹ)
District
Secretariat Galle

නේඹ
ED/5/67/24 2020.09.03
සථීය කිරීභ /7/P

● නිරධහරිඹහනේ අත්න හිත
චර්ඹහ ටවනන් පිටඳතක් අලයයි

Confirmati DSG/DPS/E 2020.11.30
on
7/1-13

● Leave Form based on
calender year

Divisional
SecretariatKopay

Confirmati VE/DS/DO/ 2020.06.13
on
PF/51

● Letter of Duty Assuming (04
Appendix)
● History sheet( to Ingrement
2018.10.01)
● To Service Reprt 2017.10.012018.09.30
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CS/DOS/40754

ඩබ්ලිේ.ජී.බී.නිරංනී ජහති පරදහයිතහ
මිඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

නේඹ
NPS/HRD/0 2019.12.17
සථීය කිරීභ 7/DO/PER

● 2015/05/02 සට 2016/05/01
දක්හ ඳරිහ හර්තහ එහ නළත.

2019/12/17 දිනළති ඔඵනේ ලිපිනඹන්
නඹොමු ය ඇත්නත් නේනහධීය
ආයච්චිරහනේ නදෝන හ්රිඹහණි ධේමිහ
● ඳළවළදිලි චර්ඹහ ටවනක් අලයයි නඳනර්යහ නේ නිරධහරිනිඹනේ ඳරිහ
හර්තහ නේ.(අදහර විඹ ලිපිරුට
බහයදීභට නිළයදි DOS අංඹ දවන් ය
එන්න)

2021.08.02
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CS/DOS/A/45682 ඒ.ඒ.ඩී.එස. ලහන්ත
භඹහ

ක්රීඩහ වහ තරුණ
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට SEDD/A&HR 2020.07.10
උස කිරීභ /DO/PF/09

● ඳරිහ හරඹ තුශ
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණ
භත් නනොවීභට නවේතු
● නිළයදි දිනට උස කිරීභට
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේල
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CS/DOS/A/46838 ටී.නක්.එස.
දිහනහඹ භඹහ

ඉඩේ නොභහරිස II නරේණිඹට LCGD/AD/5/ 2020.12.09
ජනයහල්
උස කිරීම 1-145
නදඳහර්තනේන්තු

● ඹහත්හලීන ශ චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳත
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CS/DOS/A/47485 ඩබ්ලිේ.ඒ. භල්ලිහ
මිඹ

ක්රීඩහ වහ තරුණ
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

● ඳරිහ හරඹ තුශ
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණ
භත් නනොවීභට නවේතු

II නරේණිඹට SEDD/A&HR 2020.09.18
උස කිරීම /DO/PF/16
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CS/DOS/A/45743 ඊ.එේ.සී. ඒනහඹ අධයහඳන
මිඹ
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට ED/05/67/2 2021.01.05
උස කිරීභ 4/18

717

CS/DOS/A/47284 නක්.පී.එස. යවීන්ද්ර
භඹහ

II නරේණිඹට හරී/පීඨ/05 2021.04.20
උස කිරීභ

හරිපුත්ත ජහති
අධයහඳන
විදයහපීඨඹ
නිට්ටඹු

● 07/2014 අනු යහජය බහහ
ේපර්ණ ශ ඵට ආඹතන
ප්රධහනිඹහ නිකුත් ශ ලිපිනේ පිටඳත
වහ ප්රතිපර ටවන්ර වති ශ
පිටඳත්,
● අඹදුේඳත නඹොමු ය ඇත්නත්
අදහශ අභහතයහංලඹ වයවහ නනොනේ.
● චර්ඹහ ටවනන් උස ශයුතු
දිනට ළටුේ ර්ධ 10 වන්
නනොනේ. 2013 ර්ලනේ ළ. 2ක්
වන් වී ඇත.
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CS/DOS/A/45413 එේ.පී. අයි. අභයසංව ඉඩේ අභහතයහංලඹ II නරේණිඹට 01/03/01/0 2021.03.21
මිඹ
උස කිරීභ 1/242
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CS/DOS/A/47498 නක්.ජී.අයි. චන්දිභහ
මිඹ

හන්තහ ටයුතු
අභහතයහංලඹ

717

CS/DOS/A/47231 ඩී.එේ.පී. වික්රභසංව
මිඹ

තළඳළල්
II නරේණිඹට 10/47(බී)ං. 2021.01.19
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ නි./46(3)/20
21

● ළඩබහයත් දිනඹ වහ ඳත්වීේ
සථීය ය ඇති දිනඹ අතය නනක්
ඇති ඵළවින් ඒ ේඵන්ධ ඳළවළදිලි
කිරීභක්
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CS/DOS/A/47387 එච්.පී.ආර්.ඩී.
යණතුං මිඹ

මිනුන්නොඩ
II නරේණිඹට මිනු/1/3/1/5 2021.01.18
ප්රහනේශීඹ නල්ේ උස කිරීභ 30
හර්ඹහරඹ

● ඳරිහ හරඹ තුශ
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණ
භත් නනොවීභට නවේතු
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CS/DOS/A/45492 ඊ.න්මුදහන් භඹහ අධියණ
අභහතයහංලඹ
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CS/DOS/29561

නක්.පී.සී.නක්.
ක්රිහන්ති මිඹ

II නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2020.03.02
උස කිරීභ 4/4/01/65

II නරේණිඹට MOJ/E07/A. 2020.07.08
උස කිරීභ Ass./49/200
5

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.04.30
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි (පුත්තරභ)

● 07/2014 අනු යහජය බහහ
ේපර්ණ ශ ඵට ආඹතන
ප්රධහනිඹහ නිකුත් ශ ලිපිනේ පිටඳත
වහ ප්රතිපර ටවන්ර වති ශ
පිටඳත්,
● ඳරිහ හරඹ තුශ
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණ
භත් නනොවීභට නවේතු

● නිරධහරිඹහ තනතුනර් ළඩඵහය
නන ඇත්නත් 2015.09.01 දින න
අතය උස වීභ ආඹතන ප්රධහනී
විසන් නිර්නේල ය ඇත්නත්
2015.10.14 දිනටඹ. නේ
ේඵන්ධ නවේතු ඳළවළදිළි කිරීභක්
● නනභහි නනට දිවුරුේ
ප්රහලඹක්
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CS/DOS/29561

CS/DOS/28424

නක්.පී.සී.නක්.
ක්රිහන්ති මිඹ

නේ.පී.එන්.භහලි
මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.04.30
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි (පුත්තරභ)

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීේ 2/10/05/93 2021.04.29

● ඳරිහ හර්තහන්හි වන්
'අනීඳ නිහඩු' නර්දළයි දක්හ
එන්න
● යහජහරී බහයත් දින සට EB
භත් ව දිනඹ දක්හ නිහඩු
හර්තහනේ මුල් පිටඳත
● 2016.04.19 දින සට 2017.04.19
දක්හ ඳරිහ හර්තහනේ වන්
අඩළටුේ නර්දළයි වන් නොට
එන්න
● හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරීක්ණනේ ගිණුේ ක්රභ විඹඹ
භත් ව ඵට වතිඹ

723

CS/DOS/28594

නේ.එේ.ජී.එන්.
ජඹඵහහු මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.04.30
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි (පුත්තරභ)

● නිහඩු විසතයනේ නිරධහරිනිඹනේ
නභ 'එස.එේ.ටී. නනනවියත්න'
නර වන් නේ. නිළයදි ය
එන්න.
● 2019.11.30 EB ප්රතිපර
නල්ණඹ නිළයදි ය එන්න.
(හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
භත් වී ඇති දිනඹ 2018.06.30
නර ටවන් වී ඇත.)
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CS/DOS/28995

ඒ.පී.එේ.නක්.
අන්හයභ භඹහ

නෞය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 06/A/DO/28 2021.06.15
995/357

● හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරීක්ණනේ ඳරිණ ඳරීක්ණඹ
විඹඹ භත් ව ඵට වතිඹ
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CS/DOS/28169

නක්.එේ.එන්.රුණහ විරහභ ළටුේ
සථිය කිරීේ විළ/ඳහ10/ 2021.06.17
නහඹ මිඹ
නදඳහර්තනේන්තු
නඳෞලි/127/
ං

● 2018.04.16 සට 2019.04.15
දක්හ ඳරිහ භහනරෝචන
හර්තහනේ අඩළටුේ 84 නර
දළක්නන අතය එඹ නිහඩු
හර්තහනේ වන් නනොනේ. එභ
නිහඩු නර්දළයි වන් ය
එන්න
● 2015.04.16 සට 2016.04.15
ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහනේ
05.24 - 08.15 අඩළටුේ නභොනහද?

726

CS/DOS/29347

ආර්.එේ.එන්.
විරහසනී මිඹ මිඹ

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹ ඳළල්භඩුල්ර

සථිය කිරීේ PLDS/ADM/ 2021.03.17
HR/10/PER/
DO/1/70

● නිරධහරිනිඹනේ ේපර්ණ නභ
වන් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති ශ පිටඳතක්
● 2016 සට 2019.11.30 දක්හ
නිහඩු හර්තහ

727

CS/DOS/29690

එන්.එන්. ඉභල්ඩහ
නජෝගිනි මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MW/AD/E/ 2017.04.26
හර්ඹහරඹ PF/EDO/09
භහන්තහයි ඵටහිය

● උඳහධි වතිනේ වති ශ
පිටඳතක්

729

CS/DOS/28956

ඊ. සුහිර්තහ

ංසෘති
සථිය කිරීේ DCA/02/06/ 2020.10.21
ටයුතු
PF/08
නදඳහර්තනේන්තු

● 2016.07.02 - 2016.12.22 දක්හ
ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහ
● 2015 EB ප්රතිපර නිරධහරිඹහට
දළන්ව ලිපිඹ
● නනභහි නන ේඵන්ධනඹන්
දිවුරුේ ප්රහලඹක් නවෝ බහණ්ඩහහය
394 අනු නභ ංනලෝධනඹ

730

CS/DOS/29050

එස. අනහ ලයහභලී
මිඹ

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹ භධයභ නුයේ
ඳශහත

සථිය කිරීේ NPC/EST/1/ 2020.12.18
2/DO/PF/49

● ඳරිහ හර හර්තහ ප්රසත
නිහඩුත් ඵ වන් නේ. නිහඩු
හර්තහනේ ඒ ඵ ටවන් ය නළත.
නිළයදි ය එන්න
● උඳහධි වතිනේ වති ශ
පිටඳතක්
● උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
වතිනේ මුල් පිටඳත

නේ.අනුය භඹහ

731

CS/DOS/29758

732

CS/DOS/A/47513 එේ.ඒ. කුසුභරතහ
නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ භව
සථිය කිරීේ PTB/EST/PE 2021.02.10
නල්ේ
RFO/05/7
හර්ඹහරඹ පිටඵළේදය
නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ.නො./ 2020.12.04
පිළිඵ
උස කිරීභ ඳහ/නඳෞලි/ං
නදඳහර්තනේන්තු
.වහය 57

● උඳහධි වතිනේ වති ශ
පිටඳතක්

● ඳරිහ හරඹ තුර
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභට නවේතු

734

CS/DOS/A/47827 පජය ආයනොඩ
ධේභවිභර සහමීන්
වන්නේ

නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ.නො./ 2020.10.22
පිළිඵ
උස කිරීභ ඳහ/නඳෞ.ලි/
නදඳහර්තනේන්තු
භහනඹෝජ/2
3

● ළටුේ ර්ධ සඹල්ර නවීභ
තවවුරු න ඹහත්හලීන යන
රද චර්ඹහ ටවනනහි වති ශ
පිටඳත

735

CS/DOS/A/47812 පී.ඩබ්.ඊ.
නනනවියත්න
නභඹ/මිඹ

ආයක්
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට MOD/ADM/ 2020.10.23
උස කිරීභ HRM/PF/GS
/28

● ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි වති ශ පිටඳත

736

CS/DOS/A/47618 නක්.සී.එස.
යහජඳක් නභඹ/මිඹ

II නරේණිඹට 2/1/121/1/ 2021.03.03
උස කිරීභ 2

● චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
නභ නිළයදි නනොනේ.ඹහත්හලීන
යන රද චර්ඹහ ටවන එන්න.

737

CS/DOS/A/47691 යි. පුනන්න්ද්රන්
නභඹ/මිඹ

ග්රහමීඹ නිහ ව
ඉදිකිරීේ වහ
නොඩනළගිලි ද්රය
ර්භහන්ත
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ
මිනිසඵර වහ
රැකීයක්හ
නදඳහර්තනේන්තු

II නරේණිඹට DOME/01/0 2021.02.09
උස කිරීභ 6/General

● ඳරිහ හරඹ තුර
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභට නවේතු

739

CS/DOS/A/47916 ආර්.නක්. ඳණ්ඩිත
නභඹ/මිඹ

හන්තහ වහ ශභහ II නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2021.02.24
ංර්ධන, නඳය
උස කිරීභ 8/10/46
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

● ඳරිහ හරඹ තුර
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභට නවේතු

740

CS/DOS/A/47521 ය.ඩී.ජී.පී. උඩත්ත
භඹහ

ඉඩේ හිමිේ
II නරේණිඹට 01/16/02/0 2021.02.10
නියවුල් කිරීනේ
උස කිරීභ 1/107
නදඳහර්තනේන්තු

● ඳරිහ හරඹ තුර
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභට නවේතු

742

CS/DOS/A/47734 එච්.ඩී.ඒ.එන්.ඒ.
කීර්තියත්න මිඹ

ඉඩේ හිමිේ
II නරේණිඹට 01/03/01/0 2020.12.17
නියවුල් කිරීනේ
උස කිරීභ 1/339
නදඳහර්තනේන්තු

● චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
උඳන්දිනඹ වහ අත්න නනොභළත.
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවන නඹොමු යන්න

● උස කිරීභ වහ නිළයදි දිනට
ආඹතන ප්රධහනී නිර්නේලඹ

746

47341

ඩබ්ලිේ.ඒ.ඒ.
විනේසරිඹ භඹහ

සවිල් ඳරිඳහරන
අධයක්
භණ්ඩරඹ

II නරේණිඹට ඩීසීඒ/එච්ඕ/ 2020.12.23
උස කිරීභ ඊඑසටී/09/ඩී
ඕඑස

749

47256

ඒ.එෂස. නවුෂර් භඹහ

යසනහඹපුය
II නරේණිඹට DIVRA/ADM 2020.09.28
ප්රහනේශීඹ නල්ේ උස කිරීභ /ES/PSFDO/
හර්ඹහරඹ
3/38

760

CS/DOS/24596

ඩී.එේ.එස.නක්.
ජඹරත් නභඹ/මිඹ

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/8 2021.04.08
ප්රර්ධන වහ
/1/53
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

762

CS/DOS/24954

එච්.එේ.එස.එන්.
නවේයත් නභඹ/මිඹ

අධියණ, භහන සථිය කිරීේ MOJ/E07/D 2018.02.07
හිමිේ ව නීති
O/Courts/P
ප්රතිංසයණ
RO.Ass./294
අභහතයහංලඹ

● 2016.05.08- 2016.12.22 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ

770

CS/DOS/30008

එේ.එේ.එේ.නක්.
අනබ්යත්න මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ,
කුරුණෆර

● නිරධහරිනිඹ තනතුනර් සථිය කිරීභ
ේඵන්ධනඹන්
නදඳහර්තනේන්තු/ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

772

CS/DOS/31694

නක්.පී.ඹහනි
වර්ෂිහ මිඹ

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීභ 2/10/05/14 2020.12.10
5

සථිය කිරීභ DSKU/ADM/ 2021.01.08
ES/PERSL/1
3/1/22

● ඳරිහ හරඹ තුශ හ..ඉ
ේපර්ණ නනොකිරීභට නවේතු
● නඹොමු ය ඇති චර්ඹහ ටවනන්
ර් තීයඹ ඳළවළදිළි
නනොනේ.නිළයදි ඹහත් හලීන
යන රද චර්ඹහ ටවනන් වති
ශ පිටඳත.
● ඳරිහ හරඹ තුර රඵහත්
නිහඩු ේඵන්ධ හර්තහ (මුල්
පිටඳත)

● හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහනේ
ේපර්ණ ප්රතිපර ටවන,
● 2013 ර්නේ නිහඩු විසතයඹ
(ළටුේ යහිත නිහඩු),
● විලසවිදයහරඹ භගින් උඳහධිඹ
නහථය ඇත්නේ එභ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත,
● 5 ඳරිශිසටඹ අනු ඳරිහ
හරනේ භහනරෝචන හර්තහ
2016.03.20 සට 2016.09.08 දක්හ
හරනේ

782

CS/DOS/12728

එස.නේ.පී.තයංනී
මිඹ

783

CS/DOS/13275

එස.එච්.එේ.ඒ.එේ.ජ ජහති පරදහයිතහ
ඹයත්න මිඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

785

CS/DOS/12536

නක්.ජී.එච්.පී. කුභහරි වීයළටිඹ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථීය කිරීේ DSWE/EST/
6/F1/1/1

ඩබ්.එන්.වීයසංව මිඹ ජහති ශියබට
ඵරහඹ

සථීය කිරීේ ජහශිඵ/බහ 2021.04.22 ● ඳත්වීේ ලිපිඹ,
/26/4(28)
● නිහඩු හර්තහ
● උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනන් වති යන රද පිටඳත

786

CS/DOS/13253

නොවිජන
සථීය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2020.02.05
ංර්ධන
උඳහධී
නදඳහර්තනේන්තු
/නේ.සථී
(වේඵන්නතො
ට)
සථීය කිරීේ NPS/HRD/0 2017.05.09
6/DO/PER

● ඳත්විේ ලිපිඹ , උඳහධි වතිනේ
වහ උඳහධී විසතයනේ වති ර
පිටඳත් වහ උඳහධි නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල් පිටඳත ඉදිරිඳත්
යන්න ඳත්වීභ
● වළදුනුේඳත,උේඳළන්න
වති,උඳහධි වතිඹ වහ
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
නල්නර වති යන රද
පිටඳත් ඉදිරිඳත් යන්න

2017.10.17 ● නිහඩු හර්තහනේ නභ නිළයදි
ය ඉදිරිඳත් යන්න.
● නිළයදි උඳන්දිනඹ හිත
උේඳළන්න වතිඹ ඉදිරිඳත්
යන්න

● උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිඳනේ මුල්
පිටඳත
● 2016.03.19-2019.011.30 දක්හ
ඳරිහ හර්තහර මුල් පිටඳත්
ඉදිරිඳත් යන්න
789

CS/DOS/14644

ආර්.එේ.එච්.නප්රේභරහ විනේල රැකිඹහ
සථීය කිරීේ MFE/RAD/8
ල් මිඹ
ප්රර්ධන වහ
/1/37
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

2021.04.08 ● උඳහධි වතිනේ වති යන
රද පිටඳතක්
● 2016.05.02-2017.05.01 දක්හ
ඳරිහ හර්තහනේ ආන්න
භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහනේ
නිරමුද්රහ නළත.
● නිළයදි ළඩ බහය ළනීභක්
හිත ඉදරිඳත් යන්න

791

CS/DOS/13000

නක්.ඒ.ඒ.පී.කුභහය
භඹහ

නේළල්, පිත්තර, සථීය කිරීේ MREA/2/4/ 2017.10.25
භළටි, ලී ඵඩු ව
DO/30
ග්රහමීඹ ර්භහන්ත
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

● 2013.03.18 සට 2013.023.22
දක්හ නිහඩු

793

CS/DOS/14083

ආර්.ඒ.සී.දිල්වහනී
මිඹ

සීතහ ප්රහනේශීඹ සථීය කිරීේ DSS/01/04/ 2021.04.05
නල්ේ
8/නඳොදු
හර්ඹහරඹ

● 2017.06.15-2018.06.30 දක්හ
ඳරිහ හර්තහර මුල් පිටඳත්
ඉදිරිඳත් යන්න

795

CS/DOS/14834

ඩී.එේ.එේ.එස.දිහනහ ඵණ්ඩහයනර
සථීය කිරීේ BD/BWEHM 2021.03.08
ඹ මිඹ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/6/PLFLE/D
හර්ඹහරඹ
O/36

800

CS/DOS/08058

එස.පී.ජි.අයි.උදඹං ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 3/1/8/2/95 2021.02.27
නොත්භනල්

803

CS/DOS/07996

එන්.එේ.ජී.ජඹන්ත
යත්නසරි
ධර්භර්ධන

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ අඔ/
2018.01.24
අඔමු
නෝ/1/PE/2
/31

● නිහඩු හර්තහ ලිත් ර් ඳදනමින්
මුල්පිටඳත වහ චර්ඹහ ටවනනහි
ේපර්ණ නභ හිත වති
යන රද පිටඳතක් ඉදිරිඳත්
යන්න
● නනභහි නන දවහ දිවුරුභ
ප්රහලනඹ (එස.පී.ජි.අයි.උදඹං වහ
එස.පී.අයි.උදඹං ඹන නේ දවහ)

● 2016.04.02 - 2016.12.21
ඳරිහ හරඹ තුර රඵහත් නිහඩු
ේඵන්ධහර්තහ(මුල් පිටඳත)
● අං 4 ඳරිෂිලසටඹ

810

813

CS/DOS/A/
42439

CS/DOS/A/
42057

බී.එස.සුනිල් භඹහ

ඵරලක්ති
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට MPRD/ADM 2020.08.25
උස කිරීභ /2/1/250

ආර්.පී.නරොකුභනේ භවහ බහයහය
II නරේණිඹට PT/1/3/PF/ 2021.03.04
මිඹ
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ DOS/10

● ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවන
● නිරධහරිඹහ e-NIC වහ
මුදහවළරීභට අදහර නල්න (යජනේ
අලයතහඹද? නිරධහරිඹහනේ
අලයතහඹද?)
● යහජය බහහ ප්රවීණතහඹ රඵහ
ඇේද ඹන්න ප්රතිපර නල්න හිත
තවවුරු යන්න
● ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවන

ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ ටවනන්
පිටඳතක් එහ ඇති ඵ දක්හ ඇතත්
ඇමුණුනභහි අමුණහ නනොභළත.

815

818

CS/DOS/A/46783 එස.යි. දිහනහඹ
මිඹ

මුදල් නොමින්
බහ

I න
FC/10/3/7/1 2021.03.04
නරේණිඹට
/8
උස කිරීභ

CS/DOS/A/45471 නේ.ඩී. ජඹතිර මිඹ ෘෂිර්භ
I න
ෘනද/ආ/3/ 2021.03.12
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
7/6/50
(න්නනෝරු)
උස කිරීභ

● . ආර්ථි විදයහ ලහසත්රඳති
උඳහධිනේ වති ශ පිටඳතක්
● . 2000.05.16 දිනට ළඩ බහය
ළනීනේ නල්නනේ වති ශ
පිටඳතක්
● නභ උඳන්දිනඹ ඳළවළදිලි
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
වටවන වති ශ පිටඳතක්.
● II න හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත්වීනේ ප්රතිපර නල්නඹ
නඹොමුය නළත.
● නේ දක්හ ඹහත්හලීන යන
රද චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක්
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CS/DOS/A/45332 එේ.සී. ප්රිඹංහ මිඹ

යඵර් ංර්ධන
I න
RDD/01/02/ 2021.03.16
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
08/02-vol iii
(ළුතය
උස කිරීභ
ප්රහනේ. හර්)

● ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවන වති ශ පිටඳතක්
● I න නරේණිඹට උසවීේ දිනඹ
නර 2020.08.01 දිනඹ
අඹදුේඳනත්රඹහි වන් ය ඇත.
එඹ 2020.06.01 දිනඹ නර
නිර්නේල ය අඹදුේ ඳත්රඹක් නඹොමු
යන්න.
● ළඩ බහයත් දිනඹ වහ ඳත්වීභ
සථිය ශ දිනඹ නනොළරනේ. ඊට
නවේතු ඳළවළදිලි යන්න.

ඳරිහ හරඹ තුර විබහ භත් නනොවීභ
ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින් වන
හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න (ආඹතන
ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9 නවෝ
11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද ඹන්න)
වහ නභභ හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති
හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
ය ළනීභ.

● 2000.05.16 දිනට ළඩ
බහයළනීනේ නල්නනේ වති
ශ පිටඳතක්
● ඳරිහ හරඹ තුශ I න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභට නවේතු.
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CS/DOS/A/45854 නක්.ඒ.ශ්රිඹහනි
භංලිහ මිඹ

ඉඩේ හිමිේ
I න
01/16/02/0 2021.02.11
නියවුල් කිරිනේ
නරේණිඹට
1/19
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ
ේඳව ප්රහ.
හර්ඹහරඹ

● ඳරිහ හරඹ තුශ I න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභට නවේතු.

ඳරිහ හරඹ තුර විබහ භත් නනොවීභ
ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින් වන
හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න (ආඹතන
ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9 නවෝ
11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද ඹන්න)
වහ නභභ හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති
හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
ය ළනීභ.

භංලිහ මිඹ
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CS/DOS/A/45346 නේ.එේ.එස.ඩබ්.
ජඹසංව මිඹ

නියවුල් කිරිනේ
නරේණිඹට
1/19
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ
ේඳව ප්රහ.
හර්ඹහරඹ

යහජය මුදල්
I න
යහමුඳහ
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
02/300
උස කිරීභ

ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින් වන
හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න (ආඹතන
ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9 නවෝ
11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද ඹන්න)
● ළටුේ ර්ධ නවීේ ඳළවළදිලි
වහ නභභ හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති
න ඳරිදි ඹහත්හලීන යන රද
හය ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
චර්ඹහ ටවන වති ශ පිටඳතක්
ය ළනීභ.
2020.10.06

● 2001 ර්නේ දී ළටුේ ර්ධඹ
නවීභ ඳළවළදිලි නළත. තවවුරු
යන්න.
● 2000.05.16 දිනට ළඩ
බහයළනීභ තවවුරු න ළඩ බහය
ළනීනේ නල්නඹ නඹොමුයන්න.
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CS/DOS/A/45270 එස.ඒ.ජී. සී.
ජඹනේය මිඹ

ශභනහයණ
I න
DMA/ADM/ 2020.12.23
විණන
නරේණිඹට
PF/86
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

● 2020.10.02 දින දක්හ ළටුේ
ර්ධ සඹල්ර ඹහත්හලීන යන
රද චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
ඳළවළදිලි ඡහඹහ පිටඳතක් නඹොමුය
නළත.
● 2003 ළේතළඵර් නනොළේඵර් ඹන
භහඹන්රදී අඩ ළටුේ වහ ළටුේ
යහිත නිහඩු රඵහ ඇත. ඒ
ේඵන්ධනඹන් චර්ඹහ ටවන
ඹහත්හලීන ය නළත.
● අඹඳුේඳත නිළයදි දිනට
නිර්නේල ය නඹොමු යන්න.
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CS/DOS/A/46723 වී.පී.එන්. චන්ද්රිහ
මිඹ

ජහති නබෞති
I න
NPPO/E1/P 2021.03.15
ළරසුේ
නරේණිඹට
F/126
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

● I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත්
නනොවීභට නවේතු වහ නභභ
හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති හය
ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
ය ළනීභ.
● I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ භත්වීභට නඳය ඳත්වීභ
සථිය ය ඇත. ඊට නවේතු නර්ද
ඹන්න ඳළවළදිලි යන්න.
● ඳළවළදිලි චර්ඹහ ටවන
පිටඳතක් නඹොමු යන්න.

ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත් නනොවීභ
ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින් වන
හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න (ආඹතන
ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9 නවෝ
11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද ඹන්න)
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CS/DOS/A/46566 ජී.ඩී.ඩී.එස. ජඹසංව
මිඹ

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

I න
MIC/ADM/0 2021.03.31
නරේණිඹට
4/04/14
උස කිරීභ

● I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත්
නනොවීභට නවේතු වහ නභභ
හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති හය
ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
ය ළනීභ.
● II හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත්වීනේ ප්රතිළුර නල්නනේ
වති ශ පිටඳතක්
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CS/DOS/A/45117 නක්.ආර්. සුදර්ලනී
මිඹ

ජහති
ත්නෝදයහන
නදඳර්තනේන්තු

I න
DZG/AD/E/ 2021.03.29
නරේණිඹට
DOS/55
උස කිරීභ

● I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත්
නනොවීභට නවේතු වහ නභභ
හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති හය
ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
ය ළනීභ.
● නභභ නිරධහරිණිඹ 2002.10.01
දින සට 2002.12.31 දක්හත්,
2003.05.10 දින සට 2004.05.09
දින දක්හත්, 2011.12.04 දින සට
2012.01.04 දින දක්හත් ළටුේ
යහිත විනේල නිහඩු රඵහ ඇත. නභභ
ළටුේ යහිත නිහඩු ේඵන්ධනඹන්
අඹකිරිේ සදුය තිනබ්ද ඹන්න
තවවුරු ය නළත. ඒ
ේඵන්ධනඹන් තවවුරු කිරීභක්
යන්න
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CS/DOS/A/46006 එස.එේ. චන්ද්රරතහ
මිඹ

ඵදු අබහඹහචනහ
නොමින් බහ

I න
TAC/Admin/ 2021.03.03
නරේණිඹට
Gen/2021
උස කිරීභ

● චර්ඹහ ටවන ද ඹහත්හලීන
යන නළත. ඹහත්හලීන යන
රද චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක් නඹොමු යන්න.
● 2000.05.16 ඳත්වීේ දිනට ළඩ
බහයළනීනේ නල්නනේ වති
ශ පිටඳතක්.
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CS/DOS/A/46006 එස.එේ. චන්ද්රරතහ
මිඹ

ඵදු අබහඹහචනහ
නොමින් බහ

I න
TAC/Admin/ 2021.03.03
නරේණිඹට
Gen/2021
උස කිරීභ
● II හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත්වීභ දළන්වීභ ේඵන්ධනඹන්
ආඹතන ප්රධහනිඹහ නිකුත් ශ
නල්නනේ වති ශ පිටඳතක්.
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CS/DOS/A/46113 එල්.පී ඥහනතී මිඹ

ඵදු අබහඹහචනහ
නොමින් බහ

I න
TAC/Admin/ 2021.03.03
නරේණිඹට
Gen/2021
උස කිරීභ

● 2000.05.16 ඳත්වීේ දිනට ළඩ
බහයළනීනේ නල්නනේ වති
ශ පිටඳතක්.
● II හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත්වීභ දළන්වීභ ේඵන්ධනඹන්
ආඹතන ප්රධහනිඹහ නිකුත් ශ
නල්නනේ වති ශ පිටඳතක්.

831

CS/DOS/A/44820 ඩබ්.ඊ.ජී.එල්.චන්ද්රිහ ඉඩේ හිමිේ
I න
01/16/02/0 2021.02.01
මිඹ
නියවුල් කිරිනේ
නරේණිඹට
1/33
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

● I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත්
නනොවීභට නවේතු වහ නභභ
හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති හය
ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
ය ළනීභ.
● I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ භත්වීභට නඳය ඳත්වීභ
සථිය ය ඇත. ඊට නවේතු නර්ද
ඹන්න ඳළවළදිලි කියන්න.

833

CS/DOS/A/47882 ඩබ්.ආර්.ඒ.එස.නක්.ය ප්රහනේශීඹ නල්ේ II නරේණිඹට DIVWR/AD 2020.10.14
ණසංව නභඹ
හර්ඹහරඹඋස කිරීභ M/ES/DOSP
හරිඹනඳොශ
F/4/65

● චර්ඹහ ටවනනහි වන් නභ
ව උේඳළන්න වතිනේ නභ
අතය නනක් ඇත.චර්ඹහ ටවන
නිළයදි ය නළත නඹොමු යන්න

834

CS/DOS/A/47545 ජි.ඩී.එන්.ඩබ්.භනේ අධියණ
භඹහ
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට MOJ/E07/Pr 2021.01.13 ● චර්ඹහ ටවනනහි වන් නභ
උස කිරීභ o.Ass/108/2
ව උේඳළන්න වතිනේ නභ
005
අතය නනක් ඇත.චර්ඹහ ටවන
නිළයදි ය නළත නඹොමු යන්න.
● ළඩ ඵහයළනීනේ දිනඹ වහ සථීය
කිරීනේ දිනඹ නනසඹ

ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත් නනොවීභ
ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින් වන
හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න (ආඹතන
ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9 නවෝ
11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද ඹන්න)
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CS/DOS/A/47784 ඩබ්.එස.ඒ.සී.ඩබ්.වි
නේසංව මිඹ

හන්තහ වහ ශභහ II නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2021.03.22
ංර්ධන, නඳය
උස කිරීභ 8/10/244
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

● නිරධහරිනිඹ ඳරිහ හරඹ තුශ
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
ේපුර්ණ ය නනොභළත.

838

CS/DOS/A/47939 පී.බී.ඩී.තයංගිහ මිඹ විරහභ
II නරේණිඹට විළ/ඳහ10/ 2021.03.12
ළටුේනදඳහර්තනේ උස කිරීභ නඳෞලි/569/
න්තු
ං

● නිරධහරිනිඹ නදන බහහ
අලයතහඹ ේපුර්ණ ශ ඵට
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් නිරධහරිඹහ
නත දළනුේ දුන් ලිපිනේ පිටඳත
නඹොමු යන්න
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CS/DOS/A/47915 එච්.ඒ.එන්.එස.ඩී.ඩී. ධීය වහ ජරජ
II නරේණිඹට ධීජනද/ආ02/ 2021.03.25
කුභහය භඹහ
ේඳත්
උස කිරීභ 06/නි/PF/
නදඳහර්තනේන්තු
103

● නිරධහරිඹහ නදන බහහ
අලයතහනඹන් ේපුර්ණ ශ
ඵට ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
නිරධහරිඹහ නත දළනුේ දුන් ලිපිනේ
පිටඳත එන්න

840

CS/DOS/A/48040 ඩබ්.ජී.සී.නේනහ
නභඹ

හන්තහ වහ ශභහ II නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2021.03.10
ංර්ධන, නඳය
උස කිරීභ 8/10/43
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

● නිරධහරිනිඹ බහවිතහ යන නභ
ව උේඳළන්න වතිනේ වන්
නභ අතය නනක් ඳතින ඵළවින්
නනභහි නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
නඹොමු යන්න

841

CS/DOS/A/48038 ජී.ශියහනි මිඹ

හන්තහ වහ ශභහ II නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2021.03.25
ංර්ධන, නඳය
උස කිරීභ 8/10/62
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

● ඳරිහ හරඹ තුශ ඳශමු
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ වීබහඹ
භත වී නනොභළත.
● උේඳළන්න වතිනේ වන්
නභ වහ චර්ඹහ ටවනනහි වන්
නභ අතය නනක් ඳතී,චර්ඹහ
ටවනනහි නභ නිළයදි ය
ඉදිරිඳත් යන්න

842

CS/DOS/A/47626 එච්.ආර්.එන්.එස.
ඳතියණ

දිහ භනවේසත්රහත් II නරේණිඹට M/DC/E/37/ 2020.09.18
අධියණඹ-භව උස කිරීභ PF

● අධියණ අභහතයංල නල්ේනේ
නිර්නේලඹ හිත උස වීේ
ආෘති ඳත්රඹ නළත නඹොමු යන්න.

2021.08.09
851

CS/DOS/06338

නේ.නක්.එන්.එල්.
නඳනර්යහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KGD/EST/PF 2020.11.26
හර්ඹහරඹ,
ILE/2/5/21
වටසදිගිලිඹ

853

CS/DOS/37945

Ms.S.Preminy

Divisional
Secretary,
Kilinochchi

Confirmati KN/DPS/CC/ 2020.12.18
on
Sta/Gen/07
0

855

CS/DOS/37108

S.Kokulathas

Department of
Cultural Affairs

Confirmati DCA/02/06/ 2021.02.24
on
PF/15

● උඳහධී නහථ කිරීනේ නල්නනේ
මුල් පිටඳත
● ඳවත නල්න තය පිටඳත් ය
නිර මුද්රහ හිත නළත නඹොමු
යන්න.
දිවුරුභ,
ගිවිසුේ ඳත්රඹ,
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ,
ත්ේ ඵළයේ ප්රහලඹ,
වදය ඳරීක්ණ හර්තහ,
චර්ඹහ ටවන
● Certified copy of Original
Degree Certificate
● Certified copy of birth
certifiicate
● Appointment letter in sinhala
medium

856

CS/DOS/36117

H.K.Dissanayaka

Ministry of
Buddhasasana,
Religious and
Cultural Affairs

Confirmati CA.10/12/0
on
1/80

Confirmati
on

● Degree Certificate
● Certified copy of birth
certifiicate

857

CS/DOS/37076

S.Sisiliya

Ministry of
Buddhasasana,
Religious and
Cultural Affairs

2020.10.21

● 278 Form, 261,160,157,
Appendix 3, Certified copy of
Degree certificate and Data sheet

862

CS/DOS/41202

එේ.නිෂහස භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ TH/DS/FB2/ 2020.09.02
හර්ඹහරඹ,
PF/DO/37
තමරමු

● 04 ඳරිශිසඨනේ ළඩ බහය ළනීනේ
දිනඹ නර ප්රහනේශීඹ නල්ේ
විසන් නිර්නේල ය ඇත්නත්
2014.04.03 දිනඹ ඵළවින් එඹ
2013.09.19 නර නිළයදි විඹ යුතුඹ

864

CS/DOS/29882

ඩබ්.එච්.එේ.එන්.එේ. ප්රහනේශීඹ භව
ජඹතිර නභඹ/මිඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ රුරසළ

සථිය කිරීේ KDS/ADM.4 2020.12.23
/PER/DO/03

● 2014.05.28 සට 2015.05.28
ඳරිහ හර්තහන්හි මුල් පිටඳත
දක්හ ඳරිහ හර්තහනේ දක්හ ඇති ලිඹහඳදිංචි තළඳෆනරන් නඹොමු යමි.
අඩළටුේ 84 වහ ළටුේ යහිත 84
නභොනහදළයි වන් ය එන්න
● 2016.05.28 සට 2019.11.30
ඳරිහ හර්තහන්හි ආන්නතභ
අධීක්ණ භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහ
විසන් අත්න් නොට නළත. නිළයදි
ය එන්න
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CS/DOS/29362

ඩබ්.එේ.එන්.සී.වීයසං ජහති පරදහයිතහ
ව නභඹ/මිඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ NPS/HRD/0 2021.01.29
8/PF/16/33

● හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
2018.06.30 දිනට ේපර්ණ ය
ඇති ඵට වති යන රද
පිටඳතක්
● නිරධහරිනිඹ ළඩ බහයත් දිනඹ
2013.05.27 නර වන් වුද
නිහඩු විසතය 2013.05.24 සට
දළක්නේ. නිළයදි ය එන්න
● 2014.05.27 සට 2015.05.27
දක්හ ඳරිහ භහනරෝචන
හර්තහනේ හර ඳරිච්නේදඹ වහ ළඩ
බහයත් දිනඹ නිළයදි ය එන්න
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CS/DOS/28312

ආර්.ජී.ඒ.ඩබ්.
නොවිජන
සථිය කිරීේ 6/7/1/2
යහභවික්රභ නභඹ/මිඹ ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
- දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ
නුයඑළිඹ

2020.10.19

● උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
වතිනේ මුල් පිටඳත
● ඳරිහ හර සීභහ (EB භත් ව
දිනඹ දක්හ) තුශ රඵහත් නිහඩු
හර්තහනේ මුල් පිටඳත
● උඳහධි වතිනේ වන් නභ
නනස ඵළවින් නනභහි නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක්
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CS/DOS/29836

එේ.ආර්.ජී.නේනහයත් විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/4 2021.04.30
න නභඹ/මිඹ
ප්රර්ධන වහ
/1/90
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

● උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
වතිනේ මුල් පිටඳත
● උඳහධි වතිනේ වති ශ
පිටඳතක්

ඳරිහ හර්තහනේ මුල් පිටඳත ලිඹහඳදිංචි
තළඳෆනරන් නඹොමු යමි.

නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ
● 2013.04.16 සට 2018.06.30
දක්හ නිහඩු විසතය (මුල් පිටඳත)
● 2013.04.16 සට 2013.10.19
දක්හ ඳරිහ හර්තහනේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ අත්න වහ නිර මුද්රහ
නළත.
● 2015.04.16 සට 2016.04.16
දක්හ ඳරිහ හර්තහනේ වන්
අනීඳ නිහඩු නභොනහදළයි වන්
ය එන්න
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CS/DOS/29056

ය.ජී.ඩී.ජඹන්ති
කුභහරි නභඹ/මිඹ

භහජනේහ
සථිය කිරීේ SSD/02/09/ 2021.02.10
නදඳහර්තනේන්තු
07/37

● 2013.05.02 ළඩ බහයත් ඵට
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ වතිඹ
● 2013.05.02 සට නිහඩු
හර්තහනේ මුල් පිටඳත
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CS/DOS/28927

ඒ.ආර්.එේ. අමීන්
භඹහ

යහජය ආයක්
සථිය කිරීේ NDRSC/02/ 2021.03.03
වහ ආඳදහ
01/03/229
ශභනහයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

● නනභහි නනට දිවුරුේ
ප්රහලඹක්
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CS/DOS/28314

පී.ජී.ඒ.එස.
ආරිඹයත්න
නභඹ/මිඹ

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

● දිවුරුභ (නඳොදු 278)
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CS/DOS/29321

CS/DOS/27879

ටී.යි.සී.නක්.
සරිනේන නභඹ/මිඹ

සථිය කිරීේ MREA/4/2/ 2021.03.08
1/PFDG/1/1
-24

● 157 අ (7) න යසථහ ව
161 ඇ (iii) න යසථහ

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීේ 2/10/05/28 2021.01.12

එන්.එස.චන්දන භඹහ ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹ නොනරොන්න

● ත්ේ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු
261)
● 160 ළනි නඳොදු ආෘතිඳත්රඹ
(ගිවිසනහ)

● චර්ඹහ ටවන
● නිහඩු හර්තහනේ මුල් පිටඳත
● EB භත් ව දිනඹ දක්හ ඳරිහ
හර හර්තහ

සථිය කිරීේ KOLDS/AD 2020.12.08
M/HR/12/P
ER/DO/18

● උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
වතිඹ

ඳරිහ හර්තහන්හි මුල් පිටඳත
ලිඹහඳදිංචි තළඳෆනරන් නඹොමු යමි.
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CS/DOS/27879

එන්.එස.චන්දන භඹහ ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹ නොනරොන්න

සථිය කිරීේ KOLDS/AD 2020.12.08
M/HR/12/P
ER/DO/18

ඳරිහ හර්තහන්හි මුල් පිටඳත
ලිඹහඳදිංචි තළඳෆනරන් නඹොමු යමි.
● 2016.06.25 සට 2018.06.30
දක්හ ඳරිහ හර්තහන්හි
ආන්නතභ භහණ්ඩලි නිර මුද්රහ
නළත.
● 4 ඳරිශිසටනේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ නළත.
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CS/DOS/A/45174 එච්.එේ.ජී.එස.
නවේයත් මිඹ

න ංයක්ණ
I න
ඊ10/01/38
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
උස කිරීභ

877

CS/DOS/A/46620 යු.ඕ.ජී.එච්. ජඹේඳතී ජහති උේභිත
I න
1/3/100/ං. 2021.04.20
භළණිනක් මිඹ
උදයහන
නරේණිඹට
නි./24
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

● ඳශමු හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ඳළළත් ව දිනඹ වහ විබහඹ
භත් ඵට ආඹතන ප්රධහනිඹහ
නිකුත් ශ ලිපිනේ වති ශ
පිටඳතක්
● 2020 ළටුේ ර්ධඹ හිත
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක්
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CS/DOS/A/46240 ආර්.ඒ.සී.නක්.
නඳනර්යහ නභඹ

● I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත්
නනොවීභට නවේතු වහ නභභ
හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති හය
ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
ය ළනීභ.

2021.04.22

පුේරයින්
I න
DRP/AD/06/ 2021.03.23
ලිඹහඳදිංචි කිරිනේ නරේණිඹට
DO/171
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

● 2000.05.16 දිනට ළඩ
බහයළනීනේ නල්නනේ වති
ශ පිටඳතක්

2021.08.16
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CS/DOS/11885

ඩබ්.ඒ.එස.එල්.විනේතුං
අධියණ අභහතයහංලඹ
MOJ/EO7/ 2021.02.11 සථීය කිරීේ
DO/65

ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති යන රද
පිටඳතක් රළබීභට රසන්න

ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත් නනොවීභ
ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින් වන
හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න (ආඹතන
ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9 නවෝ
11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද ඹන්න)
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968

W G සුදර්ලනි

හන්තහ වහ ශභහ MWCA/2/5 2021.03.10
ංර්ධන, නඳය
/16/9/30
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ

2013.02.21 දිනට නිරධහරිඹහ
ළඩ බහය ත් 03 ව 04
ඳරිශිසටඹන් ඉදිරිඳත් යන්න

899

2265

R A L වභත්රීඳහර

භෘේධි ංර්ධන DSD/HO/0 2019.12.16
නදඳහර්තනේන්තු 2/AD/14/ය
ත්නපුය/17

සථිය කිරීභ

චර්ඹහ ටවනනහි උඳන් දිනඹ
වන් ය නළති අතය හර්ෂි
ළටුේ ර්ධ දිනඹන්ද ඳළවළදිලි
නළත

901

1116

R ජඹේඳති

වර ප්රහනේශීඹ KDS/MIN/1 2020.07.22
නල්ේ
/3/2/ආර්.
හර්ඹහරඹ
ං./22

සථිය කිරීභ

උඳහධි වතිනේ වති ශ
පිටඳතක්
උඳළවිදි වතිනේ වති ශ
පිටඳතක්
නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹ

904

228

H G P කුභහරි

තඹුත්නත්භ
TMB/EST/P 2021.01.28
ප්රහනේශීඹ නල්ේ FILE/2/1/(0
හර්ඹහරඹ
5)

සථිය කිරීභ

උඳහධි නහථනේ මුල් පිටඳත
චර්ඹහ ටවනනහි ළටුේ ර්ධ
දිනඹන් නිරධහරිඹහ ළඩ බහයත්
දිනඹට භහන න ඳරිදි හ
එන්න
ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ශ
පිටඳතක්

912

CS/DOS/31436

එච්.වී.ජී.ආර්.ප්රිඹංහ ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීභ 2/10/05/35 දින යහිත
ජඹර්ධන මිඹ

● චර්ඹහ ටවන
● හර්ඹක්භතහ ඩඉනේ ගිණුේ
ක්රභ/ඳරිණ ඳරීක්ණඹ භත්වී
ඇති නේ වති ශ ලිපිඹ

● ඳරිහ හරනේ නිහඩු හර්තහ
2018.02.19 සට 2019.11.29 දක්හ
න යහජය නේහ නොභන් බහ
හර්ඹඹ ඳටිඳහටි රීති අනු නේහ
හර්තහ (මුල් පිටඳත)
● 2019 ර්නේ නිහඩු රඵහ
ළනීනේ විසතයඹ
914

CS/DOS/31012

ඩබ්.එේ.නින්රහ
චතුයහනි මිඹ

එස.ඩබ්.නක්.ඹහනි
භහලි මිඹ

916

CS/DOS/31218

919

CS/DOS/A/44944 එන්.ආර්.ආර්.එේ.
කුමුදුනි මිඹ

ඳශු
ේඳත්,නොවිඳශ
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

ළවිලි ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ
බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MREA/4/2/
1PFDG/2/161

MPI/Admin/ 20.01.21
15/DO/HO/
36
I න නරේණිඹට
CH/10/02/02/16
උස කිරීභ 2021.01.18

● 4 ඳරිශිසඨඹ)2013.10.01දිනට
● උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන වති ශ
පිටඳතක්
● 3 ව 4 ඳරිශිසඨඹ - 2013.09.20
දිනට ළඩ බහය ළනීභ.
01. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත්
නනොවීභට නවේතු වහ නභභ
හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති හය
ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
ය ළනීභ.
02. ඵහළනීනේ ඳටිඳහටිඹ අනු
එක් විඹට 40%  අභ රකුණු
රඵහ ත යුතු ඵ වන් ය ඇත.
එඵළවින් ඳශමුන හර්ඹක්භතහ
ඩඉභ භත්කිරීභ ේඵන්ධනඹන්
ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්න.
03.ළඩ බහය ළනීනේ දිනඹ
ඳළවළදිලි නළත. එඵළවින්
2000.05.16 දිනට ළඩ බහයළනීභ
තවවුරු න නල්නනේ වති
ශ පිටඳතක්.
04.නදන හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ඳළළත්ව දිනඹ තවවුරු
යන්න.

01. ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)
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CS/DOS/A/ 47060 ආර්.ඩී.එන්.පී. නඳනර්යහයහජය
මිඹ නේහ,
ඳශහත් බහ වහ
ඳශහත් ඳහරන
අභහතයහංලඹ

I න නරේණිඹට
IAD/3/DVCD
උස කිරීභ 2021.05.03
O/GA II/211

01. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත්
නනොවීභට නවේතු වහ නභභ
හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති හය
ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
ය ළනීභ.
02. II න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහනේ ප්රතිපර නල්නනේ
වති ශ පිටඳතක්
03. ඳශමු හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත්වීභට නඳය ඳත්වීභ සථිය ය
ඇත. ඊට නවේතු නර්ද?

01. ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)
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CS/DOS/A/48058 පී.ජී.ආර්.පී.
අනබ්යත්න මිඹ

ඉඩේ හිමිේ
I න
01/16/02/0 2021.04.23
නියවුල් කිරීනේ
නරේණිඹට
1/01
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

01. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත්
නනොවීභට නවේතු වහ නභභ
හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති හය
ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
ය ළනීභ.

01. ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)
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CS/DOS/A/42154 ඩී.සුයවීයආයච්චි මිඹ ඉඩේ හිමිේ
නියවුල් කිරීනේ
නදඳහර්තනේන්තු

01/16/02/0 2021.01.16
1/27

01. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත්
නනොවීභට නවේතු වහ නභභ
හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති හය
ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
ය ළනීභ.
02. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ භත්වීභට නඳය ඳත්වීභ
සථිය ය ඇත. ඊට නවේතු නර්ද
ඹන්න ඳළවළදිලි යන්න.

01. ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)
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CS/DOS/A/46725 එස.ටී.එේ. භයසංව ඉඩේ හිමිේ
I න
01/16/02/0 2020.11.30
මිඹ
නියවුල් කිරීනේ
නරේණිඹට
1/47
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

01. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත්
නනොවීභට නවේතු වහ නභභ
හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති හය
ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
ය ළනීභ.

01. ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)
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CS/DOS/A/45955 ආර්.ඒ.එස.නේ.යත්න හන්තහ වහ ශභහ I න
MWCA/2/5/ 2020.12.18
නේය මිඹ
ංර්ධන, නඳය
නරේණිඹට
15/8/95
ඳහල් වහ
උස කිරීභ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන නේ
යහජය
අභහතයහංලඹ.

01. ඳශමු හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ඳළළත් ව දිනඹ තවවුරු
යන්න.
02. සථිය ඳත්වීේ දිනඹ 2000.05.16
ඵළවින් ඳශමු නරේණිඹට උස වීභ
වහ නිර්නේශිත දිනඹ 2020.05.16
නර නිළයදි ය ඔඵනේ
නිර්නේලඹ නඹොමු යන්න
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CS/DOS/A/45547 ඒ.එච්. සුනිල් ලහන්ත යත්නපුය දිසත්රික්
භඹහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

01. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත්
නනොවීභට නවේතු වහ නභභ
හර්ඹක්භතහ විබහඹ ඳළති හය
ණන නොඳභණ ද ඹන්න තවවුරු
ය ළනීභ.
02. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ භත්වීභට නඳය ඳත්වීභ
සථිය ය ඇත. ඊට නවේතු නර්ද
ඹන්න ඳළවළදිලි යන්න.
03. චර්ඹහ ටවනන් 2018.05.16
දිනට ළටුේ ර්ධඹ ටවන්
නළති ඵවින්, 2018.05.16 දිනට
ළටුේ ර්ධඹ උඳඹහනන තිනබ්ද
ඹන්න තවවුරු යන්න.
04. ංර්ධන නිරධහරී නේඹට
අන්තර්ග්රවණඹ ව නිරධහරීන් වට
ංර්ධන නිරධහරී යසථහ
ඹටනත් නදන ර්ඹක්භතහ
ඩඉේ බහඹන් වහ නඳනී
සටීභට අසථහ රන රදී. ඒ
අනු නභභ නිරධහරිඹහ ංර්ධන
නිරධහරී නේඹ ඹටනත් නදන
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹන්
වහ නඳනී සටිනේ ද ඹන්න
තවවුරු යන්න.

I න
DSRT/ADM/ 2021.03.15
නරේණිඹට
02/BGO/PE
උස කිරීභ RFL/01

01. ඳරිහ හරඹ තුර විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)
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CS/DOS/A/42028 ඩබ්.එේ.එස.බී.
විනේනෝන් භඹහ

ෘෂිර්භ
නදඳහර්නේන්තු

I න
DOA/Est.3/ 2021.03.26
නරේණිඹට
7/DO/W/17
උස කිරීභ

01.I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත්
නනොවීභට නවේතු
02.හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත්වීභට නඳය ඳත්වීභ සථිය ය
ඇත ඊට නවේතු නර්ද?
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CS/DOS/A/46567 ආර්.එේ.ඒ.එස.
යත්නහඹ මිඹ

විනේල
අභහතයහංලඹ

I න
FA/A13/DO 2021.08.06
නරේණිඹට
S/103
උස කිරීභ

01.2000.10.01 දිනට ළඩ බහය
ළනීභ තවවුරු න ළඩ
බහයළනීනේ නල්නඹ නවෝ
ඳරිශිසට අං 03 වහ 04
02. I නරේණිඹට උස කිරීභ වහ
ව ආදර්ල අඹඳුේඳත්රඹ (නබ්
අඩවිනඹන් ඵහත ය ත වළ)
03. ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක්
04. 2020.10.01 දිනට I නරේණිඹට
උස කිරීභ වහ ව ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
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CS/DOS/A/47987 ටී.පී.සී. ජහනකී මිඹ

ඉඩේ හිමිේ
I න
01/16/02/0 2021.07.16
නියවුල් කිරීනේ
නරේණිඹට
1/11
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

01. ළඩ බහයළනීනේ ලිපිනඹහි
වති ශ පිටඳත වහ නඹොමු
ය ඇත්නත් ඳත්වීනේ ලිපිනේ
පිටඳතකි. එඵළවින් 2000.05.16
දිනට ළඩ බහයළනීභ තවවුරු න
ළඩ බහයළනීනේ ලිපිනඹහි වති
ශ පිටඳතක් නඹොමු යන්න.
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CS/DOS/A/46115 ආර්.එේ.ඩී.නක්.
යහජඳක් මිඹ

අඳනඹන
ෘෂිර්භ
නදඳහර්නේන්ත

01.I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත්
නනොවීභට නවේතු
02. ඳත්වීේ දිනඹ න්නන්
2000.05.17 න අතය, I න
නරේණිඹට උස කිරීනේ දිනඹ නර
නිර්නේල ය ඇත්නත් 2000.05.16
දිනඹ නේ. නිළයදි ය ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ නඹොමු
යන්න.

I න
1/10/1/70
නරේණිඹට
උස කිරීභ

2021.07.14

01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)
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CS/DOS/A/46251 ටී.එේ.ටී.පී.ලයහනභන් ශ්රී රංහ නර්ගු
භඹහ

I න
AB/1B/PE/D 2021.07.28
නරේණිඹට
O/09
උස කිරීභ
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CS/DOS/A/47035 ඒ.නේ.එේ. ෂහහීේ
භඹහ

I න
1/10/1/67
නරේණිඹට
උස කිරීභ
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CS/DOS/23477

එන්.එේ.ආර්.
ඳත්මිණී නභඹ/මිඹ

අඳනඹන
ෘෂිර්භ
නදඳහර්නේන්ත

පුේරඹන්
විනේල
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ නිහඩු
නදඳහර්තනේන්තු

2021.07.14

DRP/AD/12/ 2021.06.18
DO/18/009

01.I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ඳරිහ හරඹ තුශදී භත්
නනොවීභට නවේතු
02.2000.05.16 දිනට ළඩ බහය
ළනීභ තවවුරු න ළඩ
බහයළනීනේ නල්නනේ නවෝ
ඳරිශිසට අං 3, 4 ර වති ශ
පිටඳතක්
03.ඳළවළදිලි චර්ඹහ ටවන
වති ශ පිටඳතක්
01. 2000.05.16 දිනට ළඩ බහය
ළනීභ තවවුරු න ළඩ
බහයළනීනේ නල්නනේ නවෝ
ඳරිශිසට අං 3, 4 ර වති ශ
පිටඳතක්
● ළටුේ යහිත විනේල නිහඩු රඵහ
විනේල තවීභ ේඵන්ධ අදහශ
අභහතයයඹහනේ අනුභළතිඹ රළබී
තිනබ්ද දන්න්න.
● 2014 අඹළඹ නඹෝජනහ
ක්රිඹහත්භ කිරීභ - ක්නේත්ර
නිරධහරින් වහ ඹතුරුඳළදි රඵහ
දිභ ළඩටවන ඹටනත් නිරධහරිනිඹ
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහනන ඇත්නේ එහි
ලිඹහඳදිංචි වතිනඹහි වති
ශ පිටඳතක්
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CS/DOS/A/44863 T.K.නවේභචන්ද්ර භඹහ

ප්රහවන
අභහතයහංලඹ

උස කිරීභ MT/01/04/0 2021.01.08
II නරේණිඹ 6/06

950

CS/DOS/A/44522 R.N.නනේ මිඹ

පුේරයින්
උස කිරීභ DRP/AD/06/ 2021.07.12
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ II නරේණිඹ DO/169
නදඳහර්තුනේන්තු

1.චර්ඹහ ටවනනහි නභ කීර්ති
නවේභචන්ද්ර තිකුට්ටි නර වන්
න අතය ඳත්වීමි ලිපිර දළක්නන
ඳරිදි නභ නිළයදි ර චර්ඹහ
ටවන.
1.අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහඹ
රඵහ ත් ඵට අදහර නල්න වහ
එභ ප්රවීණතහ ඳරීක්ණඹන් නිදවස
ර ඵට නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහ විසන් දන්න රද ලිපිඹ.

01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

2.2014 වහ 2015 ර්ර ඳභණක්
2014.08.02 වහ 2015.08.02 නර
ළටුේ ර්ධ දිනඹන් ටවන් වී
ඇත.එඹ 2014.03.15 වහ
2015.03.15 නර ටවන් විඹ
යුතුඹ.
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CS/DOS/A/45020 C.S.කුරයත්න මිඹ

නජීවී ංයක්ණ උස කිරීභ ජී/1/5/2/4 2021.05.13
නදඳහර්තුනේන්තු II නරේණිඹ 2
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CS/DOS/A/45570 G.A.H.විජඹසංව මිඹ අධියණ
අභහතයහංලඹ

උස කිරීභ MOJ/E07/P 2021.03.29
II නරේණිඹ RO.ASST/79
/2005
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CS/DOS/A/44798 E.R.T.C.කුභහය භඹහ

උස කිරීභ PMO/2/2/3 2019.09.23
II නරේණිඹ /PF/DO/28

අග්රහභහතය
හර්ඹහරඹ

1.අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහඹ
රඵහ ත් ඵට අදහර නල්න වහ
එභ ප්රවීණතහ ඳරීක්ණඹන් නිදවස
ර ඵට නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහ විසන් දන්න රද ලිපිඹ.
1.2006 වහ 2007 ර්ර ළටුේ
ර්ධ ඳභණක් දවන් න ඵළවින්
මුල් ඳත්වීේ දින සට නේ දක්හ
සඹලු ළ/ර්ධ හිත
ඹහත්හලින යන රද චර්ඹහ
ටවන
1. මුල් ඳත්වීේ දින සට නේ දක්හ
සඹලු ළ/ර්ධ හිත
ඹහත්හලින යන රද චර්ඹහ
ටවන.
2.අඩ ළටුේ/ළටුේ යහිත නිහඩු
108 ක් උස කිරීනේ අඹදුේඳත්රනේ
වන් ය ඇති ඵළවින් ඒ
ේඵන්ධ නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
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CS/DOS/02664

ඒ.එල්. ද සල්හ
ජඹසරිඹ මිඹ/නභඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ හික්ඩු

සථිය කිරීේ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
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CS/DOS/03416

ආර්
.පී.ඩබ්.එස.ඳතියණ

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/2
ප්රර්ධන වහ
/1/36
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

2019.12.31 යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
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CS/DOS/03956

ආර්.නක්.සී. කුමුදුනී

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

2020.09.23 නිහඩු හර්තහ

2013.09.26 සට 2018.06.29 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

සථිය කිරීේ MBRCA/01/
08/08-914

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.09.26 දින සට 2017.09.25 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට
වති යන රද පිටඳතක්
963

CS/DOS/03533

බී.එන්.ආර්. ද සල්හ ෘෂීර්භ, ග්රහමීඹ
ආර්ථි ටයුතු,
හරිභහර් ව
ධීය වහ ජරජ
ංර්ධන
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MREA/34/4
ං.නි./85

2019.08.07 ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

2013.03.01 සට 2016.12.21දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2015.03.01 දින සට 2016.03.01 වහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
2016.03.01 දින සට 2016.12.21 දින
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්
964

CS/DOS/02608

නක්.එස.නක්.
භල්ලිහයත්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ ඵණ්ඩහයනර

සථිය කිරීේ BD/BW/EH
M/6/PFL/D
O/09

2020.07.10 චර්ඹහ ටවන

2015 ර්නේ ළටුේ ර්ධ පිළිඵ
වනක් නනොභළති ඵළවින් එභ නිළයදි
කිරීේ ටවන් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.09.19 දින සට 2016.12.21 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට
වති යන රද පිටඳතක්

සථිය කිරීභ 105/04/03/212021.04.06

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2016 ර්නේ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

•නිහඩු හර්තහ ලිත් ර්රට අනු
එන්න. අඩ ළටුේ නිහඩු 84 ක් වන්
නේ. ඳළවළදිලි කිරිභක් අලයඹ
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CS/DOS/7366

එස.නක්.ඩී.දභඹන්ති ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

969

CS/DOS/6219

එේ.බී.නභොනවොභඩ්
රිනහස

නොවිජන
සථිය කිරීභ අනු/නො.ං.නද.3/1/ං.නි/100
2020.09.30
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ •2015.02.05 සට 2015.07.01 දක්හ
ංර්ධන
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඳරිහ හර්තහ
නදඳහර්තනේන්තු
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට

970

CS/DOS/5623

එච්.එේ.ඩී.දිල්වහනි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSAM/EST/09/F/DO/86
2020.10.27
හර්ඹහරඹ,
අේඵරන්නතොට

972

42632

ජී.ඒ.සී. භන්භහලි
මිඹ

ජහති
සථීය කිරීභ ජහනල්/5/28/ 2020.12.22
නල්ණහයක්
922
නදඳහර්තනේන්තු

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

•නනභහි නනට දිේරුේ
ප්රහලඹ(උේඳළන්න වතිනේ නභ
භළේදත්නතනේ ජහති වළදුනුේඳත
භළේදත්තනේ)
1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
යන රද පිටඳත ජහති වළඳුනුේඳනතහි
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ වති යන රද පිටඳතනනභහි
/04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
නනසේ ඇත. එභ නනට දිවුරුේ
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ප්රහලඹක් අලයයි.(උඳහධි වති ර
2.වදය ඳරීක්ණ
ජී.ඩ්බ්.ඒ.සී.භන්භහලි අනනක් වති
හර්තහ 3. දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ
ර ජී.ඩ්බ්.ඒ.භන්භහලි) විලසවිදයහරඹ
(නඳොදු 278)ත්ේ වහ ඵළයේ
භඟින් උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ප්රහලඹ (නඳොදු 261)ගිවිසුභ (නඳොදු ලිපිනේ මුල් පිටඳත අලයයි
160)අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157(අ)
ව 161(ඈ) (III) න යසථහ)
උේඳළන්න වතිඹ ජහති
වළඳුනුේඳත නනේ නනට
ඳළවළදිලි කිරීභක් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

973

42630

ඒ.ඩී.බී. අදියේ භඹහ ජහති
සථීය කිරීභ ජහනල්/5/28/ 2020.12.11
නල්ණහයක්
916
නදඳහර්තනේන්තු

01 යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
02 වදය
ඳරීක්ණ හර්තහ 03 දිවුරුභ නවෝ
ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)ත්ේ වහ
ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු
261)ගිවිසුභ (නඳොදු
160)අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157(අ)
ව 161(ඈ) (III) න
යසථහ)උේඳළන්න වතිඹ
ජහති වළඳුනුේඳත උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිඹ හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන්

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත ජහති වළඳුනුේඳනතහි
වති යන රද පිටඳත විලසවිදයහරඹ
භඟින් උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල් පිටඳත අලයයි

980

CS/DOS/41843

ජී. තර්මිරහ නභඹ/මිඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීභ DS/ODN/EB 2020.07.16
ර්ඹරඹ /PF/DO/18
ඔඩ්ඩුසුඩ්ඩහන්

උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳත
චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න

983

CS/DOS/41781

එස.නජරින් නභඹ/මිඹ නොවිජන
සථීය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.02.25
ංර්ධන දිසත්රික්
උඳහධි/නේ.ස
හර්ඹහරඹ ථි(මුරතිේ)
මුරතිේ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

ඳත්වීේ ලිපිනේ නභ වහ
නිරධහරිණිඹ/නිරධහරිඹහ බහවිතහ යන
නභ නනස ඵළවින් බහණ්ඩහහය චක්රනල්
394 අනු නභ නනස කිරීභට ඉල්ලීභක්
ඉදිරිඳත් ය තිනබ්නේ ඊට අදහර නල්න
(සනටඳන් නජරින්,නජරින් නයොඵට්)

985

CS/DOS/41849

බී. අජන්තන් භඹහ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන්
ඳත්රනේ ව උඳහධි ප්රතිපර නහථ ය
ඇති ලිපිනේ උඳහධිඹ රංගු දිනඹ නර
නනස දිනඹන් ටවන් ඇත.
විලසවිදයහරඹ භඟින් නළත නහථ ය
ළනීභක් අලයයි.

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීභ TNK/DS/PL/ 2020.12.09
ර්ඹරඹ PF/DO/51/2
තුනුක්හයි
014

988

996

1000

CS/DOS/41797

CS/DOS/41626

CS/DOS/41550

එස. තනුෂිඹහ
නභඹ/මිඹ

ටී.සනහදන් භඹහ

නොවිජන
සථීය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2020.09.30
ංර්ධන දිසත්රික්
උඳහධි/නේ.ස
හර්ඹහරඹ ථි(මුරතිේ)
මුරතිේ

නොවිජන
සථීය කිරීභ
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ කිලිනනෝච්චිඹ

7/2/8/75/8/ 2021.02.23
උඳහධි/නේ.ස
ථි(කිලිනනෝච්
චි)

ජී.ඹනලෝධහ නභඹ/මිඹ නිපුනතහ
සථීය කිරීභ TR/2/10/DO 2021.03.25
ංර්ධන,ෘත්තීඹ
/19

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

ඳත්වීේ ලිපිනේ නභ වහ
නිරධහරිණිඹ/නිරධහරිඹහ බහවිතහ යන
නභ නනස ඵළවින් බහණ්ඩහහය චක්රනල්
394 අනු නභ නනස කිරීභට ඉල්ලීභක්
ඉදිරිඳත් ය තිනබ්නේ ඊට අදහර නල්න
(එස.තනුෂිඹහ,එන්.තනුෂිඹහ)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන්
ඳත්රනේ ව උඳහධි ප්රතිපර නහථ ය
ඇති ලිපිනේ උඳහධිඹ රංගු දිනඹ නර
නනස දිනඹන් ටවන් ඇත.
විලසවිදයහරඹ භඟින් නළත නහථ ය
ළනීභක් අලයයි.
ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති පිටඳත
ඳළවළදිලි නළත

ජහති වළඳුනුේඳත
චර්ඹහ ටවන

උඳන්දිනඹ ඳළවළදිලි දක්න්න

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

ඳත්වීේ ලිපිනේ නභ වහ
නිරධහරිණිඹ/නිරධහරිඹහ බහවිතහ යන
නභ නනස ඵළවින් බහණ්ඩහහය චක්රනල්
394 අනු නභ නනස කිරීභට ඉල්ලීභක්
ඉදිරිඳත් ය තිනබ්නේ ඊට අදහර නල්න
(ගුණයත්නේ ඹනලෝධහ,ඹනලෝධහ
ශ්රීදයන්,එස ඹසතහ)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.

අධයහඳන,ඳර්නේ
ණ වහ න
නිඳළයුේ යහජය
අභහතයහංලඹ

1001

CS/DOS/41595

ටී.එේ.අයි.එස.
යහජඳක් නභඹ/මිඹ

නොවිජන
සථීය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2020.09.30
ංර්ධන දිසත්රික්
උඳහධි/නේ.ස
හර්ඹහරඹ ථී(නොශම)
නොශම

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ භහනරෝචන හර්තහර නිහඩු විසතය
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඇතුශත් ය නළත.
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

යහජඳක් නභඹ/මිඹ

ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ නොශම

උඳහධි/නේ.ස
ථී(නොශම)
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

1003

CS/DOS/41580

ඒ.ජී.එච්.සී.එේ.
නප්රේභචන්ේය භඹහ

හරිභහර්
අභහතයහංලඹ

1004

CS/DOS/.41812

එස.නයින්තන් භඹහ ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීභ MOI/AD/10 2021.02.23
/DO/PERM/
2021-1

නිහඩු හර්තහ

සථීය කිරීභ 2/1/1/8/2Mul-3

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2021.04.06

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු පිළිඵද හර්තහක්.
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
දිනඹ වති කිරීනේදී දිනඹක් දවන්
ය නනොභළත.
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්ර වති යන රද පිටඳත්
එවිඹ යුතුඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2015.10.01 දින සට 2016.09.30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
1006

1007

CS/DOS/41517

CS/DOS/41811

එස. දුසඹන්තිනී
නභඹ/මිඹ

ජී. ප්රදීඳහ නභඹ/මිඹ

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීභ MPI/Admin/ 2021.03.24
15/DO/HO/
55

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු පිළිඵද හර්තහක්.

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

ඳත්වීේ ලිපිනේ නභ වහ
නිරධහරිණිඹ/නිරධහරිඹහ බහවිතහ යන
නභ නනස ඵළවින් බහණ්ඩහහය චක්රනල්
394 අනු නභ නනස කිරීභට ඉල්ලීභක්
ඉදිරිඳත් ය තිනබ්නේ ඊට අදහර නල්න
(එස.දුසඹන්තිනී,නක්.දුසඹන්තිනී.නක්.දුසඹ
න්ති)

සථීය කිරීභ 2/1/1/8/2Mul-9

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

ඳත්වීේ ලිපිනේ නභ වහ
නිරධහරිණිඹ/නිරධහරිඹහ බහවිතහ යන
නභ නනස ඵළවින් බහණ්ඩහහය චක්රනල්
394 අනු නභ නනස කිරීභට ඉල්ලීභක්
ඉදිරිඳත් ය තිනබ්නේ ඊට අදහර නල්න
(එන්.පියතීඳහ, ජී.පියතීඳහ)

2021.04.06

1009

CS/DOS/41529

එස.රහ නභඹ/මිඹ

භහජ නේහ
සථීය කිරීභ SSD/02/09/ 2021.03.24
නදඳහර්තනේන්තු
07/177

1014

CS/DOS/42610

ඊ.නක්.එන්. තයංනී භහේ
සථීය කිරීභ .ය.නද./ඳහ. 2021.06.18
මිඹ
නයජිසට්රහර්
අ./ඊ1/1/177
නදඳහර්තනේන්තු

1018

CS/DOS/41750

නේ.නිනල්සහ
නභඹ/මිඹ

1023

CS/DOS/40451

ඩී.ආර්.එන්.නක්.ඵණ් නොවිජන
නේඹ
6/7/1/2/
ඩහය
ංර්ධන
සථීය කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

1025

CS/DOS/40957

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීභ VE/DS/EB/P 2021.02.11
හර්ඹහරඹ දියින
F/314
දකුණ - නරනනයි

ඒ.නක්.රිනනෝහ මිඹ අධියණ වහ
නේඹ
ඵන්ධනහහය
සථීය කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

2020.07.22

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහ නත වදිස අනතුරු
නවේතුනන් රඵහ දී ඇති නිහඩු පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්(ළටුේ හිත/ළටුේ
යහිත/අඩළටුේ නිහඩු ඳළවළදිලි)

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

ඳත්වීේ ලිපිනේ නභ වහ
නිරධහරිණිඹ/නිරධහරිඹහ බහවිතහ යන
නභ නනස ඵළවින් බහණ්ඩහහය චක්රනල්
394 අනු නභ නනස කිරීභට ඉල්ලීභක්
ඉදිරිඳත් ය තිනබ්නේ ඊට අදහර නල්න
(නක්.රහ, එස. රහ)

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු පිළිඵද හර්තහක්.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද ත්ේ වහ
261)
ඵළයේ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත
නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්
ඳත්වීේ ලිපිනේ නභ වහ
නිරධහරිණිඹ/නිරධහරිඹහ බහවිතහ යන
නභ නනස ඵළවින් බහණ්ඩහහය චක්රනල්
394 අනු නභ නනස කිරීභට ඉල්ලීභක්
ඉදිරිඳත් ය තිනබ්නේ ඊට අදහර නල්න
(නේ.නිනල්සහ, එන්. නිනල්සහ)

නිහඩු හර්තහ

* නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු පිලිඵද හර්තහක්

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

* 2020/7/15 දිනළති විලසවිදයහරඹ භඟින්
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

* මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
වති යන රද ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

අභහතයහංල නල්ේනේ නිර්නේලඹ

1027

1028

CS/DOS/40267

CS/DOS/31188

ආර්.තයරඵහ මිඹ

ඉඩේ නොභහරිස නේඹ
LCGD/AD/5/ 2020.08.25
ජනයහල්
සථීය කිරීභ 1-81
නදඳහර්තනේන්තු

නක්.බී.ජී.ආර්.කුමුදිනී සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA/05/01/02/03
2021.03.22
මිඹ
යහජය අභහතයහංලඹ

* නනේ නන වහ නබ් අඩවිනේ ඳශ
ය ඇති ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ
යන රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත.
(ඳත්වීේ ලිපිනේ දවන් නභ
ඒ.ගේ.රිකගනෝවා නේ.එඹ
ඒ.ගේ.රිගනෝවා නර නිළයදි කිරීභට
අදහර)
* නභභ නිරධහරිනිඹ නයජිසටහර් නේනේ
111 ඳන්තිනේ 11 නරේණිනේ තනතුයට
2018/09/18 දින සට ඳත් ය ඇති
ඵළවින් ංර්ධන නිරධහරි තනතුරින්
සථීය මුදහවළරීභට අභහතයහංල
නල්ේනේ නිර්නේලඹ අලයයි.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

* විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.එහ ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නළත.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

* මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
වති යන රද ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

* නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත.

●යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
● යහජය නේහ
නොමින් බහ හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති අනු හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

●මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
●2017.03.01දින 2019.11.29 දින දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳතක්-
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නක්.ඩී.පී.ප්රිඹංනී මිඹ බුේධලහන,ආමි සථිය කිරීභ MBRCA/01/ 2020.10.09
 වහ ංසෘති
08/08-747
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

● යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
●උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන ● නිහඩු හර්තහ

● මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ
● සඹලු ර් රට අදහර
ප්රතිපර වන් ය නිකුත් යන රද
ප්රතිපර ටවනක් විඹ යුතුඹ
●2014.10.01.සට.. 2015.06.30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.
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CS/DOS/31428

ඒ.නක්.ඩබ්.
භරවිඳතියණ භඹහ

භනවේසත්රහත්
සථිය කිරීභ හ.භ.අධි/ආ
අධියණඹ හල්ර
02/නඳෞ.ලි.

● නිහඩු හර්තහ
●
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

●2016.06.11.සට.2016.12.21 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.
●2016.06.11 දින සට2016.12.21දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්
● නඳෞේලි දත්ත නතොයතුරු ටවන
(Personal Data Sheet)
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42823

ඩී.එස. දිහනහඹ
නභඹ/මිඹ

නයශ ංයක්ෂණ නං/ආ5/ 2021.03.30 සථීය කිරිභ
ව නයශ
නඳෞලි/03/6
ේඳත්
3
ශභනහයණ
නදඳහර්තනේන්තු

1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
2. උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ
3. හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
4.උේඳළන්න වතිඹ 5.ජහති
වළඳුනුේඳත

1. විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
2.
උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත
3.
ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
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42615

ඩබ්.ඒ.එේ.අයි.එස.
ඉරංනෝන්
නභඹ/මිඹ

හරිභහර්
අභහතයහංලඹ

1. නිහඩු හර්තහ
2. චර්ඹහ
ටවන
3. උේඳළන්න
වතිඹ

1. රත්වීේ දිනඹ 2017.01.17 න ඵළවින්
2017.01.17 සට 2018.01.16 නතක්
නිහඩු දක්න්න.2. චර්ඹහ ටවනනහි
නිරධහරිඹහනේ නභ නිළයදි ටවන් ය
නළත. නභ නිළයදි නොට එන්න3.
උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

IWRM/AD/ 2021.02.22 සථීය කිරිභ
MA06/PF/0
2/02
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CS/DOS/A/11143 එච්.එේ.එේ.එේ.පී.
නවේයත්

ප්රහනේශීඹ නරක්ේ
හර්ඹහරඹ නල්නර

GDS/E/5/1 2021.02.04 මුදහ වළරීභ
/17

ක්නේත්ර නිරධහරීන් වහ නදනු
රඵන ඹතුරු ඳළදිනේ නශඳර
ටිනහභ නව ඵට නහථ යන
රද බිල්ඳත්ර වති ර පිටඳත්

2021.10.25
අනු CS/DOS/.......
අංකය අංකය
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CS/DOS/22737

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

එල්.ටී.නේ. ගුණයත්න විනේල
අභහතයහංලඹ

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය
විනේල
නිහඩු

ලිපිගේ දිනය අඩුපාඩු ගේඛනය

FA/A13/DO 2021.08.14
S/19

විව්තරය

ළටුේ යහිත නිහඩු ඉල්ලීේ
ේඵන්ධනඹන් අභහතයයඹහනේ
එඟතහඹ දන්න රද අභහතයහංල
නල්ේනේ නිර්නේලඹ
(ආඹතන ංග්රවනේ XII
ඳරිච්නේදනේ 16:14 න්තිඹ අනු)

යජඹට අඹවිඹ යුතු ණඹ මුදල්
තිනබ්ද ඹන්න වහ ඒහ අඹ ය
ළනීභට ටයුතු ය ඇේද ඹන්න
2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත නවෝ ඹතුරුඳළදිඹ
රඵහ නන ය 05ක් ත වී ඇත්නේ
හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ වතිනේ
වති ර පිටඳත

ආචහර්ඹ උඳහධිඹ වහ නතෝයහත්
ඵට විනේල විලස විදයහරඹ භඟින්
නිකුත් ශ ලිපිඹ
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CS/DOS/22737

නක්.ඒ.ඒ. චතුයහනි

පුත්තරභප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

PUT/ADM/ 2021.04.12
DEV.PF/04/
13

ගිවිසුභ - 10 ඳරිශිසටඹ
(ආඹතන ංග්රවනේ 16:5 න්තිඹ
අනු)
නඳොදු 126 ආෘති ඳත්රඹ
(ආඹතන ංග්රවනේ 23:1 න්තිඹ
අනු)

2021.05.15 සට භහ 06 හර සීභහ
දක්හ
ආෘති ඳත්රනේ මුල් පිටඳත් 2ක් ඉදිරිඳත්
ශ යුතුඹ. 2021.05.15 සට භහ 06
හර සීභහ දක්හ
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CS/DOS/A/47712 එල්.ඩබ්.ගුණයත්න
මිඹ

විනේල රැකිඹහනේ ඳත්වීේ ලිපිඹ

2021.05.15 සට භහ 06 හර සීභහ
දක්හ

ඉඩේ නොභහරිස II නරේණිඹට 1/ආ/2/4/11 2021.04.08
ජනයහල්
උස කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත
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CS/DOS/21939

එස.එල්.
ඵන්දුරනවේහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ
හර්ඹහරඹ යන්නදණිඹ

උඳහධි වතිඹ
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CS/DOS/21677

එස.සහනි

හින්දු ආමි වහ සථිය කිරීේ HA/18/PF/5 2019.01.03
ංසෘති
5
ටයුතු
නදඳහර්තනේන්තු

උේඳළන්න වතිඹ
2016.09.23 සට 2016.12.21 දක්හ
ඳරිහ හර්ථහ

1064

CS/DOS/20372

ටී.ජී.බී.එස.කුභහය

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ NEL/DS/AD 2021.04.08
හර්ඹහරඹ M/01/02
නනළු

නිහඩු හර්ථහ (මුල් පිටඳත)
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CS/DOS/A/47253 නක්.එේ.සී. කුමුදුනී
මිඹ

අධයහඳන
අභහතයහංල

02. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)
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CS/DOS/A/44609 ඩී.එස. ඒනහඹ
මිඹ

පුේරයින්
DRP/AD/06 2021.07.05 I න
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ /DO/212
නරේණිඹට
නදඳහර්තනේන්තු
උස කිරීභ

01. 2000.05.16 දිනට ළඩ බහය
ළනීනේ නල්නනේ වති ශ
පිටඳතක්. 02. I න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරික්ණඹ
ඳරිහ හරඹ තුශ භත් නනොවීභට
නවේතු
01.2002,2003,2004,2005, 2006
ර්ර ළටුේ ර්ධ නවීේ
වන් න ඳරිදි ඹහත්හලීන
යන රද චර්ඹහ ටවන වති
ශ පිටඳතක්

1067

CS/DOS/A/47138 එස.ඒ.නක්. රක්භහලී ඉඩේ හිමිේ
01/16/02/0 2021.07.02 I න
මිඹ
නියවුල් කිරීනේ
1/41
නරේණිඹට
නදඳහර්තනේන්තු
උස කිරීභ

01. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරික්ණඹ ඳරිහ හරඹ තුශ
භත් නනොවීභට නවේතු

01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

ED/05/67/ 2021.01.27 I න
29/02/145
නරේණිඹට
උස කිරීභ

1068

CS/DOS/A/45178 ටී.එේ.සී. කුභහරිවහමි මුදල් නොමින්
මිඹ
බහ

1069

CS/DOS/A/42169 පී.ආර්. භනේනේරී
මිඹ

1070

CS/DOS/20953

නක්.ඒ.ඩී.ආර්.එන්.
සරිර්ධන

FC/10/3/7/ 2021.07.09 I න
1/5
නරේණිඹට
උස කිරීභ

01. යහ.ඳ.ච.නල්.3/2006 අනු
2016.01.01 දින සට 2021.04.02
දින දක්හ ළටුේ ළරපීභ වහ ළටුේ
ර්ධ ළරපීභ නිළයදිද ඹන්න
තවවුරු යන්න. 02.ඹහත්හලීන
යන රද චර්ඹහ ටවන වති
ශ පිටඳතක්

යහජය බහහ
DOL/AD/11 2021.03.04 I න
නදඳහර්තනේන්තු /02/නඳොදු
නරේණිඹට
උස කිරීභ

01.2000.05.16 දිනට ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ
02. ඳරිහ
හරඹ තුශ දී Iන හර්ඹහක්භතහ
ඩඉභ භත් නනොවීභට නවේතු
03.හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත්වීභට නඳය ඳත්වීභ සථිය ය
ඇත.ඊට නවේතු නර්ද? 04. II
න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහනේ ප්රතිපර නල්නනේ
වති ශ පිටඳතක්.
05. නේ දක්හ ඹහත්හලීන යන
රද චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක්.
06. I න
නරේණිඹට උස කිරීභ වහ ව
ආර්ල අඹදේඳත්රඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ මුදහ වළරීේ
හර්ඹහරඹ නබ්රුර

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ - ක්නේත්ර නිරධහරින් වහ
ඹතුරුඳළදි රඵහ දිභ ළඩටවන
ඹටනත් නිරධහරිනිඹ ඹතුරුඳළදිඹ
රඵහනන ඇත්නේ එහි ලිඹහඳදිංචි
වතිනඹහි වති ශ පිටඳතක්

BER/1/3/11 2020.13.31
8

02. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

2021.11.01
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

1072 CS/DOS/01422

G T කුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ
හර්ඹහරඹ නබ්රුර

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
2013.03.01සට 2013.09.26 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.
චර්ඹහ ටවනනහි වන් ළඩ බහය
ළනීනේ දිනඹ 2013.03.01 විඹ
යුතුඹ

1073 CS/DOS/02207

M A S පුසඳකුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KIDS/ADM/ 2021.03.02
හර්ඹහරඹ HR/03/DOS/
කිරිඇල්ර
PER/04

චර්ඹහ ටවනනහි දින ඳළවළදිලි නළත
නනේ නනේ ඇති ඵළවින්
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත

1074 CS/DOS/02087

T D R K සල්හ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ ELDS/ADM/ 2020.10.22
හර්ඹහරඹ HR/2/PER/D
ඇරඳහත
O/84

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)

1075 CS/DOS/01802

P A T නප්රේභතිර

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ
හර්ඹහරඹ රසමුල්ර

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති
යන රද පිටඳත

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ EMDA/ADM 2020.10.15
හර්ඹහරඹ /PER/…
ඇඹිලිපිටිඹ

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති
යන රද පිටඳත

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ EMDA/ADM 2020.10.15
හර්ඹහරඹ /PER/H214
ඇඹිලිපිටිඹ

හර්ෂි අනිඹේ/විනේ නිහඩු
ඉතිරි තිබිඹදී අනීඳ නිහඩු 03 ක්
නිහඩු හර්තහනේ දක්හ ඇති ඵළවින්
එභ නිහඩු ළටුේ යහිත නර
රහ ටයුතු ශ යුතුද ඹන්න
ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක්

1076 CS/DOS/02445

1077 CS/DOS/02449

T S ජඹරත්

D U අජිත්

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

1079 CS/DOS/02132

W D C න්නිසරිඹ

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

1081 CS/DOS/00439

R M N L ජඹතිර

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීේ 2/10/05/16
2

සථිය කිරීේ NPS/HRD/0 2021.04.
8/PF/17/06

2013.03.01 සට 2013.11.30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත

2016.02.17 දින සට
2019.11.29දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳතක්
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

1083

CS/DOS/12205

ජී.ඒ.එස.එච්.නඳනර්යහ ප්රහනේශිඹ නල්ේ මුදහ වළරීේ
මිඹ
හර්ඹහරඹ භහදේනඳ

MDP/ADM/ 2021.05.13
GENDM//A
5

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

1084

CS/DOS/11450

නක්.ජී.ආර්.ඩී.භනේ ප්රහනේශිඹ නල්ේ මුදහ වළරීේ
මිඹ
හර්ඹහරඹ
තිඹිරිසඹහඹ

තිප්රහනල්/1/3 2021.04.05
/2/86නළුභ
II

2015 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

1085

CS/DOS/10231

ඩබ්.නක්.දභඹන්ති
මිඹ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ-

මුදහ වළරීේ

ED/5/67/24 2020.12.11
/26/R-VI

2016 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත් *ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ය 05ක් ත වී ඇත්නේ හවන
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ වතිනේ වති
ර පිටඳත

1089

CS/DOS/ 42613

නක්.එේ.එේ.ජී.නක්.
භහයසංව

නිපුනතහ
මුදහවළරීභ
ංර්ධන,
ෘත්තීඹ
අධයහඳන,
ඳර්නේණ වහ
න නිඳළයුේ
යහජය අභහතයහංලඹ

ADM/01/03 2021.01.27
/ 03/I/නඳොදු

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත් නවෝ ඹතුරුඳළදිඹ
රඵහ නන ය 05ක් ත වී ඇත්නේ
හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ වතිනේ
වති ර පිටඳත

2021.11.01
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ලිපිගේ ඔගේ
ගවේලා ව්ථානයආයතනික කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

1092

CS/DOS/A/45839 A.M.N.කුභහරි මිඹ

තුන්ඳනන්
ප්රහනේශිඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

උස කිරීභ KDS/TUM/0 2021.09.03
II නරේණිඹ 1/05/01/85

උස කිරීභ MIC/ADM/0 2021.06.23
II නරේණිඹ 4/04/43(A)

CS/DOS/A/45140 H.G.N.I.
නහනහඹක්හය මිඹ

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

1094

CS/DOS/A/45548 D.S.K.ජඹසරිඹ මිඹ

දිහ අධියණඹ - උස කිරීභ නු.එ/දි.අධි/ 2021.08.05
නුයඑළිඹ
II නරේණිඹ නඳෞලි/2021

1095

CS/DOS/A/44761 M.K.M.ආදිර් භඹහ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹපුත්තරභ

1098

CS/DOS/A/45803 K.P.R.P.ඳතියණ
නභඹ

බුේධලහන ,
විනේල
ආමි වහ
නිහඩු
ංසෘති
ටයුතු
නදඳහර්තුනේන්තු

CS/DOS/A/44972 N.වරඹමුදහ මිඹ

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත
චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
තළබිඹ යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.

1093

1099

චර්ඹහ ටවන

උස කිරීභ P/DPS/ADM 2021.03.
II නරේණිඹ /07/DA/ආඹ
තන ටයුතු

හින්දු ආමි වහ විනේල
ංසෘති
නිහඩු
ටයුතු
නදඳහර්තුනේන්තු

CA/1/1/27/ 2021.09.22
3

HA/1/FTH/2 2019.11.21
79

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත
චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

යජඹට අඹවිඹ යුතු ණඹ මුදල්
තිනබ්ද ඹන්න වහ ඒහ අඹ ය
ළනීභට ටයුතු ය ඇේද ඹන්න

-

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත්

විනේල රැකිඹහනේ ඳත්වීේ ලිපිඹ

-

ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

ගිවිසුභ - 10 ඳරිශිසටඹ
(ආඹතන ංග්රවනේ 16:5 න්තිඹ
අනු)

ංසෘති
නිහඩු
ටයුතු
නදඳහර්තුනේන්තු

79

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත්

●උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

1100

CS/DOS/44009

ටි.අනුජහ මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ ADM/ADM 2020.10.22
හර්ඹහරඹ N/PFILE/06/
නඳොතුවිල්
DO/81

●උේඳළන්න වතිඹ

1102

CS/DOS/43741

සී.නේ. වීයතුං

ඉඩේ නොභහරිස විනේල
ජනයහල්
නිහඩු
නදඳහර්තනේන්තු

●2014 අඹළඹ නඹෝජනහ
●ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත
ක්රිඹහත්භ කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර
වී ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
නිරධහරීන් නත රඵහ දී ඇති
වතිනේ වති ර පිටඳත
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ඇේද ඹන්න

LCGD/AD/5/ 2021.09.14
1-131

2021.11.08
අනු
අංකය
1103

1107

CS/DOS/.......
අංකය
CS/DOS/18249

CS/DOS/17602

නිධාරියාගේ නම

ලිපිගේ ඔගේ
ගවේලා ව්ථානයආයතනික කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

ඒ.ඩී.ජී.ආර්.ජඹසුන්ද ඉඩේ නොභහරිස සථිය කිරීේ LCGD/AD/5/ 2019.06.18
ය
ජනයහල්
1-58
නදඳහර්තනේන්තු

එච්.පී.ඩී.එන්.භන්කු නොවිජන දිසත්රික් සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.03.05
භහරි
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
හර්ඹහරඹ ථි
කුරුණෆර

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨනේ ළඩ ඵහයත්
දිනඹ ''2013.11.06'' දින නර දවන්
ඇති අතය එඹ ''2013.09.30'' න දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නිළයදි ය ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් වති ය එන්න.

නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහ එහ ඇත්නත් 2016.09.30
දින දක්හ ඳභණි .එඹ 2016.12.22 දක්හ
එන්න.

ඳරිහ හර්තහ

2018.05.10 -2018.06.30 දක්හ ඳරිහ
හර්තහ නනුට එහ ඇත්නත්
2017.05.10 - 2018.06.30 දක්හ ඳරිහ
හර්තහ නේ.එභ නිහ 2017.05.102018.05.10 දක්හත් 2018.05.10 2018.06.30 දක්හ ඳරිහ හර්තහන්
නන නනභ එන්න.

1110

CS/DOS/00330

R A N S අනුයහධ

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ NPS/HRD/0 2020.10.05
6/PF/06/05

1114

CS/DOS/00976

BMMIK
ඵණ්ඩහයණහඹ

භවනුය
ඩත්තය ව
ඟටනෝයනශේ

සථිය කිරීේ KDS/KGK/1/ 2020.07.20
4/1/99

උඳහධි නථ ලිපිඹ

උඳහධි නහථ ලිපිනේ මුල් පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් අනියුක්ත කිරීනේ දිනඹ
''2012.11.23'' නර දක්හ ඇත නමුත්
නිශධහරිඹහනේ ඳත්වීේ ලිපිඹ අනු
ඳත්වීේ දිනඹ විඹ යුත්නත් ''2013.05.10''
ඵළවින් එදිනට ඳත්වීභ වහ ළඩ ඵහයත්
ඵට ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති
ය එන්න.

උඳහධි වතිනේ/උඳහධි
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන්
ඳතුනේ ව උඳහධි ප්රතිපර නහථ
ය ඇති ලිපිනේ උඳහධිඹ රංගු
දිනඹ නර නනස දිනඹන්
ටවන් ඇත. විලසවිදයහරඹ භඟින්
නළත නහථ ය ළනීභක්
අලයයි.
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
2016.02.21දින සට 2016.07.11
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්

1115

CS/DOS/00470

K W S නොබ්ඵෆඩු භහජ නේහ
සථිය කිරීේ SSD/02/09/ 2021.02.22
නදඳහර්තනේන්තු
07/103

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත
ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ
ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ
නිළයදි කිරීේ නනතොත් එභ
නිළයදි කිරීේ ටවන් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.

1118

CS/DOS/01152

G S C රුණහතිර ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/PHT/1/ 2020.07.23
හර්ඹහරඹ 6/2/08
ඳහතනවේහවළට

නනේ නනේ ඇති ඵළවින්
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත

1122

CS/DOS/00923

P G U R P කුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/YNU/1/ 2020.12.18
හර්ඹහරඹ 4/1/1/53
ඹටිනුය

නිළයදි ේපර්ණ යන රද
දිවුරුේ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත

1124

CS/DOS/00611

D G N D ගුණනේන

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 9/1/6/1/49 2020.10.22
හර්ඹහරඹ ඹටත්ත

නිළයදි ේපර්ණ යන රද
දිවුරුේ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත
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CS/DOS/A/48056 ටී.සී. නවේයත් මිඹ

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

01.II න හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත්වීභ දළනුේ දීනේ නල්නනේ
වති ශ පිටඳතක්
02.චර්ඹහ ටවනන් ඳළවළදිලි ඡහඹහ
පිටඳතක් වති යන රද.

1127

CS/DOS/A/44675 නේ.ඒ.නක්.ආර්.නක්. විබහ
I න
1/P/17/19
ජඹනොඩි මිඹ
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
උස කිරීභ

2021.10.05

01.I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරික්ණඹ ඳරිහ හරඹ තුශ
භත් නනොවීභට නවේතු
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CS/DOS/A/42040 එස.එේ.එස.යණතුං අඳනඹන
I න
1/10/1/59
භඹහ
ෘෂිර්භ
නරේණිඹට
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

2021.07.28

1129

CS/DOS/A/42274 ඊ.ඒ.එන්.සී.නක්
විනේඵණ්ඩහය මිඹ

1134

CS/DOS/30080

01.I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරික්ණඹ ඳරිහ හරඹ තුශ
භත් නනොවීභට නවේතු
02.2000.05.16 දිනට ළඩ
බහයළනීනේ නල්නඹ නවෝ
ඳරිශිසට අං 3,4
01.I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරික්ණඹ ඳරිහ හරඹ තුශ
භත් නනොවීභට නවේතු
02.2000.05.16 දිනට ළඩ
බහයළනීනේ නල්නඹ නවෝ
ඳරිශිසට අං 3,4
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

ඒ.එේ.ඒ.ලයහභලී
අධිහයේ මිඹ

I න
MIC/ADM/0 2021.09.30
නරේණිඹට
4/04/07
උස කිරීභ

ශ්රී රංහ නර්ගු

I න
AB/1B/PF/D 2021.08.31
නරේණිඹට
O/03
උස කිරීභ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MOJ/E07/D 2021.07.09
O/Courts/Pr
o.Asst/296

01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)
01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)
01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ / ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ රළබී නනොභළත.

1135

CS/DOS/30495

නක්.එල්.ඩී.පී.දිල්රුක් ඳශු ේඳත්
ෂි මිඹ
නොවිඳශ
ප්රර්ධන කිරි වහ
බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ ආෘතිඹ
2021.05.04
භගින් නඹොමු
ය ඇත.

●උේඳළන්න වතිඹ
●උඳහධි වතිඹ

● එහ ඇති පිටඳත නිළයදි ඡහඹහ පිටඳත්
ය නළත
●උඳහධි
ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද උඳහධි
වතිනේ වති ර පිටඳත

1137

CS/DOS/31040

ඩබ්.ඒ.අනුෂිහ
භනවේහ ද සල්හ

විරහභ ළටුේ
ඉල්රහ
නදඳහර්තනේන්තු අසවීභ

විළ/ඳහ10/
නඳෞලි/187

2019.06.16

●ඉල්රහ අසවීභ ේඵන්ධනඹන්
නිරධහරිඹහ දළන්ත් ශ ලිපිඹ
●නිරධහරිඹහ දළනුත් ව ඵට ලිපිඹ
●2014 අඹළඹ
නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ ඹටනත්
ක්නේත්ර නිරධහරීන් නත රඵහ දී
ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ඇේද
ඹන්න

●හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති ංග්රවනේ 164
න්තිඹ ප්රහය නිරධහරිඹහ දළනුත්
ශ ලිපිඹ
●නිරධහරිඹහ ඉල්රහ
අසවීභ ේඵන්ධනඹන් දළනුත් ව ලිපිඹ
●ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත
වී ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

1138

CS/DOS/30724

එච්.එේ.එන්.ටී.
ජඹයත්න මිඹ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

HE/AD02/PF 2021.02.17
105

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

1139

CS/DOS/31720

එස.සුදර්න් භඹහ

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීභ 2/10/05/18 2020.03.07
0

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2018.06.30 දින හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ

1141

CS/DOS/31765

ඒ.එස.අනෂිඹහ මිඹ

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

CS/DOS/30864

බී.එේ.එේ.නක්.
ඵසනහඹ මිඹ

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීභ 2/10/05/14 2020.07.15
1

● නිහඩු හර්තහ
●
● 2016.07.01සට 2016.12.21දක්හ
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
● 2016.07.01 දින
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
සට2016.12.21දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක්
● නිහඩු හර්තහ
●
● 2016.03.21 සට 2016.12.21 දක්හ
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිහඩු විසතය එහ නනොභළත. ●
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
2016.03.22 දින සට2016.12.21 දින
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්

1143

1144

CS/DOS/31720

එස.සුදර්න් භඹහ

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීභ 2/10/05/18 2020.03.07
0

ඉල්රහ
අසවීභ

සථිය කිරීභ NPS/HRD/0 2019.08.01
4/DO/PER

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2018.06.30 දින හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ

1145

CS/DOS/31918

පී.ජී.ජී.සී.භනතුං
මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KDS/TUM/0 2020.03.02
හර්ඹහරඹ
1/05/01/94
තුේඳනන්

●චර්ඹහ ටවන
●
නිහඩු හර්තහ
●ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ
(නඳොදු 261)

●ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත
●නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
● නිළයදි ේපර්ණ
යන රද දිවුරුේ ප්රහලනේ වති
යන රද පිටඳත

1146

CS/DOS/31765

ඒ.එස.අනෂිඹහ මිඹ

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ NPS/HRD/0 2019.08.01
4/DO/PER

● නිහඩු හර්තහ
●
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

●2016.07.01සට 2016.12.21දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.
●2016.07.01 දින සට2016.12.21දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්

1148

CS/DOS/30864

බී.එේ.එේ.නක්.
ඵසනහඹ මිඹ

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීභ 2/10/05/14 2020.07.15
1

● නිහඩු හර්තහ
●
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

●2016.03.21 සට 2016.12.21 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.
●2016.03.22 දින සට2016.12.21 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්

1150

CS/DOS/31359

නිභහලි විදහනභහච්චි ඳශු ේඳත්
මිඹ
නොවිඳශ
ප්රර්ධන කිරි වහ
බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

නිහඩු හර්තහ

2013 ර්නේ රඵහ ඇති ළටුේ යහිත
නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

සථිය කිරීභ SML/3/4/ං 2021.03.10
.නි.126

2021.11.15
අනු
අංකය
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CS/DOS/.......
අංකය
CS/DOS/ 42437

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

නක්.ඒ.එච්.ආර්.කුභහය ත්ත් නිසඳහදන II නරේණිඹට DAPH/AD/1 2020.09.25
නේලි මිඹ
වහ නෞය
උස කිරීභ 4/8/60
නදඳහර්තනේන්තු

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

1.අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය
ඇති ලිපිඹ
2.ළටුේ යහිත නිහඩු රඵහ
ඇත.ඳළවළදිලි කීරීභක් අලය නේ.

යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

1154

CS/DOS/ 42042

එච්.ආර්.ඩී.එස.ජඹති දිසත්රික් නල්ේ
ර මිඹ
හර්ඹහරඹ ේඳව

1155

CS/DOS/17531

එේ.බී.එන්.හනහ

1156

1157

1158

CS/DOS/17510

CS/DOS/18026

CS/DOS/18757

II නරේණිඹට 1/9/5/23
උස කිරීභ

2020.11.30

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න

නොවිජන දිසත්රික් සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.03.05
ංර්ධන
උඳහධි
හර්ඹහරඹ /නේ.සථි
කුරුණෆර

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි දක්හ එන්න .

උඳහධි නහථ ලිපිඹ

උඳහධි නහථ ලිපිනේ මුල් පිටඳත

ඳරිහ හර්තහ

2018.05.28-2018.06.29 දක්හ ඳරිහ
හර්තහ

උඳහධි නථ ලිපිඹ

උඳහධි නථ ලිපිනේ මුල් පිටඳත

ඳරිහ හර්තහ

2018.04.16 -2018.06.30 දක්හ ඳරිහ
හර්තහ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් ළඩ ඵහයළනීනේ දිනඹ
''2013.11.22'' නර දක්හ ඇත .නමුත්
ඳත්වීනේ ලිපිනේ ඳත්වීේ දිනඹ
''2013.04.16'' නර දක්හ ඇත. චර්ඹහ
ටවන නිළයදි ය ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති නය එන්න .

උඳහධි නථ ලිපිඹ

උඳහධි නථ ලිපිනේ මුල් පිටඳත

ඳරිහ හර්තහ

2016.06.29 -2016.12.22 දක්හ ඳරිහ
හර්තහ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් ළඩ ඵහයළනීනේ දිනඹ
''2012.11.23'' නර දක්හ ඇත .නමුත්
ඳත්වීනේ ලිපිනේ ඳත්වීේ දිනඹ
''2013.06.29'' නර දක්හ ඇත. චර්ඹහ
ටවන නිළයදි ය ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති නය එන්න .

උඳහධි නථ ලිපිඹ

උඳහධි නථ ලිපිනේ මුල් පිටඳත

ඩී.එේ.එන්.ඩී.දිහනහ නොවිජන දිසත්රික් සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.03.05
ඹ
ංර්ධන
උඳහධි
හර්ඹහරඹ /නේ.සථි
කුරුණෆර

එස.ඒ.ටී.එේ.රක්ෂිහ නොවිජන දිසත්රික් සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.03.05
ංර්ධන
උඳහධි
හර්ඹහරඹ /නේ/සථි
කුරුණෆර

එස.සී.එන්.නේභචන්ද්ර නොවිජන දිසත්රික් සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.03.05
ංර්ධන
උඳහධි
හර්ඹහරඹ /නේ/සථි
කුරුණෆර

1158

1159

CS/DOS/18757

CS/DOS/17988

එස.සී.එන්.නේභචන්ද්ර නොවිජන දිසත්රික් සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.03.05
ංර්ධන
උඳහධි
හර්ඹහරඹ /නේ/සථි
කුරුණෆර

ඒ.එේ.එල්.එේ.අධිහ නොවිජන දිසත්රික් සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.03.05
රි
ංර්ධන
උඳහධි
හර්ඹහරඹ /නේ/සථි
කුරුණෆර

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨනේ ළඩ ඵහයත්
දිනඹ ''2013.06.20'' දින නර දවන්
ඇති අතය එඹ ''2013.05.28'' න දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නිළයදි ය ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් වති ය එන්න .

ඳරිහ හර්තහ

2018.05.28 -2018.06.30 දක්හ ඳරිහ
හර්තහ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් ළඩ ඵහයළනීනේ දිනඹ
''2012.11.23'' නර දක්හ ඇත .නමුත්
ඳත්වීනේ ලිපිනේ ඳත්වීේ දිනඹ
''2013.05.28'' නර දක්හ ඇත. චර්ඹහ
ටවන නිළයදි ය ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති නය එන්න .

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨනේ ළඩ ඵහයත්
දිනඹ ''2013.07.10'' දින නර දවන්
ඇති අතය එඹ ''2013.03.23'' න දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නිළයදි ය ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් වති නය එන්න .

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් ළඩ ඵහයළනීනේ දිනඹ
''2012.11.23'' නර දක්හ ඇත .නමුත්
ඳත්වීනේ ලිපිනේ ඳත්වීේ දිනඹ
''2013.03.23'' නර දක්හ ඇත. චර්ඹහ
ටවන නිළයදි ය ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති නය එන්න .

ඳරිහ හර්තහ

2018.06.23-2018.06.30 දක්හ ඳරිහ
හර්තහ

1160

CS/DOS/17830

1167

CS/DOS/19724

1169

CS/DOS/18859

1171

CS/DOS/18431

එච්.එේ.ජී.පී.දිල්රුක් නොවිජන දිසත්රික් සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.03.04
ෂි
ංර්ධන
උඳහධි
හර්ඹහරඹ /නේ/සථි
ළුතය

පී.අජිත්

ප්රහනේශීඹ
සථිය කිරීේ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ ඇල්පිටිඹ
ඒ.බී.එන්.ටී.නක්.ඵණ් ඳරිහ වහ
සථිය කිරීේ
ඩහය
ශභහයක්
නේහ
නදඳහර්තනේන්තු

නක්.ටී.සී.දභඹන්ති

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් ළඩ ඵහයළනීනේ දිනඹ
''2013.07.11'' නර දක්හ ඇත .නමුත්
ඳත්වීනේ ලිපිනේ ඳත්වීේ දිනඹ
''2013.05.28'' නර දක්හ ඇත. චර්ඹහ
ටවන නිළයදි ය ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති නය එන්න .

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨනේ ළඩ ඵහයත්
දිනඹ ''2013.07.11'' දින නර දවන්
ඇති අතය එඹ ''2013.05.28'' න දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නිළයදි ය ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් වති නය එන්න .

DSG/DPS/E 2020.11.10
7/1-5

උඳහධි නහථ ලිපිඹ

විලස විදයහරඹ විසන් වති යන රද
උඳහධි නථ කිරීනේ මුල් පිටඳත

PCC/01/07/ 2020.09.28
01/112

ඳරිහ හර්තහ

2013.05.28 -2013.07.03 ,2014.05.08 2014.05.28 දක්හ ඳරිහ හර්තහ

උඳහධි නහථ ලිපිඹ

විලස විදයහරඹ විසන් වති යන රද
උඳහධි නථ කිරීනේ මුල් පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

ඳරිහ හර්තහ

ඳරිහ හරඹ තුර රඵහත් නිහඩු
හර්තහ ර අඩ ළටුේ හිත නිහඩු දින
84 ක් නර ද දවන් ඇති අතය නිහඩු
පිලිඵද හර්තහනේ දක්හ ඇත්නත් අනීඳ
නිහඩු දින 05 1/2 නර දක්හ ඇත.තද
ඳරිහ හර්තහර දක්හ ඇති අනිඹේ වහ
විනේ නිහඩු ,නිහඩු හර්තහ වහ
නනොළරනේ .එභ නිහ නිළයදි ස
ය වති යන රද ඳරිහ හර්තහන්
එන්න.

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ HA2020.09.15
හර්ඹහරඹ 1/1/19/2/3ii
ඳහනදුය
i

1173

CS/DOS/19771

ය.ඩී.නිනයෝෂිහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 2/1/1/6/2/K 2020.10.31
හර්ඹහරඹ AL-40
රල්රහවිට

එච්.එස.නක්.රුණහ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2016.12.21
යත්න
හර්ඹහරඹඋඳහධි/නේ.ස
කුරුණෆර
ථි

1175

CS/DOS/18825

1179

CS/DOS/A/44690 W.G.S.වික්රභනේ භඹහ ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

1181

CS/DOS/21238

1182

1183

1184

CS/DOS/21229

CS/DOS/21227

CS/DOS/21230

එස.සනෞරි

නක්.ජී. භංරහනි

මුදහවළරීභ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ නුයඑළිඹ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ නුයඑළිඹ

2/1/1/17/09

2021.09.29

නුඑ/1/8/I/9 2021.07.20

නිහඩු හර්තහ

ඳරිහ හරඹ තුර රඵහත් නිහඩු
හර්තහ ර අඩ ළටුේ හිත නිහඩු දින
84 ක් නර ද දවන් ඇති අතය නිහඩු
පිලිඵද හර්තහනේ දක්හ ඇත්නත් අනීඳ
නිහඩු දින 05 1/2 නර දක්හ ඇත.තද
ඳරිහ හර්තහර දක්හ ඇති අනිඹේ වහ
විනේ නිහඩු ,නිහඩු හර්තහ වහ
නනොළරනේ .එභ නිහ නිළයදි ස
යන රද නිහඩු හර්තහක් එන්න .

චර්ඹහ ටවන

ඹහත් හලීන යන රද චර්ඹහ ටවනන්
වති යන රද පිටඳතක්

නඳෞේලි නතොයතුරු ඳත්රිහ(EHRM)
යහ.නේ.නො.හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ අං 04 ඳරිශිසඨඹ

ේපර්ණ යන රද නඳෞේලි
නතොයතුරු ඳත්රිහ
අං 04 ඳරිශිසඨනේ ළඩ ඵහයත් දිනඹ
2013.06.18 නර දවන් ඇති අතය
එඹ 2013.04.16 දින සට ක්රිඹහත්භ න
ඳරිදි 2013.06.18 නර දවන් විඹ යුතුයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති 143 න්තිඹ අනු
ඉල්ලීභ
(11 ඳරිශිසඨඹ)

11 ඳරිශිසටනඹහි වන් නඹෝජිත
මුදහවළරීභ ඹටනත් මුදහවළරීේ හරඹ
2021.10.01- 2022.09.30 දින දක්හ
නර නිළයදි විඹ යුතුඹ.

නිහඩු හර්ථහනේ මුල් පිටඳත
උඳහධි නහථඹ මුල්පිටඳත

GANE/PLN/ 2021.07.31
04/02/iii/a2021

නිහඩු හර්ථහනේ මුල් පිටඳත

එේ.ජී.නේ.පී.නක්.
යණසංවඵණ්ඩහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ නුඑ/1/8/1/1 2021.09.21
හර්ඹහරඹ 0
නුයඑළිඹ

නිහඩු හර්ථහනේ මුල් පිටඳත

එස. නජඹභති

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ නුඑ/1/8/1/3 2021.07.26
හර්ඹහරඹ 1
නුයඑළිඹ

නිහඩු හර්ථහනේ මුල් පිටඳත

උඳහධි නහථඹ මුල්පිටඳත

උඳහධි නහථඹ මුල්පිටඳත

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන
උඳහධි නහථඹ මුල්පිටඳත

1185

CS/DOS/20727

ඩී.එේ.පී. දිහනහඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ POL/HGD/H 2021.06.22
හර්ඹහරඹ RM/02/02/
හිඟුයක්නොඩ
008

2016.09.30 සට 2019.11.30 දක්හ
ඳරිහ හර්ථහ (2016.09.30 2017.09.29) (2017.09.302018.09.29) (2018.09.302019.09.29) (2019.09.302019.11.30)
හර්ඹක්භතහ ඩයිේ විබහ
ප්රතිපර ටවන්
උඳහධි නහථඹ මුල්පිටඳත

1186

CS/DOS/21153

ජී.ජී.ජී. සර්ණභහලි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ GANE/PLN/ 2021.09.30
හර්ඹහරඹ 04/02/iii/aනුයඑළිඹ
2021

2013.06.01 දිනට 4 ඳරිශිසඨඹ

1187

CS/DOS/20776

නේ. භදිඅරහි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KTS/DS/AD 2021.08.11
හර්ඹහරඹ M/PF/DO/7
දියින උතුය 9
යිට්ස

උඳහධි වතිඹ

1188

CS/DOS/20794

නක්.ජඹන්ති

නොවිජන
සථිය කිරීේ
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ ඹහඳනඹ

2018.05.14 සඹ 2018.09.30ට එක් එහ ඇති ඳරිහ හර්ථහ එමි.
ඳරිහ හර්ථහක්ද, 2018.10.01
සට 2019.09.30 දක්හ එක් ඳරිහ
හර්ථහක්

1189

CS/DOS/21126

ආර්.ජී.ජී.එස.නක්.
යහජඳක්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/KUN/0 2021.04.22
හර්ඹහරඹ 1/03/02/75
කුණ්ඩහනල්

උඳහධි නහථ කිරීනේ මුල්පිටඳත

1192

CS/DOS/20179

එස.පී.ඒ. උදහනි

නඳොනවොය
තහහලි SMFI/2/A/1 2021.03.31
නිසඳහදන වහ
 මුදහ
4/DO-FPFළඳයුේ,
වළරීභ වහ 04
යහඹනි
නඳොනවොය වහ
ෘමිනහල
බහවිත නිඹහභන
යහජය අභහතයහංලඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ රීති
ංග්රවනේ 144(i) සට 144(xiii)
රුණු පිළිඵ නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

1195

CS/DOS/17175

ය.එන්. කුභහරි

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ NPS/HRD/0 2021.03.23
6/PF/03/08

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

1197

CS/DOS/16275

ඒ.එේ.ය.ඩබ්.නේ.එන් ප්රහ.නල් හර්ඹහරඹ සථිය කිරීභ KDS/PDB/1/ 2020.09.11
. රුණහයත්න
ඳහතදුේඵය
5/4/13/75

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

1198

CS/DOS/16086

ටි.ජි.එස.ඒ ගුණසංව විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/3 2019.10.22
ප්රර්ධන වහ
/1/30
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ
ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ
නිළයදි කිරීේ නනතොත් එභ
නිළයදි කිරීේ ටවන් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
2018.03.20. දින සට
.2018.06.30......... දින දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්

1200

CS/DOS/17021

එච්.එච්.ආර්.භධුන් ප්රහ.නල් .හති
නදහිඹ්විට

සථිය කිරීභ DHO/EST/P 2021.03.05
ERDO/A4/M
-02

2013/2014 ර් ර හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳතක්

1201

CS/DOS/15061

ඩබ්.එේ.සී.නක්.
විජඹවික්රභ

සථිය කිරීභ DIVBA/ADM 2021.03.10
/ES/DOSPF/
5/1/28

නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල්
පිටඳත(නනභහි ඳතින නනසේ
ටවන් යන්න)

ප්රහ.නල් හඵමුණහනොටු

1202

CS/DOS/15893

ඩී.එේ.ටී.එන්.
දිහනහඹ

තරුණ වහ ක්රීඩහ
අභහතයහංලඹ

1203

CS/DOS/17000

ආර්.එේ.ආර්.එේ.යණ ඵන්ධනහහය
සථිය කිරීභ ඩී/14259
සංව
නදඳහර්තනේන්තු

1204

CS/DOS/16056

නක්.එේ.ආර්.පී.ජි.නක් ප්රහ.නල්.හ. කුරනේය
භළණික්හින්න

සථිය කිරීභ KDS/KUN/1/ 2020.10.21
3/2/41

1206

CS/DOS/16709

එච්.ඒ.එස.අනබ්සංව

සථිය කිරීභ MLRCD/4/2 2020.07.16
/1/PFDG/4/
4-1

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ SEDD/A&HR 2021.03.25
/DO/PF91

2017.10.13

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
උඳන් දිනඹ ව අනනක් නතොයතුරු
ටවන් ය නළත. උඳන්දිනඹ
ටවන් යන රද චර්ඹහ ටවන
අලය නේ.
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින
අනු සඹලුභ හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.
(වති යන රද)
ංනලෝධිත ඳත්වීේ ලිපිනේ වති
ර පිටඳත
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
2018.06.30 දක්හ නිහඩු හර්තහ

1211

CS/DOS/17055

නක්.ඩී.එන්.ඩී. කුභහරි ජහති
ත්නෝදයහන
නදඳහ.

සථිය කිරීභ DZG/AD/E/ 2020.08.11
DOS/25

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි උඳන්දිනඹ නිළයදි ය
එන්න.

1212

CS/DOS/16803

පී.ජී.එන්.කුභහරි

ප්රහ.නල් හනදොඩංනොඩ

සථිය කිරීභ DSK/PLN/20 2021.03.09
/43/App.Pe
/2020

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ
ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ.
අදහර නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත්
න ඳරිදි සය ඇති ආෘති
ඳත්රඹ අනු ේපර්ණ යන රද
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹක් අලයයි.

1214

CS/DOS/16799

එේ.ජී.සී.භධුරිහ

ප්රහ.නල්.හනදොඩංනොඩ

සථිය කිරීභ

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

නදොඩංනොඩ

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ /
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
රළබී නනොභළත.
1215

CS/DOS/16764

ජී.ඩී.එේ.එස.රුණහ ප්රහ.නල්.හතිර
මිල්රනිඹ

සථිය කිරීභ

1216

CS/DOS/15145

ආර්.එේ.සී.නක්.යත්
නහඹ

නඵෞේධ ටයුතු සථිය කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

1219

CS/DOS/15312

එස.එේ.එස.
අභයතුං

ප්රහ.නල්.හ නොයණහනොට

සථිය කිරීභ BD/HE/EHM 2021.01.21
/3/1/14

1220

CS/DOS/17203

නේ.ජී.අයි. රක්භහලි

ප්රහ.නල්.හළලිභ

සථිය කිරීභ WEG/EST/E 2020.11.23
2/PF(DO)27

1221

CS/DOS/15666

එේ.එේ.එෂස. ෂසරිනහ නොවිජන
ං.නදඳහ.

සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2020.09.10
උඳහධි.නේ.ස
ථි (අේඳහය)

1222

CS/DOS/15985

ඩබ්.එේ.නක්.එේ.
ජඹර්ධන

ප්රහ.නල්.හඋඩුදුේඵය

සථිය කිරීභ KDS/UDB/1/ 2021.05.05
3/3/11

1224

CS/DOS/15992

ඩබ්.ඒ.එේ.එස.එන්.
අධිඳත්තු

ප්රහ.නල්.හඋඩුදුේඵය

සථිය කිරීභ KDS/UDB/1/ 2021.05.04
3/3/10

ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති
පිටඳත ඳළවළදිලි නළත
ඹථහත් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි වති යන රද
පිටඳත (2015.06.01 දිනට ටවන්
වී නළත.)
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
ඹථහත් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි වති යන රද
පිටඳත
උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ
ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ.
අදහර නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත්
න ඳරිදි සය ඇති ආෘති
ඳත්රඹ අනු ේපර්ණ යන රද
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹක් අලයයි.
නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල්
පිටඳත(නනභහි ඳතින නනසේ
ටවන් යන්න)
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
ඳත්වීේ ලිපිඹ නළත.
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CS/DOS/15538

එේ.ඒ.එච්.ඩී.තිරය නේශීඹ නදේ
සථිය කිරීභ MIM/AD/02 2021.07.07
ත්න
ප්රර්ධන, ග්රහමීඹ
/21/KD/05
වහ ආයුර්නේද
නයෝවල්
ංර්ධන වහ ප්රජහ
නෞය යහජය
අභහතයහංලඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
උඳන් දිනඹ ටවන් ය නළත.
උඳන්දිනඹ ටවන් යන රද චර්ඹහ
ටවන අලය නේ.
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CS/DOS/16007

එස. එේ. ටී. ඩී.
භයනෝන්

ප්රහ.නල්.හඋඩුදුේඵය

සථිය කිරීභ KDS/UDB/1/ 2021.05.05
3/3/20
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CS/DOS/16896

ආර්.ඩී.සී.ටී.
යන්නදණිඹ

ප්රහ.නල්.හතඹුත්නත්භ

සථිය කිරීභ TMB/EST/P 2021.01.28
FILE/2/1(49)

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
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CS/DOS/17006

ඩබ්.ඒ.එල්.ඩී
විනේසරිඹ

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MBCRA/01/ 2020.07.30
08/08-712

නිහඩු හර්තහ
උඳහධි නහථනේ මුල් පිටඳත

2021.11.22
අනු
අංකය
1233

CS/DOS/.......
අංකය
CS/DOS/09549

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

ආර්.ඒ.ඩී.එස.ජඹනේ නේශීඹ නදේ
සථීය කිරීේ MIM/AD/02 2021.10.26
ය
ප්රර්ධන, ග්රහමීඹ
/21/GL/01
වහ ආයුර්නේද
නයෝවල්
ංර්ධන වහ ප්රජහ
නෞය යහජය
අභහතයංලඹ

අඩුපාඩු ගේඛනය
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

විව්තරය
• මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. • 2014.08.18 දින
දකුණු ඳශහත් බහට අනුයුක්ත ය ඇති
ඵ දකුණු ඳශහත් ප්රධහන නල්ේ
හර්ඹහරනේ CSS/2/13/GRAD/1-V ලිපිඹ
භගින් දළනුේ දී ඇත.ඒ පිළිඵද ඳළවළදිලි
කිරීභක් අලයයි.
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CS/DOS/05223

එච්.ඒ. ආර්. භයසරි නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.03.04
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(ළුතය)

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

2013.03.20 දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.03.20-2014.03.20 දින දක්හ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
නිළයදි යන රද ඳරිහ හරිතහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට
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CS/DOS/05847

ඩී.සී.පී. කුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ HIK/DS/AD 2020.10.13
හර්ඹහරඹ,හික්
M/10/09/2/
ඩු
28

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත
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CS/DOS/05207

එස.නක්. අභයතුං

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.03.04
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(ළුතය)

නිහඩු හර්තහ

2014.03.08-2015.03.08
හරහනුනේ රඵහ ඇති අඩ ළටුේ
නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක් /
2015.03.08-2016.03.08
හරහනුනේ රඵහ ඇති අනිඹේ නිහඩු
21 1/2 පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
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CS/DOS/05572

CS/DOS/06546

ජී.ටී.නක්.ටී.ආර්.
සුභනයත්න

එේ.නක්.ජී.අයි.
නනලුන් හන්ති

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ BOP/EST/7/ 2020.12.26
හර්ඹහරඹ,
1-23
නඵෝනඳ නඳෝේදර

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KA/ED/07/E 2020.11.30
හර්ඹහරඹ,
DO/40
යන්නදණිඹ
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CS/DOS/06542

පී.ඒ.නක්. ගුණර්ධන ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KA/ED/07/E 2020.11.16
හර්ඹහරඹ,
DO/35
යන්නදණිඹ

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
දිනඹ වති කිරීනේදී දිනඹක් දවන්
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ ය නනොභළත.
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
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CS/DOS/ 42856

නේ.එේ.සඹහබ් භඹහ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ ADM/PERS 2020.07.22
හර්ඹහරඹ O/05/33
නහවිදන්නේලි

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.(උඳහධි
වති ර දවන් නභ න්නන්
නේ.සඹහබ්)
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CS/DOS/ 42858

ටී.යදනි මිඹ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ ADM/PERS 2021.02.01
හර්ඹහරඹ O/05/55
නහවිදන්නේලි

1.නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

2.වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද නල්න

3.දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)
4.ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ
(නඳොදු 261)
5.ගිවිසුභ (නඳොදු 160)
6.අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157(අ)
ව 161(ඈ) (III) න යසථහ)
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CS/DOS/ 42567

ආර්.එේ.ඩී.
භධුන්ති මිඹ

භවහ බහයහය
සථිය කිරීභ PT/1/3/PF/ 2020.10.08
නදඳහර්තනේන්තු
DOS/06

7.උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

8.ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

1.උේඳළන්න වතිඹ

1.උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

2.ජහති වළඳුනුේඳත

2.ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන
රද පිටඳත

3.උඳහධි වතිඹ

3.උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

4.හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
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CS/DOS/ 42600

CS/DOS/39599

එච්.එේ.ඒ.ඩී.
නවල්රයහ භඹහ

ඒ.එේ.එේ.පී.නක්.
භයසංව

සනේල ටයුතු
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ HA/05/01/0 2020.12.28
2/08

සනේල ටයුතු සථිය කිරීේ HA/05/01/0 2021.10.08
යහජය අභහතයහංලඹ
2/03

1. 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
2.නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහනේ ළටුේ යහිත නිහඩු
දක්හ නනොභළති වුත් 2017.03.21 2018.03.21 දක්හ වු භහනරෝචන
හර්තහනේ ළටුේ යහිත නිහඩු 28 දක්හ
ඇත.නිහඩු හර්තහ අනු විනේ නිහඩු
ඉතිරි ඇති ඵළවින් එභ නිහඩු 28 ළටුේ
යහිත නිළඩු නර ළරකිඹ යුතුද
ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභත් අලයයි.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විබහඹ භත් ඵ
ඩිේනරෝභහධහරීනඹක් ඵ තුටුදහඹ ඵ
අන් ය ඇති ඵ
උඳහධි වතිනේ/උඳහධි විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන් ඳතුනේ ව උඳහධි ප්රතිපර
නහථ ය ඇති ලිපිනේ උඳහධිඹ රංගු
දිනඹ නර නනස දිනඹන් ටවන්
ඇත. විලසවිදයහරඹ භඟින් නළත නහථ
ය ළනීභක් අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.05.02 දින සට 2017.05.01දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ, 2017.05.02 දින සට 2018.05.01
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
දින දක්හ, 2018.05.02 දින සට
2019.05.01 දින දක්හ, 2019.05.02 දින
සට 2019.11.29 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳත්
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CS/DOS/38023

පී. ප්රනන්

ජහති ආඳදහ
වන නේහ
භධයසථහනඹ

සථිය කිරීේ NDRSC/02/ 2019.10.02
01/03/269

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

නභභ නිරධහරිඹහ උඳහධිඹ රඵහ ඇත්නත්
විනේල විලසවිදයහරඹ ඵළවින්
විලසවිදයහරඹ පිහිටි යටට අදහර තහනහඳති
හර්ඹහරඹ/භවනොභහරිස හර්ඹහරඹ
වයවහ නවෝ එභ විලසවිදයහරඹ පිහිටි
යනටහි තහනහඳති
හර්ඹහරඹක්/භවනොභහරිස
හර්ඹහරඹක් නභයට පිහිටහ නනොභළති නේ
විනේල ටයුතු අභහතයහංලනේ ප්රදත අංලඹ
භඟින් එභ නිරධහරිඹහ එභ විලසවිදයහරනේ
උඳහධිඹ ේපර්ණ ය ඇති ඵ නහථ
ය ළනීභට අලයයි. විලසවිදයහරනඹන්
එන රද ලිපිනේ මුල් පිටඳත එවිඹ යුතුඹ.
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CS/DOS/39954

එේ.එල්.ඩී.පී.
මීවනර

ඳශහත් බහ වහ
ඳශහත් ඳහරන
ටයුතු යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ PL/4/1/5-63 2019.02.14

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ ය ඇති ලිපිනේ
උඳහධිඹ රංගු දිනඹ ටවන් නළත.
විලසවිදයහරඹ භඟින් නළත නහථ ය
ළනීභක් අලයයි.
නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි. (මීවර,
මීවනර)

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

1268
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CS/DOS/39161

CS/DOS/39354

ඩබ්.ඩී.ජී.එන්.
රඳසංව

ඳහතනවේහවළට - සථිය කිරීේ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

2021.03.12

ජී.එච්.එස. නිනයෝණී විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/5 2021.01.06
ප්රර්ධන වහ
/1/113
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.02.23 දින සට 2016.08.22 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද ඳළවළදිලි පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.(2013.09.19 සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි)

විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

1271

CS/DOS/39495

නක්.ආර්.පී. කුභහය

ඳශහත් බහ වහ
ඳශහත් ඳහරන
ටයුතු යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ PL/4/1/5-66 2019.02.14

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.(ලහමිරහ
නිනයෝනී ගිංනතොට නවේහනේ,
ජී.එච්.එස.නිනයෝනී)

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.(නභොනරොේ
මුනේ නෝයත හිමි, නක්.ආර්.පී.කුභහය)

ජහති වළඳුනුේඳත
උේඳළන්න වතිඹ
1272

1285

CS/DOS/40339

CS/DOS/07259

එේ.ඒ.එස.එේ.රිහන් නිපුණතහ
නේඹ
(නඳය ඳළති 2020.02.28
භඹහ
ංර්ධන,ෘත්තීඹ සථීය කිරීභ නිපුණතහ
ංර්ධන,රැ
අධයහඳන,ඳර්නේ
කියක්හ වහ
ණ න නිඳළයුේ
ේරු
යහජය අභහතයහංලඹ
ඵතහ
අභහතයහංල
නේ අං
MFE/RAD/7
/1/19)

එේ.ඒ.ආර්. ජීන්ති

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVNA/AD 2021.02.24
හර්ඹහරඹ,
M/ES/PFILE
නහයේභර
/5/2/38

ංනලෝධිත උේඳළන්න වතිනේ
වති යන රද පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
දිනඹ වති කිරීනේදී දිනඹක් දවන්
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ ය නනොභළත.
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
තළබිඹ යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.

උඳහධි වතිඹ

එහ ඇති පිටඳත තය පිටඳත් ය
වති ය නළත. ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංනලෝධිත ළඩ බහය ත් දිනඹට අදහශ
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
03 වහ 04 ඳරිශිසඨ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
261)
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත
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CS/DOS/07441

සී.ආර්. ගුණර්ධන

ග්රහමීඹ නිහ ව සථිය කිරීභ 2/1/121/1/ 2021.05.03
ඉදිකිරීේ වහ
19
නොඩනළගිලි ද්රය
ර්භහන්ත
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

නිහඩු හර්තහ

2013.02.21 සට 2013.05.27 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

1288

CS/DOS/06877

නක්.ජී.එේ.ජී.
භළණිනක්

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ.

සථිය කිරීභ SML/3/4/ං 2021.04.27
.නි.83

දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

අධියණ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MOJ/E07/D 2021.02.25
O/Cours/Ac
c.Asst/35

නිහඩු හර්තහ

2013.03.14 සට 2014.12.31 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

01.2000.05.16 දිනට ළඩ
බහයළනීනේ නල්නඹ නවෝ
ඳරිශිසට අං 3,5
02. I න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරික්ණඹ
ඳරිහ හරඹ තුශ භත් නනොවීභට
නවේතු
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

02. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)
ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

එේ.ආර්.එන්.ඒ.
යත්නහඹ
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CS/DOS/06074

1295

CS/DOS/A/45158 අයි.නක්. නන්ත්ත ප්රහනේශීඹ නල්ේ I න
1/4/1/106
මිඹ
හර්ඹහරඹ
නරේණිඹට
නදොේනේ
උස කිරීභ

1296

CS/DOS/A/45739 N.G.C.N.ඵහරසරිඹ
මිඹ

හර්මි
උස කිරීභ DTET/04/PF 2020.10.06
අධයහඳන වහ
II නරේණිඹ /DO/213
පුහුණු කිරීනේ
නදඳහර්තනේන්තු

1297

CS/DOS/01544

R K P R යත්නහඹ

නොවිජන
සථිය කිරීේ 9/1/3/16/5- 2020.11.04
ංර්ධන
47
නදඳහර්තනේන්තු
දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ වේඵන්නතොට

2021.01.09

2013.03.01 සට 2016.02.29 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.
2013.05.22දින සට 2013.05.29
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්

1298

CS/DOS/00220

D K යහජරුණහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ TLW/EST/PF 2020.12.17
හර්ඹහරඹ ILE/3/1/21
තරහ

1299

CS/DOS/02214

P A H කුභහරි

නයජිසට්රහර්
සථිය කිරීේ RG/AB/19/0 2020.10.14
ජනයහල්
1/29
නදඳහර්තනේන්තු

1301

CS/DOS/01681

K H N දභඹන්ති

තරුණ වහ ක්රීඩහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ SEDD/&HR/ 2020.12.30
DO/PF/77

2013 නර් අනීඳ නිහඩු නර
දින 02 ක් වහ 2016 නර් අනීඳ
නිහඩු නර දින 42 ක් නිහඩු
හර්තහනේ දක්හ ඇති ඵළවින් එභ
නිහඩු ළටුේ යහිත/අඩ ළටුේ
නිහඩු නර රහ ටයුතු ශ
යුතුද ඹන්න ේඵන්ධ ඳළවළදිලි
කිරීභක්
ඳත්වීේ දිනඹ 2013.03.19 නර
ංනලෝධනඹ වී ඇති ඵළවින් ,2014
වහ 2015 ය ර ළටුේ ර්ධ
දිනඹන් 03/19 නර නිළයදි
කියමින්, එභ නිළයදි කිරීේ ටවන්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවනනහි 2015 නර්
ළටුේ ර්ධඹ වන් නළත.
නනේ නනේ ඇති ඵළවින්
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත

1302

CS/DOS/01384

G C සුදර්ලනී

ආඵහධ හිත
තළළත්තන්
වහ ව ජහති
භව නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ SMS/NSPD/ 2021.05.09
21/PF/DOS/
06

2016.03.01 දින සට 2018.06.29
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහ
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති
යන රද පිටඳත

1304

CS/DOS/01713

A M R A T යංනී

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ HDS/ADM/0 2021.07.19
හර්ඹහරඹ 2/F/1/4/109
වේඵන්නතොට

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

1305

CS/DOS/00648

M S භල්හන්ති

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KES/DS/AD දින යහිත
හර්ඹහරඹ M/1/4/1/PF
ළසඵෆ
/DO/84

චර්ඹහ ටවනනහි 2014/2015 ය
ර ළටුේ ර්ධඹන් වන්
නළත.

1306

CS/DOS/01905

G A U භන්භලී

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DSLU/ADM/ 2021.07.19
හර්ඹහරඹ 02/DO/01/0
ලුණුරේනනවය
2/16

නනේ නනේ ඇති ඵළවින්
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත

ළටභහන්න ආයච්චිනේ/ළටභහන්න
ආයච්චි

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
1307

CS/DOS/20953

නක්.ඒ.ඩී.ආර්.එන්.
සරිර්ධන

ප්රහනේශීඹ නල්ේ මුදහ වළරීේ
හර්ඹහරඹ නබ්රුර

1308

CS/DOS/20369

ටී.ඒ.එස.වී.කුභහය

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

1309

CS/DOS/24581

නක්.ජී.ඩී.නක්.එස.
නඳනර්යහ

නොයණහනතොට - සථියකිරීේ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

BD/ST/EHM 2021.08.17
/3/1/18

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.10.01 - 2014.10.01 හර්ෂි
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහනේ නදඳහර්තනේන්තු
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ හිත ඉදිරිඳත්
යන්න

1311

CS/DOS/22973

ඒ.එස. කුභහරි

ළකියහ සථියකිරීේ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

KEK/EST/PFI 2021.07.30
LE/01/71

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

BER/1/3/11 2020.13.31
8

ED/05/67/ 2021.08.13 මුදහවළරීභ
24/10(T2)

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ - ක්නේත්ර නිරධහරින් වහ
ඹතුරුඳළදි රඵහ දිභ ළඩටවන
ඹටනත් නිරධහරිනිඹ ඹතුරුඳළදිඹ
රඵහනන ඇත්නේ එහි ලිඹහඳදිංචි
වතිනඹහි වති ශ පිටඳතක්
උඳළදි වතිඹ වහ උේඳළන්න
වතිඹ

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ (දිසත්රික්
නල්ේනේ) නිර්නේලඹ රළබී නනොභළත.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2019.09.17 දින සට 2019.11.29 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
1312

CS/DOS/24526

එල්.ආර්.එන්.එල්.
එයන්දි

ළලිභඩ සථියකිරීේ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

BD/WM/EH 2020.11.18
M/07/PERS
N/01/81

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

1314

CS/DOS/24535

එේ.එල්.ආර්.
නිරන්ති

වල්දුේමුල්ර සථියකිරීේ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

BD/HD/EH 2021.10.11
M/04/1/31

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ (දිසත්රික්
නල්ේනේ) නිර්නේලඹ රළබී නනොභළත.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.10.01 දින සට 2014.10.01 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

2021.11.29
අනු
CS/DOS/…. අංකය
අංඹ

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

1317

CS/DOS/41772

නක්.භයිදිලී මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ කිලිනනෝච්චි

1318

CS/DOS/42930

ඒ. සී. ගුරුසංව මිඹ

නොවිජන
සථීය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.03.18
ංර්ධන දිසත්රික්
උඳහධි/නේ.ස
හර්ඹහරඹ ථී(හල්ර)
හල්ර

1319
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CS/DOS/42870

CS/DOS/07120

එස.ජී.ආර්.වී.පී.
චන්ද්රඳහර මිඹ

ඩබ්ලිේ.ඒ.එස.එේ.
සුබසංව

භවහධියණඹ නුයවළිඹ

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථීය කිරීභ KN/EB/DO/ 2019.06.30
PF/247

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

නිහඩු හර්තහ

2018.06.30 - 2018.09.30 දක්හ නිහඩු
විසතයඹ එහ නනොභළත.

1. උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

2. ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

3. උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

සථීය කිරීභ නුඑ/භවහධි/ 2020.10.19
ආ19/නඳෞලි/
2020

1. උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

2. ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

සථිය කිරීභ NPS/HRD/0 2021.05.30
8/PF/13/22

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
දිනඹ වති කිරීනේදී දවන් ය ඇති
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ දිනඹ නිළයදි ර යුතුඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ. (2016.12.22 දිනට)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)
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CS/DOS/06925

CS/DOS/05053

ඩී.එේ.පී.පී.
දිහනහඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ BPS/ADM/P 2020.10.20
හර්ඹහරඹ,
RFDO/A03/
ඳදිඹතරහ
04

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ර පිටඳත

දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

ආර්.නක්.සී.පී.
අභයනේන

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීභ 2/10/05/12 2021.04.29
5

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක් නිර
මුද්රහ හිත)
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
චර්ඹහ ටවන
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CS/DOS/06910

CS/DOS/07486

ඩී.එේ.එන්.නක්.
දිහනහඹ

ඩබ්.ඩබ්.ජී.එේ.
දිල්හනි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSM/ADMN 2021.06.28
හර්ඹහරඹ,
/PFILE/02/1
භවඔඹ
6

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/8 2021.04.08
ප්රර්ධන වහ
/1/50
නශඳර
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
දිනඹ වති කිරීනේදී දිනඹක් දවන්
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ ය නනොභළත.
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

1336

CS/DOS/07486

ඩබ්.ඩබ්.ජී.එේ.
දිල්හනි

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/8 2021.04.08
ප්රර්ධන වහ
/1/50
නශඳර
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත(උඳහධි නහථ
කිරීනේ ලිපිනේ නභ - ල්භ
විදහනභනේ භහලිහ ඩිල්ලහනි)

1341

CS/DOS/31628

ආර්.එස.නියත්න ළවිලි
මිඹ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MPI/Admin 2020.10.08
18/DO/KL/2
0

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න

1344

CS/DOS/31612

ඉනනෝහ
ළටිනඳආයච්චි මිඹ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ ED/5/67/24 2019.11.22
/1

●නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්
●උේඳළන්න වතිඹ
●ජහති වළඳුනුේඳත

● දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත එවිඹ
යුතුඹ.
●
13 තීයනඹන් නභ ංනලෝධනඹ කිරීභක්
ය තිනබ්නේ ංනලෝධිත උේඳළන්න
වතිනේ වති යන රද පිටඳත
●ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ
ඇති පිටඳත ඳළවළදිලි නළත
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CS/DOS/31612

ඉනනෝහ
ළටිනඳආයච්චි මිඹ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

මුදහ වළරීභ

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත්

ED/5/67/24 2020.12.24
/26/R-111

2021.12.06
අනු
අංඹ
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CS/DOS/.......
අංඹ
CS/DOS/43873

නිරධහරිඹහනේ නභ
එච්.එේ.එන්.පී.රු
ණහයත්න

නේහ සථහනඹ

ආඹතනි ලිපිනේ ඔනබ්
ටයුත්ත
අංඹ

ලිපිනේ දිනඹ

හරිභහර්
සථිය කිරීේ GA/1/8/307 2020.02.25
නදඳහර්තනේන්තු

අඩුඳහඩු නල්නඹ
●ඳත්විේ ලිපිඹ
ටවන

●චර්ඹහ

විසතයඹ
●ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක්
●ඹථහත්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි වති
යන රද පිටඳත (එහ ඇති චර්ඹහ
ටවනන් උඳන්දිනඹ නියදි විඹ යුතුඹ)
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CS/DOS/43884

එස.එල්.එේ.ඉභහලි
මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MO/TW/ES 11/25/2020
හර්ඹහරඹ T/PF/DO/26
තණභල්විර
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CS/DOS/44103

ඒ.එේ.එච්.අර්.අනබ්ක් ආභන වහ
සථිය කිරීේ DIE/E18/PF/ 9/30/2020
නෝන් මිඹ
විභන
5308
නදඳහර්තනේන්තු
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CS/DOS/44349

එස.සුනර්ස

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DS/KAN/AD 2020.07.27
හර්ඹහරඹ M/01/05/PF
න්තනල්
/DO/38
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CS/DOS/43170

වී.ප්රඵහජිනී මිඹ

භවහධියණඹල්මුනණ

සථිය කිරීේ HCK/EST/CO 9/23/2020
N/PF/2020

●යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ / 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
● උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ
● 5 ඳරිශිටඹ

●මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ● විලසවිදයහරඹ
භඟින් උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල් පිටඳත අලයයි.
● 2017/01/13 - 2017/03/01දක්හ

●උේඳළන්න වතිඹ ●ජහති
වළඳුනුේඳත
●උඳහධි
ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
●නනේ නනට ආදර
දිවුරුේ ප්රලඹක්

●උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත
●ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන
රද පිටඳත
●නභභ
නිරධහරිඹහ උඳහධිඹ රඵහ ඇත්නත් විනේල
විලසවිදයහරඹ ඵළවින් විලසවිදයහරඹ
පිහිටි යටට අදහර තහනහඳති
හර්ඹහරඹ/භවනොභහරිස හර්ඹහරඹ
වයවහ නවෝ එභ විලසවිදයහරඹ පිහිටි
යනටහි තහනහඳති
හර්ඹහරඹක්/භවනොභහරිස
හර්ඹහරඹක් නභයට පිහිටහ නනොභළති නේ
විනේල ටයුතු අභහතයහංලනේ ප්රදත අංලඹ
භඟින් එභ නිරධහරිඹහ එභ විලසවිදයහරනේ
උඳහධිඹ ේපර්ණ ය ඇති ඵ නහථ
ය ළනීභට අලයයි. විලසවිදයහරනඹන්
එන රද ලිපිනේ මුල් පිටඳත එවිඹ යුතුඹ.
●උඳහධි වතිනේ නභ ව
අනනකුත් ලිපි ර දවන් නභ අතය
නනක් ඇත

●ජහති වළඳුනුේඳත

●උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ
●උේඳළන්නවතිඹ ●ජහති
වළඳුනුේඳත

●ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන
රද පිටඳත

●විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
●උේඳළන්න
වතිනඹහි නදඳභ වති යන රද
පිටඳත
●ජහති වළඳුනුේඳනතහි
වති යන රද පිටඳත
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CS/DOS/43834

එේ.ඩී.සුබහෂිණී

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DSH/DPS/02 2020.11.23
හර්ඹහරඹ/01/09
අගුණනොශඳළශළ
ස
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CS/DOS/43280

නේ.නක්.එස.එල්.නක්. බුේධලහන,ආමි සථිය කිරීේ CA.10/12/0
ජහසංව
 වහංසෘති
1/155
ටයුතු
අභහතයහංලඹ
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CS/DOS/43659

එන්. සල්මිඹහ

භවහධියණඹ ත්රිකුණහභරඹ

සථිය කිරීේ HCT/PF

2020.09.25

●ජහති

●උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත
●ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන
රද පිටඳත

●උේඳළන්නවතිඹ ●ජහති
වළඳුනුේඳත
●උඳහධි
වතිඹ
●උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන ●යහ.නේ.නො හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති ංග්රවනේ04
ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

●උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත
●ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන
රද පිටඳත
●උඳහධි
ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද උඳහධි
වතිනේ වති ර පිටඳත
●එහ ඇති පිටඳත තය පිටඳත් ය
වති ය නළත. ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
●මුල් ඳත්වීේ දිනට
අදහර ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න
නිළයදි දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

●උේඳළන්න වතිඹ ●ජහති
වළඳුනුේඳත ●හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන්
●නිහඩු හර්තහ
●උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන ●උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹ
●චර්ඹහ ටවන
●
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

●උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත
●ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන
රද පිටඳත
●එක් එක්
විඹ භත් ඇති දින අනු සඹලුභ
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර ටවන්
එවිඹ යුතුඹ. ●නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ
හරඹ තුශ රඵහත් නිහඩු විසතය
●සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ
●විලසවිදයහරඹ භඟින්
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත අලයයි.
●ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත
●2019.01.17 දින සට 2020.01.17 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්

●උේඳළන්නවතිඹ
වළඳුනුේඳත

එන්.තඹහදිනී මිඹ

පුේරඹන්
නේනඹන්
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ ඉල්රහ
නදඳහර්තනේන්තු අසවීභ

1360

CS/DOS/41530

1364

CS/DOS/A/ 42441 ටී.ආර්.එේ.
නතන්නනෝන් මිඹ

1366

CS/DOS/A/ 42985 එස.එන්.පී.ර්ණභහලි මුදල් අභහතයහංලඹ මුදහවළරීභ
මිඹ

1367

CS/DOS/A/48267 ටී.පුසඳහයන් මිඹ

1368

01/ආ/17/උ. 2020.06.18
ඳ.හ/02

ප්රහනේශීඹ නල්ේ උස කිරීභ 01/ආ/13/E/ 2021.07.14
හර්ඹහරඹ 23
දිවුරපිටිඹ
MNPEA/AD/ 2020.05.18
E(13)/DCS.S
t.Officer

මිනිසඵර වහ
II නරේණිඹට DoME/01/0 2021.03.17
රැකීයක්හ
උස කිරීභ 6/General
නදඳහර්තනේන්තු

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත්

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹහරනේ
ඳටිඳහටි රීති 143 න්තිඹ අනු නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ංනලෝධිත
ඉල්ලීභ (10 ඳරිශිසඨඹ)
ආෘති ඳත්රඹ අනු නිරධහරිඹහනේ
ඉල්ලීභ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

නිරධහරිනිඹ 1 න හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ ේපර්ණ ය ඇති ඵ
වන් 2009.08.15 දිනළති ප්රතිපර
නල්නනේ රකුණු 22 ක් රඵහ ඇති වුද
භත් නර දක්හ තිබීභ වහ ඳරිහ
හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

CS/DOS/A/47935 ඩී.ජී.සර්ණරතහ මිඹ නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ..නද/ 2021.05.07
පිශඵ
උස කිරීභ ඳහ/භහනඹෝ
නදඳහර්තනේන්තු
ජ/නඳෞ.ලි/
247

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

1370

CS/DOS/A/48188 ඒ.එස.ජඹනන්දන
මිඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

1371

CS/DOS/A/47772 අයි.ඊ.ඒ.ගුණර්ධන මුදල් අභහතයහංලඹ II නරේණිඹට MF1/01/11/ 2021.10.28
මිඹ
උස කිරීභ 260/21/845
5

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹළුතය

II නරේණිඹට DSK/PLN/04 2021.10.18
උස කිරීභ /01/01/21

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

1372

CS/DOS/44564

A.J.උදඹකුභහර් භඹහ ත්ත් නිසඳහදන සථීය කිරීභ DAPH/AD/1 2021.04.23
වහ නෞය
4/8/6
නදඳහර්තුනේන්තු

නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

1373

CS/DOS/17202

එච්. සුජී

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ 2/1/1/6/MA 2021.08.29
T-51

ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති
පිටඳත ඳළවළදිලි නළත
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

1374

CS/DOS/16930

එච්.ඩී.ඩී. ජඹර්ධන බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MBRCA/01/ 2021.07.16
08/08-601

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
2019.11.30 දිනට ඳරිහ හර්තහ

නනභහි නනසේ ඇත. (උේඳළන්න
වතිඹ වහ ජහති වළඳුනුේඳනතහි නභ
අන්නතෝනිපිල්රයි ඹශ්රින් උදඹකුභහර් න
නමුත් අනනකුත් ලිපි නල්නර
අන්නතෝනිපිල්රයි ජසටින් උදඹකුභහර්
නේ.)
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.
උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.

1375

CS/DOS/16271

බී.එේ.ඒ.සී. නඵල්රන ප්රහ.නල්.හඳහතදුේඵය

සථිය කිරීභ KDS/PDB/1/ 2019.12.13
5/04/13/15

1376

CS/DOS/16275

ඒ.එේ.ය.ඩබ්.නේ.එන් ප්රහ.නල්.හ. රුණහයත්න
ඳහතදුේඵය

සථිය කිරීභ KDS/PDB/1/ 2020.09.11
5/04/13/75

1377

CS/DOS/15558

ඩබ්.එන්.ආර්.ප්රනහන්දු නේශීඹ නදේ
සථිය කිරීභ 01/05/132
ප්රර්ධන, ග්රහමීඹ
වහ ආයුර්නේද
නයෝවල්
ංර්ධන වහ ප්රජහ
නෞය යහජය
අභහතයහංලඹ

1379

CS/DOS/16732

පී.ඒ.අයි. ත්රහ
නඳනර්යහ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.03.05
ංර්ධන
උඳහධී/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
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CS/DOS/15919

ඩබ්ලිේ.පී.එන්.එේ.
පිනල්කුඹුය

තරුණ වහ ක්රීඩහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ SED/A&HR/ 2021.03.05
DO/PF/88

2015.09.11 දිනට ළටුේ ර්ධ
ටවන් ය නළත.
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CS/DOS/15492

නේ. එන්.ඩී. නඳනර්යහ බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MBRCA/01/ 2021.03.08
08/08-650

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

2020.09.28

නභභ නිරධහරිඹහ උඳහධිඹ රඵහ
ඇත්නත් විනේල විලසවිදයහරඹ
ඵළවින් විලසවිදයහරඹ පිහිටි යටට
අදහර තහනහඳති
හර්ඹහරඹ/භවනොභහරිස
හර්ඹහරඹ වයවහ නවෝ එභ
විලසවිදයහරඹ පිහිටි යනටහි
තහනහඳති
හර්ඹහරඹක්/භවනොභහරිස
හර්ඹහරඹක් නභයට පිහිටහ
නනොභළති නේ විනේල ටයුතු
අභහතයහංලනේ ප්රදත අංලඹ භඟින්
එභ නිරධහරිඹහ එභ විලසවිදයහරනේ
උඳහධිඹ ේපර්ණ ය ඇති ඵ
නහථ ය ළනීභට අලයයි.
විලසවිදයහරනඹන් එන රද ලිපිනේ
මුල් පිටඳත එවිඹ යුතුඹ.
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
2018.04.09 දින සට EB භත්
ඇ.ති 2019.11.30 දිනට ඳරිහ
හර්තහ

ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ
2019.11.28 සට 2019.11.30 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ අලයයි
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CS/DOS/15107

ඩී.එේ.නක්.එස.දිහ
නහඹ

ප්රහ.නල්.හ මීවකිවුර

සථිය කිරීභ DS/MG/EH 2020.12.21
M/2/9/10

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
EB භත් ව දින නතක් ඳරිහ
හර්තහ
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන
රද උඳහධි වතිනේ වති ර
පිටඳත
ඳත්වීේ ලිපිනේ ඳළවළදිලි පිටඳතක්
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CS/DOS/16783

එච්.ඩබ්.අයි.එස.වල් ප්රහ.නල්.හ වවිතහන
අරත්ත

සථිය කිරීභ

නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)
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CS/DOS/17335

ආර්.එේ.එස.කුභහය

සථිය කිරීභ MUL/EST/0 2020.12.10
3/03/02/31

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

ප්රහ.නල්.හ මුරටිඹන

නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.
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CS/DOS/17316

නක්.පි.කුභහරි

ප්රහ.නල්.හ මුරටිඹන

සථිය කිරීභ MUL/EST/0 2020.12.10
3/03/02/28

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති
යන රද පිටඳත
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CS/DOS/15108

ඩී.එේ.පී.දිහනහඹ

ප්රහ.නල්.හ මීවකිවුර

සථිය කිරීභ DS/MG/EH 2020.12.21
M/2/9/06

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)
...2016.05.02........... දින සට
..2018.06.30........... දින දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්
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CS/DOS/16279

නක්. ජී. ආර්. පී.
විභරයත්න

ප්රහ.නල්.හ පජහපිටිඹ

සථිය කිරීභ KDS/PJP/1/ 2020.12.31
6/2/70

එහ ඇති පිටඳත නිළයදි ඡහඹහ
පිටඳත් ය නළත
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ
ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ.
අදහර නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත්
න ඳරිදි සය ඇති ආෘති
ඳත්රඹ අනු ේපර්ණ යන රද
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹක් අලයයි.
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින
අනු සඹලුභ හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.
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CS/DOS/17424

ඊ.ය.පී. ගුණර්ධන

නයජිසට්රහර්
සථිය කිරීභ RG/AB/19/0 2020.10.14
ජනයහල්
1/013
නදඳහර්තනේන්තු

ඳත්වීේ ලිපිඹ නළත.
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින
අනු සඹලුභ හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.
....2017.06.11..EB භත් ව දිනඹ
දක්හ ........ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද පිටඳත්
1394

CS/DOS/21625

එච්.ඩී.එන්. යණවීය

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීේ 2/10/05/50 2021.10.27

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් නිර්නේල ය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
නනොභළත.
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.06.15 දින සට 2017.06.15 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ, 2017.06.15 දින සට 2018.06.15
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
දින දක්හ, 2018.06.15 දින සට
2019.06.15 දින දක්හ, 2019.06.15 දින
සට 2019.11.29 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ.

1395

CS/DOS/24200

ඩබ්.එන්.ඩී. තිනේයහ

භහදේනඳ සථියකිරීේ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

MDP/ADM/ 2021.05.31
HAPF19/A4

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
නභභ නිරධහරිඹහනේ උඳහධිඹ නහථ
කිරීනේදී එභ උඳහධිඹ විනේල
විලසවිදයහරඹ උඳහධිඹක් ඵළවින් එඹ
රඵහ ඇති විලසවිදයහරඹ නතින් අදහශ
නිරධයඹහ එභ විලස විදයහරනේ උඳහධිඹ
ේපර්ණ යන රද ඵ නහථ කිරීභ
භඟින් නවෝ විනේල ටයුතු අභහතයහංලනේ
ප්රදත අංලඹ විසන් එභ උඳහධිඹ අදහශ
විලසවිදයහරනඹන් ේපර්ණ යන රද
ඵ නහථ කිරීනභන් ඳභණක් ඉදිරිඳත්
යන්න

1397

CS/DOS/23383

එස. සුජීනී

හින්දු ආමි වහ සථියකිරීේ
ංසෘති
ටයුතු
නදඳහර්තනේන්තු

HA/18/PF/0 2021.10.07
1

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.06.17 දින සට2017.06.16 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ, 2017.06.17 දින සට 2018.06.16
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
දින දක්හ, 2018.06.17 දින සට
2019.06.16 දින දක්හ, 2019.06.17 දින
සට 2019.11.29 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳත්
චර්ඹහ ටවන
ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත (ඳළවළදිලි දින
හිත )

1398

CS/DOS/23495

ආර්.ආර්.පී. ධේභප්රිඹ කුලිඹහපිටිඹ
සථියකිරීේ
(ඵටහිය) ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

DIVKW/AD 2020.07.24
M/PFILE/3
M/99

1400

CS/DOS/24936

එස.එස.එන්.
රුණහයත්න

DRP/AD/10/ 2021.11.10
DO/25/011

පුේරඹන්
සථියකිරීේ
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
නදඳහර්තනේන්තු

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ. (2015, 2018)

නිහඩු හර්තහ

2017 ර්නේ අඩ ළටුේ නිහඩු පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්

2021.12.13
1403

CS/DOS/08092

ආර්.එේ.පී.ජී.නක්.එස ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීේ ARA/EST/DS 2021.09.28
.චිත්රහ
හර්ඹහරඹ PSF/A7/61
අයණහඹ

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

1406

CS/DOS/07784

නක්.ඒ.එන්.නක්.යණ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීේ
තුං
හර්ඹහරඹ භතුභ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිරංහ කුමුදුනී යණතුං නර ටවන්
ය ඇත. නභ නිළයදි ය එන්න.

1408

CS/DOS/10363

එස.ඒ.නනයත් භඹහ ඳශු
ේඳත්,නොේඳර
ප්රර්ධන ව කිර්
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

* නිහඩු විසතයඹ
*විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.(එහි පිටඳත ප්රභහනත් නනොනේ).

සථිය කිරිේ SMI/3/4/ං. 2021.07.12
නි./89

1409

CS/DOS/10244

අයි.නක්.දීඳහනි මිඹ.

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරිේ DS/WD/AD 2021.08.03
හර්ඹහරඹ M/04/03/42
ළලිවිටිඹ,දිවිතුය

1411

CS/DOS/11287

එේ.ජී.ඩී.පී.භළදනදය ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරිේ
මිඹ.
හර්ඹහරඹ විල්මු

1412

CS/DOS/11043

එස.එේ.පී.නක්.නේනහ ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරිේ ANU/RMB/ 2021.01.17
නහඹ මිඹ.
හර්ඹහරඹ -යමෆ
E/22/PFILE/DO
/27

1)නිහඩු හර්තහ 02)ඳරිහ හර්තහ 2016/2017/2018 .ර්
ර/හරහනුනේ රඵහ ඇති අඩ ළටුේ
නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්
2)2013.04.26-2016.04.26 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ

1416

CS/DOS/06583

නක්.පී.නක්.සී.එස.
ලීරහයත්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DS/WD/AD 2021.06.16
හර්ඹහරඹ,
M/5/1/1/20
ළලිවිටිඹ-දිවිතුය

නිහඩු හර්තහ

එහ ඇති හර්තහනේ නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
ශ යුතුඹ.

1418

CS/DOS/05675

ය.ඩබ්.ගීත් කුභහය

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

සථිය කිරීභ MPI/Admin/ 2021.08.13
09/MT/09(
NIPM)

1)අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157(අ)
ව 161(ඈ) (III) න
යසථහ)2)ඳරිහ හර්තහ

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත
2)2013.05.02 -2014.05.02
/2014.05.02-2015.05.02 දක්හ ව
ඳරිහ හර්තහ එන්න
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2017/03/18-2018/03/18 ව
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
2018.03.18 දින සට 2018.06.29 දින
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
පිටඳත් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

1419

1420

CS/DOS/06849

නක්.ඒ.එස. උදඹංනී ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSU/ADMIN 2021.11.20
හර්ඹහරඹ, උවන
/PFDO/7/

චර්ඹහ ටවන

1421

CS/DOS/07014

ඩී.ජී.එේ. නේසංව

නිහඩු හර්තහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSM/ADMN 2021.04.21
හර්ඹහරඹ,
/PFILE/02/D
භවඔඹ
O/19

චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති උඳන්
දිනඹ උේඳළන්න වතිනේ උඳන්දිනඹ
වහ නනොළරනේ. උඳන් දිනඹ නිළයදි ශ
යුතුයි.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.06.07 දින සට 2018.06.30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට
වති යන රද පිටඳත්
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

හර්ඹහරඹ,
භවඔඹ

1423

CS/DOS/07091

එන්.එේ.රිනනොස

/PFILE/02/D
O/19

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ IRD/ADM/P 2021.04.29
හර්ඹහරඹ,ඉයක්
FDOS/91
හභේ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

උඳහධිඹ ේපර්ණ යන රද විඹන්
නහථ යන ලිපිඹ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
261)
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.07.02 දින සට 2016.07.02 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට
වති යන රද පිටඳත්
1424

1425

CS/DOS/05747

CS/DOS/05458

ඩබ්.එච්.නේ. ප්රිඹරහල් ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ,බුරත්
සංවර

ඒ.ඒ.එන් ආනන්ද

නේශීඹ නදේ
සථිය කිරීභ MIM/AD/02 2021.10.14
ප්රර්ධන, ග්රහමීඹ
/21/GL/06
වහ ආයුර්නේද
නයෝවල්
ංර්ධන වහ ප්රජහ
නෞය යහජය
අභහතයහංලඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
දිනඹ වති කිරීනේදී දිනඹක් දවන්
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ ය නනොභළත.
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.(උඳහධි
වතිඹ ඒ.ඒ.ජී.එන්.ආනන්ද)

1426

CS/DOS/06090

ඊ.එේ.එස.ටී.
ඒනහඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ 8/1/8/13/0 2021.08.17
හර්ඹහරඹ,
4
භහනල්

1433

CS/DOS/06307

ටී.බී.එස.ඒ.
නේනහනහඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ ANU/RMB/ 2021.01.17
හර්ඹහරඹ, යමෆ
E/22/PFILE/DO
/15

1435

CS/DOS/06152

එස.ආර්.ඩබ්.
ලිඹනනේ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ,
මිල්රනිඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2017.03.26 දින සට 2018.03.26 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ වහ 2018.03.26 දින සට
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
2018.06.29 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳත්

1442

CS/DOS/38947

Mr. K.
Sakthikumaran

District
Secretariat,
Trincomale

Confirmati GAT/EST/PF 2020.11.23
on
ILE/MA02/D
O.03

Birth Certificate (Certified copy)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහර වති යන රද පිටඳත්

1444

CS/DOS/38271

අයි.අයි.
භරයආයච්චි
නභඹ/මිඹ

ඵන්ධනහහය
මරසථහනඹ

සථිය කිරීභ ඩී1/15230

1445

CS/DOS/39335

ජී.අයි. රක්භහලි
නභඹ/මිඹ

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ

2021.05.04

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.02.05-2015.02.05 හර්ෂි
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහනේ නදඳහර්තනේන්තු
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට
ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ හිත ඉදිරිඳත්
යන්න
උඳළවිදි වතිනේ වති ර
පිටඳත

Degree confirmation - Original

For foreign degree holders needs to
forward the confirmation of degree
through relevant embassy /Consuler
affairs division of Ministry of Foreign.

දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)
ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු
261)
ගිවිසුභ (නඳොදු 160)
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)
චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහර වති යන රද පිටඳත්
1449

CS/DOS/39781

එච්.එේ.අයි.
ඳතියණනේ
නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ ළඩ ඵළලීභ තිප්රහනල්/1/3 2020.03.12
හර්ඹහරඹ,
වහ
/2/99
තිඹිරිසහඹ
අනුභළතිඹ
රඵහදීභ

1451

CS/DOS/39281

නක්.ය.ජී.එන්.එන්.හ ෘෂිර්භ
රිඹේ නභඹ/මිඹ අභහතයහංලඹ

1458

CS/DOS/39735

පී.යි.ඊ. ලයහභලී
නභඹ/මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ, හල්ර

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
මුල්පිටඳත

1459

CS/DOS/38868

ආර්.පී. නෝභරතහ
නභඹ/මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 9/1/3/16/5- 2021.07.12
ංර්ධන දිසත්රික්
41
හර්ඹහරඹ,
වේඵන්නතොට

නිහඩු හර්තහ/උඳහධි වතිඹ

1461

CS/DOS/39734

ඩබ්.ඒ.ජී.සී. වීයසංව
නභඹ/මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ, හල්ර

උඳහධි වතිනේ නනස ඵළවින්
ඊට අදහශ දිවුරුේ ප්රහලඹක්
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CS/DOS/39465

අයි.එල්.නීර් භඹහ

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

උේඳළන්න වතිඹ

සථිය කිරීභ 2/1/1/20
GAL 14

2019.07.13

සථිය කිරීභ MPI/Admin/ 2020.10.20
14/AM/3

ළඩ ඵළලීභට නඹෝජිත හරසීභහ

ළඩ ඵළලීභට නඹෝජිත ආයේබ දිනඹ වහ
අන් දිනඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2015.03.20 දින සට 2015.03.23 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හරඹ භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ඇතුරත් නනොභළති ඵළවින් අදහශ දින
නිළයදි කිරීේ සදුයන රද භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද පිටඳත්
අලයයි.
නිහඩු හර්තහ
2015.03.20 දින සට 2015.03.23 දින
දක්හ නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.
නිරධහරිඹහ රඵහ ඇති ඩිේනරෝභහ
වතිනේ නතොයතුරු නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල් පිටඳත අලයයි.

2013.03.01 සට 2016.02.28 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.
එහ ඇති දිවුරුේ ප්රහලනේ
නනභහි නනසේ ඇත.
නිරධහරිඹහනේ නභ නෝභරතහ
නිරධහරිඹහනේ නභ ංනලෝදනඹ විඹ යුතු
යහජපුයනොඩ නර වන් ඇතත් නේ නභ නලෝධනඹ යන රද චර්ඹහ
ඒ ඵ තවවුරු නනොනේ (දිවුරුේ
ටවනනහි වති පිටඳතක්
ප්රහලඹක්)
නභ නනස
වීභට අදහශ නල්න නේනේ ඒහද
ඉදිරිඳත් යන්න. චර්ඹහ ටවන

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත
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CS/DOS/39465

CS/DOS/40750

අයි.එල්.නීර් භඹහ

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MPI/Admin/ 2020.10.20
14/AM/3

ජී.ජී.එන්.එන්.භඩර මිනුේ
නේඹ
මිප්ර/2/2/.
මිඹ
ඒ,ප්රමිත වහ
සථීය කිරීභ නි./10
නේහ
නදඳහර්තනේන්තු

2020.08.17

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ ය ඇති ලිපිනේ
නභ ළයදි නර ටවන්  ඇත.
විලසවිදයහරඹ භඟින් නිරධහරිඹහනේ නභ
නහථ න ඳරිදි ලිපිඹක් අලයයි.

අබයහරහභී උඳහඩිධහරීන් ඳත්වීේ
ලිපිඹ

අබයහරහභී උඳහඩිධහරීන් ඳත්වීේ ලිපිඹහි
වති යන රද පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.(2013/02/23 දින
නර නිළයදි විඹ යුතුඹ)

නිහඩු හර්තහ

2013.02.23 සට 2014.02.22 දක්හ
නිහඩු විසතය අලයයි.

2021.12.20
අනු
අංකය
1476

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

CS/DOS/A/44729 ටී.නේ.එච්. පීරිස මිඹ ජහති ආඳදහ
වන නේහ
භධයසථහනඹ

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය
ඉල්රහ
අසවීභ

ලිපිගේ දිනය

NDRSC/02/ 2021.04.09
01/02/19

අඩුපාඩු ගේඛනය
යජඹට අඹවිඹ යුතු ණඹ මුදල්
තිනබ්ද ඹන්න වහ ඒහ අඹ ය
ළනීභට ටයුතු ය ඇේද ඹන්න
2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

1477

CS/DOS/21953

නක්.එන්. දභඹන්ති

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MREA/4/2/ 2018.09.04
1/PFDG/7/1
-14

විව්තරය

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහභ
යජඹට අඹය නන ඇත්නේ එභ
කුවිතහන්සර වති ර පිටඳත්
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.06.15 සට 2016.12.21 දක්හ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඳරිහ හර්ථහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
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CS/DOS/21276

එස. ප්රතීඳහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ MU/MPP/D 2021.10.18
හර්ඹහරඹ S/PLAN/PF/
මුහුදුඵඩඳත්තු
DO/19

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ(මුල් පිටඳත)
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CS/DOS/21397

ජී.ඩී.එස. කුභහය

භෘේධි, ෘව
සථිය කිරීභ SMS/ADM/ 2021.11.15
ආර්ථි, ක්ෂුද්ර
COUN/04/P
මරය, සඹං
F/01/104
රැකිඹහ, යහඳහය
ංර්ධන වහ
ඌණ උඳනඹෝජන
යහජය ේඳත්
ංර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
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CS/DOS/36962

P.Ashokkumar

Ministry of
Defence
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CS/DOS/A/44534 ඩබ්.ඒ.පී.එන්.
රුණහතිර භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ I න
1/4/1/106
හර්ඹහරඹ නරේණිඹට
නදොේනේ
උස කිරීභ

2020.11.07

01.ඳරිහ හරඹ තුශ ඳශමු
හර්ඹහක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් නනොවීභ භත ළටුේ ර්ධඹ
2002.05.16 දින සට 2008.05.16
දින දක්හ විරේබනඹ ය ඇත. ඒ
අනු නභභ හරඹ වහ වන
හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
අදහශ නල්නර පිටඳත් භඟ
තවවුරු යන්න.
02. නිරධහරිඹහ 2000.05.16 දිනට
ළඩ බහයත් ඵට තවවුරුක්.
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CS/DOS/A/45954 නක්.ජී.ඒ.නක්.
විනේසරිඹ මිඹ

අඳනඹන
I න
1/10/1/64
ෘෂිර්භ
නරේණිඹට
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

2021.07.14

01. I න හර්ඹහක්භතහ ඩඉභ
භත්වීනේ ප්රතිපර නල්නනේ
වති ශ පිටඳතක්
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CS/DOS/A/46217 ඩබ්.ජී.එස. ජඹනේන යජනේ මුද්රණ
I න
ය.මු.නද/ආ12 2021.10.01
භඹහ
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
/ජී0058/202
උස කිරීභ 1

MOD/ADM 2021.11.05 Foreign Leave • Certified copy of the
/HRM/10/
registration copy of the motor
MADTF
bike that issued to the
Government officer

01. නේ දක්හ ඹහත්හලීන යන
රද චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක්
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CS/DOS/A/46146 ආර්.පී. භහධවිරතහ
මිඹ

ජහති
I න
නෞතුහහය
නරේණිඹට
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

01. 2000.05.16 දිනට ළඩ බහය
ළනීනේ නල්නඹ නවෝ ඳරිශිසට
අං 3,4
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CS/DOS/A/45173 ඩබ්.ඒ.එේ.යු.
ජඹසංව මිඹ

ජහති
I න
නෞතුහහය
නරේණිඹට
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

01. 2000.05.16 දිනට ළඩ බහය
ළනීනේ නල්නඹ නවෝ ඳරිශිසට
අං 3,4
02.2003.08.01 දින
සට 2004.07.19 දින දක්හ ළටුේ
යහිත විනේල නිහඩු රඵහ ඇති
ඵළවින් I න නරේණිඹට උස වීනේ
දිනඹ නනස නේ. ඒ අනු ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේල නඹොමු
යන්න.
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CS/DOS/A/42226 අයි.නක්.නක්.
ජඹසංව මිඹ

විනේල
අභහතයහංලඹ

I න
FA/A13/DO 2021.08.28
නරේණිඹට
S/81
උස කිරීභ

01. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරික්ණඹ ඳරිහ හරඹ තුශ
භත් නනොවීභට නවේතු.
02. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ භත්වීභට නඳය ඳත්වීභ
සථිය කිරීභ ේඵන්ධනඹන් ඳළවළදිලි
යන්න. 03.ඹහත් හලින
යන රද චර්ඹහ ටවනන් ඳළවළදිලි
ඡහඹහ පිටඳතක් වති යන රද.
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CS/DOS/A/42036 එස.ජී.වී.ඒ.ටී.
ගුණනේය මිඹ

භඳව
භවහධියණඹ

I න
ේ/භවහධි/ 2021.09.13
නරේණිඹට
ආ01/නඳෞලි
උස කිරීභ

01.නිශධහරිඹහ නදන
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
භත්වීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතන
ප්රධහනිඹහ නිකුත් යන රද දළනුත්
කිරීනේ නල්නනේ වති ශ
පිටඳතක්

01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

1492

CS/DOS/A/45818 එස.සී.නනයත් මිඹ විරහභ ළටුේ
I න
විළ/ඳහ10/ 2021.11.29
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
නඳෞලි/479/
උස කිරීභ ං

01. II න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ භත්වීභ ආඹතනඹ භඟින්
දළනුේ දීනේ නල්නනේ වති
ශ පිටඳතක්.
02. ළටුේ යහිත නිහඩු 168 රඵහ
ඇති ඵ ඳශන නරේණිඹට උස
කිරීභ වහ නඹොමුයන රද ආදර්ල
අඹදුේඳනතහි වන් ය ඇති
ඵළවින් කුභන හරඹ දී
රඵහත්නත් ද ඹන්න තවවුරු
යන්න.
03. ළටුේ යහිත නිහඩු ණනඹ
අනු ඳශන නරේණිඹට උසවිඹ
යුතු නිළයදි දිනඹ පිළිඵ ආඹතන
ප්රධිනිඹහනේ නිර්නේලඹ ද නඹොමු
යන්න.
04. ළටුේ යහිත නිහඩු
ේඵන්ධනඹන් චර්ඹහ ටවන
ඹහත්හලීන ය නළත.
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳත්
නඹොමු යන්න.
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CS/DOS/A/46215 පී.පී.සී.නක්. නඳනර්යහ ජහති
I න
ජහ.නෞ.ආ./ 2021.10.12
මිඹ
නෞතුහහය
නරේණිඹට
ඊ.2/නඳෞ.
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ නො.846

01.ළටුේ යහිත නිහඩු 40 රඵහ ඇති
ඵ ඳශන නරේණිඹට උස කිරීභ
වහ නඹොමුයන රද ආදර්ල
අඹදුේඳනතහි වන් ය ඇති
ඵළවින් කුභන හරඹ දී
රඵහත්නත් ද ඹන්න තවවුරු
යන්න.
02. ළටුේ යහිත නිහඩු ණනඹ
අනු ඳශන නරේණිඹට උසවිඹ
යුතු නිළයදි දිනඹ පිළිඵ ආඹතන
ප්රධිනිඹහනේ නිර්නේලඹ ද නඹොමු
යන්න.
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CS/DOS/A/45560 ඩබ්.ජී. ඹමුනහ
ප්රහදිනි මිඹ

භඳව
භවහධියණඹ

I න
ේ/භවහධි/ 2021.09.13
නරේණිඹට
ආ01/නඳෞලි
උස කිරීභ

01.නිශධහරිඹහ නදන
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
භත්වීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතන
ප්රධහනිඹහ නිකුත් යන රද දළනුත්
කිරීනේ නල්නනේ වති ශ
පිටඳතක්

1495

CS/DOS/A/42405 එල්.බී.අයි.
උදඹංනී භඹහ

භහේ
I න
.නය.නද./ඳහ 2020.12.18
නයජිසට්රහර්
නරේණිඹට
.අ./ඊ1/1/20
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

01. නභභ නිරධහරිඹහනේ ඳත්වීභ
අං බීඩීඒ/1/01/ඒ/98 වහ
2003.12.30 දිනළති ලිපිනඹන්
2000.05.16 දින සට සථිය ය
ඇත. නමුත් ළටුේ ර්ධ දිනඹ
2003 නර් සට සට 01.26 වී ඇත.
නළත 2017 නයන් ඳසු 08.01
දිනට ළටුේ ර්ධඹ නනස වී
ඇති අතය, I න නරේණිඹට උස
කිරීනේ දිනඹ 2020.08.01 නර
නිර්නේල ය ඇත. නේ අනු ළටුේ
ර්ධ දිනඹ නනසවීභ නවේතු
නර්ද ඹන්න ඳළවළදිලි යන්න.

1498

CS/DOS/31248

අයි.ඩී.ටී.එස.ජඹන්ති ළවිලි
මිඹ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MPI/Admin/ 2021.04.22
09/MT/28

1500

CS/DOS/31428

ඒ.නක්.ඩබ්.
භරවිඳතියණ භඹහ

සථිය කිරීභ MOJ/E07/D 2020.12.31
O/Courts/A
cc.Asst/52

අධියණ
අභහතයහංලඹ

●චර්ඹහ ටවන
●ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
●යහජය නේහ නොමින් බහ
වති යන රද පිටඳත
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
●2018.09.26 දින සට
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
2019.11.29 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක්
●ඳත්වීේ ලිපිඹ
●ේපර්ණ ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති
●උේඳළන්න වතිඹ
යන රද පිටඳතක්
●උේඳළන්න
●උඳහධි වතිඹ
වතිනඹහි නදඳභ වති යන රද
පිටඳත
●උඳහධි
ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද උඳහධි
වතිනේ වති ර පිටඳත

1501

CS/DOS/31513

නේ.ඒ.රක්භහලි මිඹ

නශද
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MPH/HWY/ 2021.05.08
ADM/8/1/2
/GAL/1/09

●යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
●උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ ●යහජය නේහ නොමින්
බහ හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ (5
ඳරිශිසට)

●මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ●විලසවිදයහරඹ
භඟින් උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල් පිටඳත අලයයි
●2015.03.09 දින සට 2015.05.09 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්

1502

CS/DOS/31517

එච්.ඊ.ඒ.පී.එච්.
ංජීනී මිඹ

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීභ 2/10/05/12 2013.03.05
2

●චර්ඹහ ටවන
● 04
ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
●හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
●නිහඩු හර්තහ
●යහජය නේහ නොමින්
බහ හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ (5
ඳරිශිසට)

●ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත
●මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ
බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ● 2015.05.09 දින
ඳත්හ ඇති හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරීක්ණනේ ප්රතිපර ටවන් වති ය
එවිඹ යුතුඹ.
●2016.03.20.සට. 2019. 11.19 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.
●2018.03.21. දින සට 2019.11.29 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්

1506

CS/DOS/30247

ඩී.නක්.එස.කුභහරි මිඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSO/HOM/ 2020.12.24
හර්ඹහරඹ
EST/
නවෝභහභ
006/6/2

●චර්ඹහ ටවන
●යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසටඹ)

●චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති නභ
වහ උඳන් දිනඹ උේඳළන්න වතිනේ
උඳන්දිනඹ වහ නනොළරනේ.නභ වහ
උඳන් දිනඹ නිළයදි ශ යුතුයි.
● 2016.05.01 දින සට
2018.06.29දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක්

1511

CS/DOS/11445

එච්.ඩී.ඩී.විලහහ මිඹ ප්රහනේශිඹ නල්ේ ළඩ ඵළලීභ තිප්රහනල්/1/3 2020.03.12
හර්ඹහරඹ /2/99
තිඹිරිසඹහඹ

1.ළඩ ඵළලීභට නඹෝජිත හරසීභහ 1.ළඩ ඵළලීභට නඹෝජිත ආයේබ දිනඹ
වහ අන් දිනඹ අලයයි.

1513

CS/DOS/27269

එච්.ආර්.එේ.ඩී.
කුරතුං මිඹ

සීතහ ප්රහනේශීඹ සථිය කිරීභ DSS/1/2/6/ 2021.08.09
භවනල්ේ
90
හර්ඹහරඹ

ලිමු ප්රහ.නල්.හර්ඹහරනඹන්
ඳරිහ හර්තහ 2013.02.07 සට
2013.10.29 දක්හ

1514

CS/DOS/27285

ජී.ඩබ්.ආර්.එල්.
සුතදහ මිඹ

නඳොල් ංර්ධන
වහ ජනතහ තු
ංර්ධන
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ MCDJED/02 2013.10.08
/02/DOC

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

1516

CS/DOS/29520

ඊ.එේ.ඩී.
නaභයරතහ
ඒනහඹ මිඹ

නිළයටිඹ
ප්රහනේශීඹ
භවනල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ ආ/1/ං/ස
ථහන භහරු

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

1517

CS/DOS/29097

එච්.එේ.එස.පී.නක්.
නවේයත් මිඹ

තරහ ප්රහනේශීඹ
භවනල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ TLW/EST/PF 2020.12.07
ILE/3/1/17

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

1518

CS/DOS/28715

එේ.ඒ.එේ. ඉන්දි ද විනේල
සල්හ භඹහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ FA/A13/DO 2021.03.29
S/108

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

1520

CS/DOS/33018

නේ.එේ.එස
ජඹසුන්දය

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVNK/ADM 2021.08.09
හර්ඹහරඹ
/ES/PFILE/7
නිළයටිඹ
/1/10

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

1521

CS/DOS/33424

ඩී.එේ.සී. දිහනහඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ ADM/ES/pe 7/22/2020
හර්ඹහරඹ
rfi/05/04
නොටනනවය

නිහඩු හර්තහ
යහජය නේහ
නොමින් බහ හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති අනු හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

2016/12/31 සට 2018/06/29 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.
2016/12/31 දින සට 2018/06/29 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්

1522

CS/DOS/33425

බී.එේ.එස.
ගුණයත්භළණිනක්

නිහඩු හර්තහ
යහජය නේහ
නොමින් බහ හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති අනු හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ජහති වළදුනුේඳත

2016/12/31 සට 2018/06/29 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.
2016/12/31 දින සට 2018/06/29 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්

2013.10.14

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ ADM/ES/pe 10/07/2020
හර්ඹහරඹ
rfi/05/04
නොටනනවය

1523

CS/DOS/32061

අයි.ජී.එේ. අනබ්සංව ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KDS/YNU/1/ 12/15/2020
හර්ඹහරඹ
2/10/36
ඹටිනුය

නිහඩු හර්තහ

2013/06/22 සට 2019/11/30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

1525

CS/DOS/32003

එේ.එේ.ඊ.පී.මුල්නල් තරුණ වහ ක්රීඩහ
ේනොඩ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ SEDD/A&HR 4/5/2021
/DO/PF/107

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2018.06.30 දින භත් වු ප්රතිපර
ටවන(ඳරින ඳරීක්ණඹ)

1526

CS/DOS/32334

ඩබ්.ඩී.එස.ලිඹනනේ අධියණ
භඹහ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ MOJ/E07/D 1/12/2018
O/Pro.Asst/
29

නිහඩු හර්තහ
යහජය නේහ
නොමින් බහ හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති අනු හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
උේඳළන්නඹ

1528

CS/DOS/32193

නේ.එේ.ඩී.ටී
ජඹසුන්දය

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KDS/PDB/1/ 1/18/2021
හර්ඹහරඹ
5/4/13/95
ඳහතදුේඵය

1529

CS/DOS/32484

පී.වීතහ

1530

CS/DOS/32083

ඩී.වී.වීයසංව මිඹ

ප්රහනේශිඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹ ළේේඳත්තු
උතුය - උවන
හන්තහ වහ ශභහ
ංර්ධන,නඳය
ඳහල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන,ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයංලඹ

2016/09/21 සට 2016/12/22 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.
2016/09/21 දින සට 2016/12/22 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක් උේඳළන්න
වතිනඹහි නදඳභ වති යන රද
පිටඳත
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2019/04/16 දින සට 2019/11/29 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචනහර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
පුේලි දත්ත ඳත්රිහ

සථිය කිරීභ DSU/ADMN 2/16/2021
/PFDO/7/

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ අලයයි.

සථිය කිරීභ MWCA/2/5/ 3/17/2021
15/8/10/3

ගිවිසුභ (නඳොදු 160) අනතබහඹ
ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු ක්රභ
යසථහනේ 157(අ) ව 161(ඈ)
(III) න යසථහ)

1531

CS/DOS/32716

ඩී.එේ.එස.ඒ. කුභහරි ජහති
සථිය කිරීභ ජහ.නෞ.ආ./ 7/28/2021
මිඹ
නෞතුහහය
ඊ2/නඳෞ.නො
නදඳහර්තනේන්තු
.2420

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
නිහඩු
හර්තහ
යහ.නේ.නො හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති ංග්රවනේ 03
ඳරිශිසඨඹ අනු ඳත්වීභ බහය
න්නහ රද ඵට ලිපිඹ / 04
ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

1532

CS/DOS/33637

පී.යහධිහ

ඉඩේ ඳරිවයණ
සථිය කිරීභ LUPPD/1/5/ 6/15/2021
ප්රතිඳත්ති ළරසුේ
11/JF/DOS/
නදඳහර්තනේන්තු
129

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

1533

CS/DOS/33646

නක්. විනනෝවින්දන්
මිඹ

උතුරු ඳශහත්ඵද සථිය කිරීභ HCJ/EST/PF/ 12/7/2020
භවහධියණඹ,ඹහ
2020
ඳනඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
04 ඳරිශිසඨඹ

1535

CS/DOS/33736

එස.භකින්තන්

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයංලඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නනොභළත. 2016/07/02 දින සට
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
2018/06/29 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක්

1536

CS/DOS/33212

අනුහ නල්යට්නේ ළවිලි අභහතයංලඹ සථිය කිරීභ MPI/Admin/ 3/18/2021
14/JF/17

1537

CS/DOS/32443

ඒ.ඩබ්.එස නදීයහ

සථිය කිරීභ CA/10/12/0 2/15/2021
2/96

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

නශද අභහතයංලඹ සථිය කිරීභ 105/09/06/ 105/09/06/14 උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
13
04 ඳරිශිසඨඹ
අනු නේඹට හර්තහ ශ ඵ
නහථ යන ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි. 2013/09/17 සට 2019/11/29
දක්හ නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.
තය පිටඳත් ඵට
වති යන රද ලිපි පිටඳත් අලය නේ.

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
මුල් ඳත්වීේ දිනට
අදහර ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න
නිළයදි දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
මුල් ඳත්වීේ දිනට
අදහර ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න
නිළයදි දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

1538

CS/DOS/33071

නේ.අයි.එස. ජඹනේන බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ V/DPS/PF/D 5/10/2021
O/VS/07

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ,
නිහඩු හර්තහ
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

1539

CS/DOS/33503

ඒ.විජිවයන්

ඉඩේ ඳරිවයණ
සථිය කිරීභ LUPPD/1/5/ 4/16/2018
ප්රතිඳත්ති ළරසුේ
11/TR/DOS/
නදඳහර්තනේන්තු
197

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි. 2016/07/02 සට
2016/12/22දක්හ නිහඩු විසතය එහ
නනොභළත. 2016/07/02 දින සට
2016/12/21 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක්
2013/09/26 දිනට

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ 2016/09/26 සට 2016/12/21 දක්හ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

2021.12.27
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

1540

CS/DOS/38833

Ms. R. Mahalingam Divisional
Secretariat,
Verugal

1542

CS/DOS/39453

එස.ඩී. වික්රභසංව
නභඹ/මිඹ

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

Confirmati
on

ෘෂිර්භ
සථිය කිරීභ 2/1/1/13-27 2019.01.
අභහතයහංලඹ නඳය ඳළති,
ෘෂිර්භ, ග්රහමීඹ
ආර්ථි ටයුතු,
ඳශු ේඳත්
ංර්ධන,
හරිභහර් ව
ධීය වහ ජරජ
ේඳත් ංර්ධන
අභහතයහංලඹ

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

Leave particulars of probation
period

Clarification for 8 nopay leave taken
in 2015

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

නභභ නිරධහරිඹහනේ උඳහධිඹ නහථ
කිරීනේදී එභ උඳහධිඹ විනේල
විලසවිදයහරඹ උඳහධිඹක් ඵළවින් එඹ
රඵහ ඇති විලසවිදයහරඹ නතින් අදහශ
නිරධයඹහ එභ විලස විදයහරනේ උඳහධිඹ
ේපර්ණ යන රද ඵ නහථ කිරීභ
භඟින් නවෝ විනේල ටයුතු අභහතයහංලනේ
ප්රදත අංලඹ විසන් එභ උඳහධිඹ අදහශ
විලසවිදයහරනඹන් ේපර්ණ යන රද
ඵ නහථ කිරීනභන් ඳභණක් ඉදිරිඳත්
යන්න

ේඳත් ංර්ධන
අභහතයහංලඹ
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන
1544

CS/DOS/39655

ඩබ්.එේ.ඒ.ය.නක්.
ගුණර්ධන
නභඹ/මිඹ

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ 2/1/1/20/A 2020.10.22
NU 50

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

1546

CS/DOS/38481

Ms. S. Sasikumar

Department of
Technical
Education &
Training

Confirmati DTET/04/PF 08.11.2021
on
/DO/51

National Identity Card (Certified
copy)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.

Birth Certificate (Certified copy)
Graduate Trainee Appointment
Letter (Certified copy)
Degree certificate (Certified
copy)
Marriage Certificate (Certified
copy)

1547

1548

CS/DOS/38175

CS/DOS/39967

Ms. K.
Krishnakumari

Mr. N. Cowsihan

Ministry of
Health

Confirmati 06/A/DO/38 22.11.2021
on
175/788

State Ministry of Confirmati
Co operative
on
Services,
Marketing
Development
and Consumer
Protection

National Identity Card

Please forward a clear certified copy

Appendix 4 of the PSC rules

(Assumption of Duty) with effect from
15.06.2013

Leave particulars of probation
period
Affidavit

According to calendar year

Birth Certificate (Certified copy)

Name difference -(Krishnakumary,
Krishnakumari, T.Krishnakumari, K.
Krishnakumary)

1549

CS/DOS/39112

Ms. M.S. Farwin

Divisional
Secretariat,
Muthur

Confirmati MU/DS/EST 05.05.2021
on
B/PFDO/2014/6
0

Updated History Sheet

1550

CS/DOS/38702

Ms. N.
Uthayakumar

Divisional
Secretariat,
Koralai Pattu
South

Confirmati ADM/PFGE 05.07.2021
on
N/04/01

Degree confirmation - Original

1551

CS/DOS/39968

ඩී.ජී.ජී.සී. යණසංව
භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ TMB/EST/P 05.04.2021
හර්ඹහරඹ,
FILE/2/1(4c)
තඹුත්නත්භ

Please correct the annual increment
date as 09/19 and forward me

Updated History Sheet

There is no officers' signature

Probation period report
(Appendix - 05) Original/Certified copy

For the period from 2016.07.09 to
2019.11.29

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට (2013.05.17) අදහර
ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.05.17 - 2014.03.24 ර්නේ රඵහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඇති 01 ළටුේ යහිත නිහඩු පිළිඵ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ඳළවළදිලි කිරීභක්
ඊ-භහන දත්ත ඳත්රිහ
1552

CS/DOS/38331

Ms. T.
Thushyanthan

District
Secretatariat,
Batticaloa

Confirmati ADM/PFILE/ 09.07.2021
on
6/50

Birth Certificate (Certified copy) When comparing birth certificate &
National Identity Card date of birth is
different. Plese correct the date of
birth in relevant document as same.

1553

CS/DOS/38373

Ms. N.
Mathivathanan

Ministry of
Industries

Confirmati MI/ADM/09 22.11.2021
on
/05/13

Affidavit

Birth Certificate - Niththiya
Selvaeswaran
Degree - Niththiya Selvaeswaran
Other documents - Niththiya
Mathivathanan

National Identity Card (Certified For changed name ( N.
copy)
Mathivathanan)
1555

CS/DOS/43167

එභ.එස.මුඵහයක් අලී ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
භඹහ
හර්ඹහර රහහුර

ADM/Admn 2020.10.22
/PERFL/03/
81

●උේඳළන්න වතිඹ

●උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

1556

CS/DOS/43237

එස.ඩබ්.බි.එේ.ආර්.
ආර්.ඩි.උදන්විට මිඹ

1557

CS/DOS/43285

1560

CS/DOS/43900

නොවිජන
සථියකිරීේ
ංර්ධනඹ
නදඳහර්තුනේන්තු
- භඩහටුභ

අනු/නො.ං. 7/24/2020
නද.3/1/ංනි
/47

●උඳහධි වතිඹ
●හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන්

● උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත
● එක් එක් විඹ භත් ඇති
දින
අනු සඹලුභ හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපරදළනුේ දීනේ ලිපිඹ

එච්.එන්.එන්.එභ.යත් නොවිජන
සථියකිරීේ
නහඹ මිඹ
ංර්ධනඹ
නදඳහර්තුනේන්තු
-

7/2/8/75/B/ 2020.09
උඳහධි/නේ.ස
ථ(භහතනල්)

●උඳහධී වතිඹ
●ජහති වළඳුනුේඳත

● උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත
●ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති
යන රද පිටඳත

එන්.පී.නප්රේභයත්න
මිඹ

6/1/5/1/1/2 2020.10.14
2

●උේඳළන්න වතිඹ
●උඳහධී වතිඹ
●හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

●උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වති වති රපිටඳත
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ප්රතිපර ටවන් 2016.12.22 නර න්
නේ. ඒ පිළිඵ ඳළවළදිළි යන්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ නහඋර

1563

CS/DOS/44209

එස.එේ.නහනහඹක්හ දිසත්රික් නල්ේ
ය
හර්ඹහරඹ භහතනල්

සථියකිරීේ

1/5/1/ස.නි. 2020.10.22
නේ./08

●උේඳළන්න වතිඹ ●ජහති
වළඳුනුේඳත ●අනතබහඹ ප්රහල
කිරීභ (ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ
157(අ) ව 161(ඈ) (III) න
යසථහ)
● උඳහධි
ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

●උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත
●ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද පිටඳත
●නිළයදි ේපර්ණ යන රද
දිවුරුේ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත
● නභභ
නිරධහරිඹහ උඳහධිඹ රඵහ ඇත්නත් විනේල
විලසවිදයහරඹ ඵළවින් විලසවිදයහරඹ
පිහිටි යටට අදහර තහනහඳති
හර්ඹහරඹ/භවනොභහරිස හර්ඹහරඹ
වයවහ නවෝ එභ විලසවිදයහරඹ පිහිටි
යනටහි තහනහඳති
හර්ඹහරඹක්/භවනොභහරිස
හර්ඹහරඹක් නභයට පිහිටහ නනොභළති නේ
විනේල ටයුතු අභහතයහංලනේ ප්රදත අංලඹ
භඟින් එභ නිරධහරිඹහ එභ විලසවිදයහරනේ
උඳහධිඹ ේපර්ණ ය ඇති ඵ නහථ
ය ළනීභට අලයයි. විලසවිදයහරනඹන්
එන රද ලිපිනේ මුල් පිටඳත එවිඹ යුතුඹ.

1564

CS/DOS/43375

යි.එේ.ඒ.නක්.විනේ ංසෘති
නේය මිඹ
භධයසථහනඹ භවළ

සථියකිරීේ

CA/10/12/0 2020.10.21
1/153

●උේඳළන්න වතිඹ
●ජහති වළඳුනුේඳත
●නිහඩු හර්තහ
●
උඳහධි වතිඹ
● 04
ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

●උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත
●ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන
රද පිටඳත
●නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය
● උඳහධි
ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද උඳහධි
වතිනේ වති ර පිටඳත
ංනලෝධිත ඳත්විේ දිනඹ අනු ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

1565

CS/DOS/43929

ආර්.ඩි.ඳලිනවේන මිඹ ඵන්ධනහහය
සථියකිරීේ
ප්රතිංසයණ වහ
සයරුන්
පුනරුත්ථහඳනඹ
යහජය අභහතයහංලඹ

MNIROL/AD 2020.10.14
/PF /DO/16

●උේඳළන්න වතිඹ
●ජහති වළඳුනුේඳත
ටවන

1566

CS/DOS/44102

ඩි.එස.නක්.නක්.ආර්.වී පුයහවිදයහ
සථියකිරීේ
යනේය
නදඳහර්තුනේන්තු

පුවි/1/14/3/ 2020.08.28
412

●ඳත්වීේ ලිපිඹ

1568

CS/DOS/43592

එච්.ඩබ්.ඒ.යු.නක්.වීය ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
නහඹ මිඹ
හර්ඹහරඹ බිඹභ

1/31/3/13

●උේඳළන්න වතිඹ
●ජහති වළඳුනුේඳත
උඳහධි වතිඹ
චර්ඹහ ටවන

EP/ED/PF/D 2020.11.11
OS / 152

1569

CS/DOS/44110

ටි.එස.ඳේමිණි මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ ඇල්පිටිඹ

1571

CS/DOS/31213

ටී.එල්.ආර්.යත්නහඹ
 මිඹ

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

2020.07.30

සථිය කිරීේ MPI/ADM./ 2021.02.08
11DO/HO/3
4

●උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
●චර්ඹහ වති යන රද පිටඳත
●ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන
රද පිටඳත
● චර්ඹහ
ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න තළබිඹ
යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.
●ේපර්ණ ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති
යන රද පිටඳතක්

●
●

●උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත
●ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන
රද පිටඳත
● උඳහධි
ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද උඳහධි
වතිනේ වති ර පිටඳත
●චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
නභ නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ
නිළයදි නොට එන්න

●උේඳළන්න වතිඹ ●ජහති
වළඳුනුේඳත

●උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත
●ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද පිටඳත

●යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
● නිහඩු
හර්තහ

●මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ●2013.06.11..සට
2013.09.23දක්හ නිහඩු විසතය එහ
නනොභළත

1573

CS/DOS/31792

එස.න්තියකුභහර් මිඹ ඹහඳනඹ ප්රහනේශීඹ සථිය කිරීේ J/DS/DO/(M 2020.10.22
නල්ේ
ED)/08
හර්ඹහරඹ

●නිහඩු හර්තහ
●
නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්.
●ජහති වළඳුනුේඳත
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CS/DOS/30851

එේ.එේ.නක්.කුභහරි මිඹක්රීඩහ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීේ SEDD/A&HR 2020.10.02
/DO/PF/65

●යහජය නේහ නොමින් බහ
●2016.09.21 දින සට2016.12.21. දින
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
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CS/DOS/01599

නක්.ඒ.එන්.වර්ණී

ළවිලි
අභහතයංලඹඵත්තයමුල්ර

04 ඳරිශිසඨඹ

2013.03.01 දින ළඩ බහයත් ඵට න
04 ඳරිශිසඨඹ ඉදිරිඳත් යන්න.

1582

CS/DOS/ 41932

එස.සයන් භඹහ

නිපුණතහ
සථීය කිරීභ MFE/RAD/9 2020.07.15
ංර්ධන,
/1/79
ෘත්තීඹ
අධයහඳන,ඳර්නේ
ණ වහ න
නිඳළයුේ යහජය
අභහතයහංලඹ

01.උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

02. ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

03. චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
ඳළවළදිලි ටවන් ය නළත. නභ නළත
දවන් ය එන්න
උඳහධි/ ඩිේනරෝභහ වතිනේ වති
ර පිටඳත

සථිය කිරීභ MPI/Admin/ 2019.08.22
14/HT/24

04. උඳහධි /ඩිේනරෝභහ වතිඹ

1583

CS/DOS/ 41701

නක්.රුහසනී මිඹ

භහජ නේහ
සථීය කිරීභ SSD/02/09/ 2021.02.10
නදඳහර්තනේන්තු
07/174

2016 ර්නේ රඵහ ඇති ළටුේ යහිත/අඩ
ළටුේ නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්
●දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල්
පිටඳත එවිඹ යුතුඹ.
●ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන
රද පිටඳත(විහවනඹන් ඳසු රඵහ ත්)

05. උඳහධි /ඩිේනරොභහ ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවනන් රංගු
දිනඹ නර දවන් න්නන් 2011.12.09
ව ඩිේනරොභහනේ ප්රතිපර නහථ ය
ඇති ලිපිනේ ඩිේනරෝභහ රංගු දිනඹ
නර 2011.12.06 ටවන් ඇත.
විලසවිදයහරඹ භඟින් නළත නහථ ය
ළනීභක් අලයයි.

01. උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

02.විහව වතිනේ වති ර
පිටඳත
1585

CS/DOS/ 41802

ඒ. ප්රතීඳන් භඹහ

සනේල ටයුතු
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීභ NDRSC/02/ 2020.09.30
01/ 03/343

01.උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

1585

1588

1589

CS/DOS/ 41802

CS/DOS/ 41931

CS/DOS/ 41920

ඒ. ප්රතීඳන් භඹහ

එස.සුජීඳන් භඹහ

ටී.දනහ මිඹ

සනේල ටයුතු
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීභ NDRSC/02/ 2020.09.30
01/ 03/343

නිපුණතහ
සථීය කිරීභ
ංර්ධන,
ෘත්තීඹ
අධයහඳන,ඳර්නේ
ණ වහ න
නිඳළයුේ යහජය
අභහතයහංලඹ
නිපුණතහ
සථීය කිරීභ
ංර්ධන,
ෘත්තීඹ
අධයහඳන,ඳර්නේ
ණ වහ න
නිඳළයුේ යහජය
අභහතයහංලඹ

MFE/RAD/1 2020.07.07
/1/81

02.ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

03. චර්ඹහ ටවන

ළටුේ ර්ධ දින නිළයදි ටවන්
යන රද චර්ඹහ ටවන

01.උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

02.ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
උඳහධි /ඩිේනරෝභහ වතිනේ වති
ර පිටඳත

03. උඳහධි /ඩිේනරෝභහ වතිඹ
MFE/RAD/1 2020.02.04
/1/ 130

01.උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

02.ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

03.චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

04.විහව වතිනේ වති ර
පිටඳත
1597

CS/DOS/40338

එේ.ඒ.සී.රුයිස භඹහ භවළලි,ෘෂිර්භ නේඹ
2/1/1/8/2 - 2020.03.15
,හරිභහර් ව
සථීය කිරීභ Amp-33
ග්රහමීඹ ංර්ධන
අභහතයහංලඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ යමින් එහ
ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි.

1599

CS/DOS/40263

වී.ඩිරහනී මිඹ

*වදය ඳරීක්ණ හර්තහ,
දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278),
ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු
261), ගිවිසුභ (නඳොදු 160),
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

* ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහ, ේපර්ණ
යන රද දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු
278), ේපර්ණ යන රද ත්ේ වහ
ඵළයේ ප්රහලඹ( නඳොදු 261), ේපර්ණ
යන රද ගිවිසුේ ප්රහලඹ (නඳොදු 160),
ේපර්ණ යන රද අනතබහඹ ප්රහල
කිරීභ (ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157(අ)
ව 161(ඈ) (III) න යසථහ අනු)
වති යන රද පිටඳත්.

නඳය ඳළති
ර්භහන්ත වහ
හණිජ ටයුතු
අභහතයහංලඹ

නේඹ
සථීය කිරීභ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ එහ ඇති භහනරෝචන හර්තහ වති
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ය නනොභළත. තය පිටඳත් ඵට වති
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
යන රද භහනරෝචන හර්තහ අලයයි.
(2013.06.01 සට 2018.06.30 දක්හ)
1600

CS/DOS/40856

ඩී.පී.වනවිතහයන අබයන්තය
නේඹ
HA/1/1/9/2 2020.09.28
මිඹ
ආයක්,සනේල සථීය කිරීභ /7-24
ටයුතු වහ ආඳදහ
ශභනහයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ යමින් එහ
ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි.

1601

CS/DOS/41188

එච්.ඩී.ඩබ්.කුමුදුනී
මිඹ

නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහනේ 2015/ 2016 ර්
රට අදහර දක්හ ඇති ගලනත් නිලාඩු
ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක්

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද ඳළවළදිලි පිටඳතක්

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

ඉදිරිඳත් ය ඇති ලිපිර නිරධහරිඹහනේ
නභ නවේහඳන්න ආයච්චිරහනේ අනුහ
විභහලි නර ටවන් ය ඇත. නභ
නිළයදි නොට එන්න.

1606

CS/DOS/07676

එච්.ඒ.ඒ.විභහලි

නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2021.02.03
ංර්ධන
සථීය කිරීභ උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(හල්ර)

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ 2/1/1/6/2/ 2021.11.15
MAT 58

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
දිනඹ වති කිරීනේදී දිනඹ 2013.06.06
නර දවන් ය ඇත.
1607

CS/DOS/09210

ඩබ්.නක්.එස.විතහයභ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීේ මිනු/1/5/1/4 2021.11.09
හර්ඹහරඹ 7
මිනුන්නොඩ

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
දිනඹ වති කිරීනේදී දිනඹ ඳළවළදිලි
නර දවන් ය නනොභළත.

1608

CS/DOS/07918

ආර්.එස.ෂසනරොරීඩහයහ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීේ නුඑ/1/8/2/3 2021.10.25
නි
හර්ඹහරඹ 0
නුයඑළිඹ

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

1610

CS/DOS/06803

එස.එච්.අයි.එන්.
ප්රනහන්දු

යහජය බහහ
විනේල
නදඳහර්තනේන්තු නිහඩු

DOL/AD/11/ 2021.04.23
01/14

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

නඳොදු 126 ආෘති ඳත්රඹ
ආෘති ඳත්රනේ මුල් පිටඳත් 2ක් ඉදිරිඳත්
(ආඹතන ංග්රවනේ 23:1 න්තිඹ ශ යුතුඹ.
අනු)
දීර්ක යන රද විනේල නිහඩුට
අදහර 9 ඳරිශිසටඹ (ජඳහන තහනහඳති
හර්ඹහරඹ භගින් ඉදිරිඳත් යන
රද)
අධයඹන හරඹ දීර්ක කිරීභට
අදහර විලස විදයහරඹ භගින් රඵහ
දුන් ලිපිඹ(ජඳහන තහනහඳති
හර්ඹහරඹ භගින් නහථ යන රද)
නිරධහරිඹහට ජඳහනනේ අධයඹන
ටයුතු යමින් විනේල රැකිඹහක්
කිරීභට අය දුන් ඵට අදහර
සඹළු නල්න (විනේල නිහඩු දීර්ක
කිරීභ, රැකිඹහක් කිරීභට අදහර
නල්න)

1615

CS/DOS/A/44515 W.W.රක්භහල් භඹහ නයශ ංයක්ණ උස කිරීභ නං/ආ05/ 2021.10.27
වහ නයශ ේඳත් II නරේණිඹ නඳෞ.ලි./02/
ශභනහයණ
32
නදඳහර්තනේන්තු

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත
අ.නඳො. හභහනය නඳශ විබහනේ
නදන ඵ නදභශ භත් ඵ නහථ
කිරීභට ප්රතිපර නල්නඹ

1618

CS/DOS/A/45657 H.M.භන්ත කුභහය සනේල ටයුතු උස කිරීභ HA/1/1/9/4 2021.10.25
භඹහ
යහඡය අභහතයහංලඹ II නරේණිඹ /4

චර්ඹහ ටවන

1619

CS/DOS/A/45970 W.W.N.S.නහඹ ඵන්ධනහහය
මිඹ
මරසථහනඹ

උස කිරීභ ඩී1/12128
II නරේණිඹ

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

1620

CS/DOS/A/44696 S.M.D.K.ඳටලිඹ මිඹ යේඵඩල්ර
භනවේසත්රහත්
අධියණඹ

උස කිරීභ කුරු/යේ/භ 2021.11.12
II නරේණිඹ නවේ/අධි/නඳෞ
ලි.

2020.10.06

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත
චර්ඹහ ටවන

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ ේඵන්ධ
ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ නිළයදි කිරීේ
නනතොත් එභ නිළයදි කිරීේ ටවන්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක්
එවිඹ යුතුඹ.(2009-2013 දක්හ ර්ර
03/26 දිනට වහ 2014-2018 දක්හ
ර්ර 03/17 දිනට ළ/ර්ධ ටවන්
ය ඇත.)
චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
තළබිඹ යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.
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CS/DOS/A/44686 G.H.G.N. ද සල්හ
මිඹ

විරහභ ළටුේ
උස කිරීභ විළ/ඳහ10/ 2021.11.25
නදඳහර්තනේන්තු II නරේණිඹ නඳෞලි/463/
ං

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
අ.නඳො. හභහනය නඳශ විබහනේ
නදන ඵ නදභශ / සංවර භත්
ඵ නහථ කිරීභට ප්රතිපර නල්නඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

නිරධහරිඹහ II නරේණිඹට උසකිරීභට
සුදුසුේ පුයහ ඇත්නත් 2020.09.13
දිනට ඵ නිරීක්ණඹ න ඵළවින්
2020.08.02 දින සට උස කිරිභට අදහශ
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේල ය තිබීභ
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්(ළ.යු -උස වීේ
දිනඹ ළටුේ යහිත නිහඩු / අඩ ළටුේ
නිහඩු දින ණනට අනුරපී ප්රභහද නේ.)

2022.01.03
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය
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CS/DOS/07035

එේ.මුයලිසයන්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ ADM/ADM1 2021.04.20
හර්ඹහරඹ,
/PFLDO/07
තිරුක්නෝවිල්

නිහඩු හර්තහ
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CS/DOS/05235

එන්.ඩී.දුහන්ති

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ,
මිල්රනිඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2017.03.08 දින සට 2018.03.07 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ වහ 2018.03.07 දින සට
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
2018.06.29 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳත්
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CS/DOS/07034

වී.විජඹන්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ ADM/ADM1 2021.05.18
හර්ඹහරඹ,
/PFLDO/22
තිරුක්නෝවිල්

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත.චර්ඹහ
ටවනන් භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහනේ
අත්න වහ නිරමුද්රහ නළත.
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CS/DOS/05531

ජී.එච්.නක්.ජී.අයි.
ඳේමිණි

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.
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CS/DOS/06290

එස.ටී. කුභහයනේ

හන්තහ වහ ශභහ සථිය කිරීභ MWCA/2/5/ 2021.11.08
ංර්ධන,නඳය
20/9/209
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේල නේ
නිරධහරිඹහනේ නභ ළයදිඹ.

සථිය කිරීභ MPI/ADMIN 2021.11.01
/16/GL/02

2014.06.07 දින සට 2015.06.06 දක්හ
අනිඹේ නිහඩු 29 කි. ඳළවළදිලි කිරීභක්
අලයයි.
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CS/DOS/06290

එස.ටී. කුභහයනේ

CS/DOS/A/48269 එේ.එෂස.එේ.සුවයිල්
භඹහ

හන්තහ වහ ශභහ සථිය කිරීභ MWCA/2/5/ 2021.11.08
ංර්ධන,නඳය
20/9/209
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ
විනේල
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට FA/A13/CA/ 2021.11.26
උස කිරීභ 46

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංනලෝධිත ඳත්වීේ දිනඹට අදහර 04
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳරිශිසඨඹ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

උසකිරීේ අඹදුේඳනතහි ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ නළත.

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත
01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න.
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)
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CS/DOS/A/47710 එේ.ජී. යත්නහඹ
භඹහ

භළදිරිගිරිඹ
I න
POL/MDG/ 2021.08.21
ප්රහනේශීඹ නල්ේ නරේණිඹට
HRM/05/01
හර්ඹහරඹ
උස කිරීභ /042

01. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරික්ණඹ ඳරිහ හරඹ තුශ
භත් නනොවීභට නවේතු.
02. ළටුේ ර්ධ 20 උඳඹහත් ඵ
තවවුරුන ඹහත්හලීන යන රද
චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක්.
03. 2019.10.23 දිනළති
CS/DOS/A/අන්තර්ග්රවණ ලිපිනේ
උඳනදස ඳරිදි I න නරේණිඹට උස
කිරීනේ දිනඹ ේඵන්ධනඹන්
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ.
04. 2020.07.20 දිනළති
CS/DOS/අන්තර්ග්රවණ ලිපිඹ භඟින්
වදුන්හ දී ඇති I න නරේණිඹට
උස කිරීනේ අඹදුේඳත ේපර්ණ
ය නඹොමු යන්න.
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CS/DOS/A/48061 නේ.ආර්.ඩබ්.
නඳොන්නේනඳරුභ
නභනවිඹ

ජහති නබෞති
I න
NPPD/E1/PF 2021.11.29
ළරසුේ
නරේණිඹට
/127
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

01. සථිය ඳත්වීේ දිනඹ 2000.05.16
න ඵළවින් I න නරේණිඹට උස
කිරීනේ දිනඹ 2020.05.16 විඹ යුතු
ඵළවින් එදිනට ආතඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
02.II හර්ඹක්භතහ ඩඉමි
භත්වීභ දළනුේ දීනේ නල්නඹ
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CS/DOS/A/45471 නේ.ඩී. ජඹතිර මිඹ ෘෂිර්භ
I න
DOA/Est'3/1 2021.11.16
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
0/DO/J/12
උස කිරීභ

01. 2000.05.16 දින සට
2017.05.16 දක්හ ව චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක්.
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CS/DOS/A/45860 අයි.ආර්.නක්.
ජඹයත්න මිඹ

01. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරික්ණඹ ඳරිහ හරඹ තුශ
භත් නනොවීභට නවේතු.
02. ළටුේ ර්ධ 20 උඳඹහත් ඵ
තවවුරුන ඹහත්හලීන යන රද
චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක්.
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CS/DOS/21217

එන්.නක්.ජී.අයි.ටී.
හීන්නන්ද

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KDS/PDB/1/ 2021.10.30
හර්ඹහරඹ 5/04/13/99
ඳහතදුේඵය
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CS/DOS/35659

M.A. Fathima

state Mini. Of
Foreign
Employement
Promotion and
Market
Diversification

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ ෆල්ර

I න
DSK/EST/AD 2021.11.18
නරේණිඹට
M/GRTRE/A
උස කිරීභ 3/2

සථිය කිරීභ MFE/ADM/ 2021,02,23
4/1/121

3 ඳරිශිසඨඹ
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ(මුල් පිටඳත)
1, 2013 සට 2016 දක්හ ඳරිහ
හර්තහ

2, 2012 අබයහරහභී ඳත්වීේ ලිපිඹ
වහ නිළයදි ෆඩ බහය ළනීභ
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CS/DOS/35328

CS/DOS/35804

R. Abiramy

P. Thuteeswaran

Divisional
Secretariat,
Nallur

State Mini. Of
Livestock, Farm
Promotion and
Diary and Egg
Related
Industries

Confermati NAL/DS/01/ 2020,12,08
on
01/305

එහ ඇති ඳරිහ හර්තහ ර භහණ්ඩලි
නිරධහරින් නදනදනනකු වති ශයුතු
අතය වති ය ඇත්නත් එක් අනඹකු
ඳභණි(නළත ඉදිරිඳත් යන්න)
2, 2012 අබයහරහභී දිනඹ 2012,06,06
න අතය ං.නිරධහරි ඳත්වීේ දිනඹ
2013,05,02 නර දවන් නේ. (ය
පුහුණු හරනඹන් ඳසු ං.නිර. ඳත්වීභ
නිකුත්යන ඵළවින් නභභ දින අතය
ඳයසඳයතහඹක් ඇති ඵළවින් නිළයදි ඵ
වන් ය එන්න.

1. Affidavit for Name differences Before and after married names
2. New Identity Card (after
married)

Confermati MREA/4/2/ 2021,01,11
on
1/PFDG/2/2
-1

01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න.
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

1, Leave report
2, Original/ true copy of
Appendix 05 reports
3, 2012 Grduate Trining letter
issued by District Scretary
4, Affidavit for name differences

true copy of ID
mention year by year according
calender year
from 2013 to 2014 & from 2014 to
2015)

Before and after married names
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CS/DOS/35914

A.M. නේහත්

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MPI/Admin/ 2020,10,20
14/AM/12

1, ජහති වළඳුනුේඳත
2, උඳහධි වතිඹ

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත
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CS/DOS/34674

D.M.J. දිහනහඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ,
විල්මු
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CS/DOS/34176

S.S. වික්රභසංව

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIV/NA/AD 2021.01….
හර්ඹහරඹ,
MES/5/26
නහයේභර

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.
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CS/DOS/35537

R.M.R. යත්නහඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ BD/HE/EHM 2020.02.22
හර්ඹහරඹ,
/7/1/1,51
වහලිඇර

1. උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

-

-

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2019'02'18 දින සට 2019'11'29 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

2. විනඹ පිළිඵ නිර්නේලඹ
1645

CS/DOS/35534

R.V. ඹයත්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ BD/HE/EHM 2020.02.22
හර්ඹහරඹ,
/7/1/1,54
වහලිඇර

1. නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් නනභහි නනසේ ඇත. ඒ වහ දිවුරුේ
ප්රහලඹක් අලය නේ. (2015 සට 2016
දක්හ , 2016 සට 2017 දක්හ, 2017 සට
2. විනඹ පිළිඵ නිර්නේලඹ
2018 දක්හ ඳරිහ හර්තහ ර නභ R.V.
යවරත්න බණ්ඩාර ඹනුනන් වන් ය
ඇත. එඹට නවේතු ඉදිරිඳත් යන්න)
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CS/DOS/35693

W. Sritharan

Divisional
Secretariate,
Vavuniya South

1, Original of Appendix 05
reports

From 2016,07.02 to 2018.06.29

2, Degree confirmation letter

Original of Degree confirmation

1. හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
2. යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
3. නිහඩු හර්තහ
4, උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.
2016.03.01 සට හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ භත් ව දිනඹ දක්හ
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.
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CS/DOS/35577

R.R. ජඹරත්

Confermati on

-

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීභ 2/10/05/65 2021.06.14
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CS/DOS/35505

S. යහණහයන්

පුේරඹන්
සථිය කිරීභ DRP/AD/35/ 2021.04.29
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
DO/10/007
නදඳහර්තනේන්තු

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
ඊ භහන දත්ත ඳත්රිහ
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CS/DOS/35397

K. Neepakala

Department for
Registration of
Persons

Confermati DRP/AD/07/ 2021,08,20
on
01/217

1, National Identity Card
2, Appendix 3

Certifid true copy of NIC
Certifid true copy
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CS/DOS/34410

R. Rewathie

Department for
Registration of
Persons

Confermati DRP/AD/11/ 2021,08,20
on
DO/15/006

1, Appendix 3

Certifid true copy

2, Appendix 4

certified person should mention the
appointment date

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ 2/1/1/7/2/P 2019.08.12
UT-46

1652

CS/DOS/35622

H.A.U. ෂසනරෝයන්ස

1. නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් නනභහි නනසේ ඇත. ඒ වහ දිවුරුේ
ප්රහලඹක් අලය නේ. (M,A,U.F.
ෂසනරෝයන්ස ව M.U.I. නවට්ටි ආයච්චි)
2. 2012 උඳහධීධහරී අබයහරහභී
2012.09.02 ලිපිඹට අනු ළඩ ඵහයනන
ඳත්ෟේ ලිපිඹට අනු අවුරුේද
ඇත්නත් 2012.12.24 දින නරසන් වන්
පුහුණු හරසීභහ,
න ලිපිඹක් ඇත.
3. ඳරිහ හර්තහ

4. චර්ඹහ ටවන
1653

CS/DOS/34299

T. Sutharsini

Divisional
Secretariat,
Vavuniya

Confermati on

-

1654

CS/DOS/34116

ඩබ්.ඩී. බී. කුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ භව/ඳහරන/0 3021,03,15
හර්ඹහරඹ,
5/11/35
භවයභ

1656

CS/DOS/35642

ජී.ඒ.එේ.සී. නිරපිහ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DAN/ADM0 2021',3'26
හර්ඹහරඹ,
7/FELPF/01/
දන්නොටු
62

1. Affidavit for Name differences
2. New Identity Card
3, Marrage Certificate
උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
මුල්පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

ඳරිහ හර්තහනේද නිළයදි ඳත්වීේ දිනට
ළඩ ඵහයළනීභ වන් විඹයුතුඹ
නිළයදි ළඩ ඵහයළනීනේ දිනඹ වන්
විඹයුතුඹ.

1657

1659

CS/DOS/34300

14683

K. Logini

නක්.එච්.එේ.ඒ.නක්.
නවේයත් මිඹ

Divisional
Secretariat,
Vavuniya

Confermati DS/V/EB/2/ 2021.07.21
on
MED/17

මීවකිවුර
සථීය කිරීේ DS/MG/EH 2021.07.14
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
M/2/9/14
හර්ඹහරඹ

1. Marrage Certificat
2. Affidavit for Name differences
3. National Identity Card (After
marrage new ID)
4. Birth Certificata
5. Tressury Cercular 394 for
name change

Certified True copy
Original
Certified True copy
Certified True copy

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.05.01 දින සට 2018.06.29 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳත
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.නිහඩු විසතයඹ ඉදිරිඳත් යන්න

1662

14049

එේ.එඒ.ටී.එස.ප්රනහන් නවෝභහභ
සථීය කිරීේ DSO/HOM/ 2018.06.04
දු මිඹ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
EST/006/38
හර්ඹහරඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් වහ පිරිහ හර්තහ

2016.12.22 හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
විබහ ප්රතිපරඹ ඉදිරිඳත් යන්න

1681

14682

ආර්.එේ.ඩී.එන්.යත්
නහඹ මිඹ

රිදීභහලිඹේද
සථීය කිරීේ BD/RM/EH 2020.11.23
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
M/3/1/DPF/
හර්ඹහරඹ
30

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

1685

14838

එේ.එේ.පී.ල්හදු
මිඹ

වහලිඇර
සථීය කිරීේ BD/HE/EHM 2021.09.23
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/7/1/1-58
හර්ඹහරඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

1686

14855

එල්.එේ.සී.ආර්.විනේ විනේල රැකිඹහ
සථීය කිරීේ MFE/RAD/8 2019.10.04
ර්ධන භඹහ
ප්රර්ධන වහ
/1/41
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර මීඳතභ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
අධීක්ණ නිරධහරිඹහනේ වහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ අත්න් වහ
නිර මුද්රහ නදක් හිත ඉදිරිඳත් යන්න

1688

13022

එච්.එේ.සී.නවේයත් මිඹ ගිරිඵහ ප්රහනේශීඹ සථීය කිරීේ DIVGI/ADM 2021.08.16
නල්ේ
/ES/PFILE/5
හර්ඹහරඹ
/1/30

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති උඳන්
දිනඹ උේඳළන්න වතිනේ උඳන්දිනඹ
වහ නනොළරනේ. උඳන් දිනඹ නිළයදි ශ
යුතුයි.

1692

14854

එච්.ජි.ඩී.ශ්රිඹහනි මිඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

ඉඳනරෝභ
සථීය කිරීේ IPG/EST/PFI 2021.08.19
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
LE-DO/7/22
හර්ඹහරඹ

1693

14489

එස.බී.පී.සල්හ මිඹ

 නභහධය
ජ
අභහතයහංලඹ

1694

14492

ඩී.පී.එස.විනේර්ධන ඳහදුක්
සථීය කිරීේ ඳහ/ආ/8/1/4 2021.08.02
මිඹ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
0
හර්ඹහරඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

1695

13036

එස.එන්.ඩබ්.එේ.ඒ.එ ගිරිඵහ ප්රහනේශීඹ සථීය කිරීේ DIVGI/ADM 2021.06.28
ස.න්නිනහඹ මිඹ නල්ේ
/ES/PFILE/5
හර්ඹහරඹ
/1/4

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

1700

CS/DOS/16661

එේ.ඒ.සී. නිනයෝණී විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/3 2021.04.30
ප්රර්ධන වහ
/1/90
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

2013.02.22 සට 2018.06.30 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳත්

1704

CS/DOS/16825

නක්.ජී.ආර්.නක්.ජඹ
සංව

චර්ඹහ ටවනනහි භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ ව නිරධහරිඹහනේ
අත්න තළබිඹ යුතු සථහනනේ
අත්න තඵහ නළත. අත්න තඵන
රද චර්ඹහ ටවන එවිඹ යුතුඹ.

තභන්ඩුප්රහ.නල්.හ

සථීය කිරීේ MMI/DO/21 2021.10.26

සථිය කිරීභ POL/TDK/H 2019.03.31
RM/04/01/
015

2022.01.10
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

1705

CS/ DOS/ 42476

බී.ඩී.ආර්. නඳනර්යහ
භඹහ

ංචහය
අභහතයහංලඹ

ඉල්රහ
අසවීභ

1709

CS/DOS/37328

T.Yohendran

Department of
Cultural Affairs

DCA/02/06 2020.10.15 Confirmation Updated History Sheet
/PF/17
of
appointment

MT/ADM/0 2021.12.31
1/01/PF.02/
13

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

Certified copy
For the period from 16.6.2016 21.12.2016
Certified copy

1710

CS/DOS/37488

H.G.S Sandamali

Confirmation Appendix 4 of the PSC rules
of
appointment

1711

CS/DOS/36706

K.Paranthaman

Divisional
Secretariat,
Karachchi

HA/18/PF/ 2021.07.29 Confirmation Review report (Appendix05 of
25
of
the psc Rule)
appointment

For the period from 02.7.2016 30.6.2018

1713

CS/DOS/36981

R.Murukesu

Department of
Agrarian
Development

7/2/8//75/ 2019.10.31 Confirmation Degree details
8/උඳහධි/
of
නේ.සටී
appointment

Certified copy

1714

CS/DOS/37061

M.Perasikala

Divisional
Secretariat,
Kaitivu

ADM/ESTB 9.202
/PRSNL/D/
01/11

Original

1714

CS/DOS/36333

R.Parameshwaran

NDRC/02/0 2021.02.16 Confirmation Review report (Appendix05 of
1/03/251
of
the psc Rule)
appointment

For the period from 02.7.2017 01.7.2018

1715

CS/DOS/37528

S.A Ganeshwari

State Ministry of
National
Security, Home
Affairs and
Disaster
Management
Divisional
Secretariat,
Mullaitivu

MU/KA/EB 2020.02
/DO/GEN/2
020

For foreign degree holders needs to
forward the confirmation of degree
through relevant embassy /Consuler
affairs division of Ministry of Foreign.

Confirmation Degree Confirmation
of
appointment

Confirmation Degree confirmation - Original
of
appointment

Duty Assumed letter (with effect from
02.07.2013)

1717

CS/DOS/10574

එච්.ජී.ඊ.වත්නතොටු ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ WLP/EST/3/ 2017.12.26
හර්ඹහරඹ PERPA/03
ළලිපිටිඹ

2) නිහඩු

1).නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

1718

CS/DOS/10751

නක්.ජී.නක්.අනනෝභහ ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ KDS/MDB/1 2018.01.10
මිඹ.
හර්ඹහරඹ /2
නතල්නදණිඹ

4 ඳරිශිසටඹ

වතය ඳරිශිසටනේ නේඹට හර්තහ ශ
දිනඹ නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහ විසන්
වන් ය නනොභළත.*නිළයදි
ේපර්ණ යන රද 4 ඳරිශිසටඹ එන්න

1722

CS/DOS/11265

ටී.එේ.ඩී.ජී.එේ.එේ.
නක්'ඒනහඹ මිඹ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ 10/1/61/8/ 2021.01.08
හර්ඹහරඹ 52
යත්නතොට

උේඳළන්න වතිඹ වහජහකි
වළඳුනුේඳත

උේඳළන්න වතිනේ වහ ජහකි
වළඳුනුේඳනත් වති ර ඳටඳත්
රළබීභට රසන්න

1726

CS/DOS/25437

පී.බී.ජී.එන්.එස.
ජඹතිර

ඉඩේ හිමිේ
සථිය කිරීේ 01/07/01/1 2018.03.20
නියවුල් කිරීනේ
79
නදඳහර්තනේන්තු

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

1728

CS/DOS/25767

එස. සුජහතහ

නොනරොන්න
ප්රහනේශීඹ
භවනල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ KOLDS/AD 2020.12.31
M/HR/12/P
ER/DO/28

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

1729

CS/DOS/25720

නක්.නක්.අයි. නවේභහල් නොනරොන්න
ප්රහනේශීඹ
භවනල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ KOLDS/AD 2021.07.30
M/HR/12/P
ER/DO/23

නිහඩු හර්තහ

2015 ර්නේ, හර්ෂි අනිඹේ/විනේ
නිහඩු ඉතිරි තිබිඹදී ළටුේ යහිත නිහඩු
01ක් නිහඩු හර්තහනේ දක්හ ඇති ඵළවින්
එභ නිහඩු ළටුේ යහිත/අඩ ළටුේ නිහඩු
නර රහ ටයුතු ශ යුතුද ඹන්න
ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක්

1730

CS/DOS/25518

ආර්.එේ.එේ.එස.
යත්නහඹ

සථිය කිරීේ BD/HD/EH
M/5/2/17

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

වල්දුේමුල්ර
ප්රහනේශීඹ
භවනල්ේ
හර්ඹහරඹ

2019.05.10

හර්ඹහරඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

1732

CS/DOS/25520

පී.ජී.වී.එන්. නේනහ ඉඹුල්නඳ
ප්රහනේශීඹ
භවනල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ IMDS/ADM/ 2017.06.12
HR/02/A/PE
R/DEV.OFF

ත්ත් නිසඳහදන සථිය කිරීේ ඳඅ/ද/නි/ 2021.03.09
වහ නෞය
ආ04/ං.නි.
නදඳහර්තනේන්තු
02

නිහඩු හර්තහ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති ර
නිහඩු හර්තහක් අලයයි.

ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
261)
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

1734

CS/DOS/26123

ඩබ්.එච්.එේ.සී.එස.
විනේසංව
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CS/DOS/12063

ඒ.ආර්.එේ.ඩී.එන්.ටී. ළවිලි
නක්.යත්නහඹ මිඹ අභහතයහංලඹ
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CS/DOS/10976

ඊ.එේ.එේ.නක්.ඒ
නහඹ මිඹ.

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ 8/1/8/13/0 2021.07.12
හර්ඹහරඹ 4
භහතනල්

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිරධහරිඹහනේ ළඩ බහයත් දිනඹ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
2013.03.18 ඵළවින් ඳරිහ හර්තහ එභ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
දිනඹ අනු ස විඹ යුතුඹ

1743

CS/DOS/10987

එච්.ඒ.එස.ඵණ්ඩහය
භඹහ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ 8/1/8/13/0 2021.08.17
හර්ඹහරඹ -නහඋර
4

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2017.04.26-2018.04.26 /2018.04.26 ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
2019.04.26 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක්
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CS/DOS/16713

ඩබ්.අයි.ලයහභලී
ප්රනහන්දු

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති 144 න්තිඹ අනු
නිර්නේලඹ

සථීය කිරීේ MPI/Admin/ 2021.09.14
14/,MF/14

NPS/HRD/0 2021.07.24 තනතුරින්
8/PF/13/13
සථිය
මුදහවළරීභ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක්
ත වී ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි
කිරීනේ වතිනේ වති ර
පිටඳත
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CS/DOS/17242

පී.ජී.එන්.ටී. නන්දසරි තිවනොඩ
ප්රහ.නල්.හ

THI/ADM/E 2021.10.29 තනතුරින්
7/PERDO/4
සථිය
4
මුදහවළරීභ

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ
යජඹට අඹය නන ඇත්නේ එභ
කුවිතහන්සර වති ර පිටඳත්
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CS/DOS/17488

නක්.එල්.එන්. දිලීඳ

ෘෂිර්භ
අභහතයංලඹ

2/1/1/6/2/ 2021.06.02 තහහලි
HAM1
මුදහවළරීභ

යහඳෘතිඹට නතෝයහ ළනීභට අදහර
ඳත්වීේ ලිපිඹ
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CS/DOS/05797

ඩී.ඩී.ටී. නිංරහ

ධීය වහ ජරජ
සථිය කිරීභ ධීජනද/ආ02/ 2021.11.01
ේඳත්
08/නි/30
නදඳහර්තනේන්තු

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.02.15 දින සට 2013.10.14 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳත
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
උඳහධි වතිනේ/උඳහධි විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන් ඳතුනේ ව උඳහධි ප්රතිපර
නහථ ය ඇති ලිපිනේ උඳහධිඹ රංගු
දිනඹ නර නනස දිනඹන් ටවන්
ඇත. විලසවිදයහරඹ භඟින් නළත නහථ
ය ළනීභක් අලයයි.
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CS/DOS/05322

ඒ.එල්.ඒ. ලහන්ත

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ,භතුභ

උඳළවිදි වතිනේ වති ර
පිටඳත

1750

CS/DOS/06782

ටී.එන්.ජී.
රුණහයත්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ ජහ/01/09/0 2021.09.16
හර්ඹහරඹ,ජහ-ඇර
1/208

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් නේඹට හර්තහ ර
දිනඹ නිළයදි නනොනේ.නිළයදි ය නළත
එවීභ අලයයි.

ඳත්වීේ ලිපිඹ

එහ ඇති පිටඳත් නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහ විසන් වති ය නළත.

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

එහ ඇති පිටඳත නිළයදි ඡහඹහ පිටඳත්
ය නළත(නිරධහරිඹහනේ නභ නළත)
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CS/DOS/7251

පී.එේ.එන්.එස.
රුණහතිර

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.12.07
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(කුරුණෆ
ර)

ර)
නිහඩු හර්තහ

2016 වහ 2017 ර්ර රඵහ ඇති අඩ
ළටුේ නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
04 ඳරිශිසඨනේ 2013.03.22 දින සට
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි ළඩ බහය ත් ඵ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති ය නළත.
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
1754
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CS/DOS/05721

CS/DOS/07053

1756

CS/DOS/37813

1760

CS/DOS/37150

1761

CS/DOS/37480

බී.ඒ.එස. මුදිහ

පී.ංරී

R.Anotha

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ,
බුරත්සංවර

ංසෘති
සථිය කිරීභ DCA/02/06/ 2021.12.07
ටයුතු
PF/12
නදඳහර්තනේන්තු

Devisional
SecretariatValikamam
South West,
Sandilipay
Mrs.G.Santhirakum Devisional
ar
SecretariatManmunai North

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ර පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ 2013.03.01 දින සට
ඳරිහ හරඹ තුශ රඵහත් නිහඩු
විසතය (ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන
රද හර්තහක්)

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ර පිටඳත

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

රුපිඹල් 50/- මුේදය භත අත්න් තඵන
රද රංගු දිවුරුේ ප්රහලඹක් එවිඹ යුතුඹ.

DS/VSW/E 26.01.2021 Confirmation 1. Name alternation request
B/PF/104
ofappointme Form circular no394
nt

For name change After married

ADM/PFILE 27.04.2021 Confirmation Marriage Certificate
/DO/H/50
ofappointme
nt

Certified copy

Ms.K.Puvanesvaran Devisional
ADM/PRSN 28.09.2021 Confirmation 1.New National identy card
SecretariatL/04/C/07
ofappointme (After marriage)
Manmunai
nt
Marriage Certificate
South
Affidavit
West,Paddipalai

diffirent name in Degree confirmation
and appointment name)

South
West,Paddipalai
Degree Confirmation

1762

CS/DOS/36474

Ms.J.Thavarajah

Ministry of
Agriculture

2/1/1/8/2- 05.11.2021 Confirmation appendix 04 of the PSC rules
Bat-42
ofappointme
nt

1763

CS/DOS/37667

Mrs.S.Sivasuthan

Ministry of
Plantation

MPI/Admin 24.08.2020 Confirmation Required Recommondation
/14/JF/21
ofappointme letter about diciplinery action
nt

1764

CS/DOS/37326

V.Prapakaran

Ministry of
Agriculture

2/1/1/8/2- 26.07.2021 Confirmation 1.Required Recommondation
Bat-36
ofappointme letter about diciplinery action
nt
2.Review report (Appendix05
of the psc Rule)

1765 CS/DOS/37151

Mrs.P.Aingaran

Ministry of
Agriculture

CS/DOS/37605

Mrs.P.Neelavarna
m

Devisional
Secretariat

Duty Assumed letter (with effect from
02.07.2013)

For the period from 01.07.201829.06.2018

2/1/1/8/2- 27.10.2021 Confirmation 1.New National identy card
Bat-08
of
(After marriage)
appointment 2.Affidavit
3.Marriage Certificate

1766

All relevant details (Results,Effective
date) need to included

DS/TN/EB/ 02.08.2018 Confirmation 1.New National identy card
PF/DO/15
of
(After marriage)
appointment 2. Name alternation request
Form circular no394

Certified copy

for name change After married

1769

CS/DOS/37126

K.G.withanage

Divisional
Secretariat Mahara

භ/ආ/3/1/ 11.02.2021 Confirmation 1.Review report (Appendix05
ං.නි/නඳය.
of
of the psc Rule)
ලි./44
appointment

For the period from 02.04.201307.05.2015

1770

CS/DOS/37973

Mrs.K.Eswary

District
Secretariat Kilinochchi

KN/DPS/CC 22.07.2021 Confirmation Marriage Certificate
/Sta/Gen/0
of
Degree Certificate
70
appointment

Certified copy
Certified copy

1771

CS/DOS/36747

Mrs.S.Sivayoganath Divisional
an
Secretariat Nallur

NAL/DS/01 25.01.2021 Confirmation 1.New National identy card
/01/333
of
(After marriage)
appointment

1771

CS/DOS/36747

Mrs.S.Sivayoganath Divisional
an
Secretariat Nallur

NAL/DS/01 25.01.2021 Confirmation
/01/333
of
appointment 2. Name alternation request
Form circular no394
3.Marriage Certificate

Certified copy

1772

CS/DOS/36436

Mr.M.a.Rushanths Divisional
Secretariat Koralaipattu
North Vakarai

ADM/ESTB 04.05.2021 Confirmation Degree Confirmation
/PERSN/01
of
/75
appointment

1773

CS/DOS/37982

Mr.Gavaskar

Divisional
Secretariat Karachchi

KR/PL/01/ 01.04.2021 Confirmation Degree Confirmation required
All relevant details (Results,Effective
DO/PF/44
of
from embassy / foreign ministry date) need to included
appointment

1775

CS/DOS/36463

Mrs.R.Knthasamy

Department of
Archaelogy

පුවි/1/14/3 2016.01.06 Confirmation 1.Review report (Appendix05
/ඒ.න/ස.
of
of the psc Rule)
භහ.ං.නි.
appointment 2.Appendix 4 of the PSC rules

1776

1777

CS/DOS/36831

CS/DOS/36831

A.N Damayanthi

Divisional
Secretariat Neluwa

NEL/DS/AD 07.09.2021 Confirmation 1.Affidavit
M/1/DO/P
of
2.EB result sheets for dated on
F/22
appointment
2018.06.30 , 30.11.2019

Mrs.K.Pathmarajah

All relevant details (Results,Effective
date) need to included

For the period from 07.09.201730.06.2018
Duty Assumed letter (with effect from
09.07.2013)

Certified copies

Marriage Certificate

Certified copy

National Identy Card

Certified copy

Affidavit

Original

Birth Certificate

Certified copy

1778

CS/DOS/37664

Mr.K.Sivagurunath Ministry of
an
Plantation

MPI/Admin 10.08.2021 Confirmation Required Recommondation
/14/JF/23
of
letter
appointment

About desiplinary action

1779

CS/DOS/36553

Mrs.P.Logagowry

05-01-1401

All relevant details (Results,Effective
date) need to included

Department of
Buildings

19.12.2017 Confirmation Degree confirmation
of
appointment
1.Review report (Appendix05
of the psc Rule)

For the period from 02.07.201630.11.2019

1780

CS/DOS/36674

Mr.A.A Thayas

National
Productivity
Secretariat

NPS/HRD/0 02.03.2021 Confirmation 1.Review report (Appendix05
4/DO/PER
of
of the psc Rule)
appointment

For the period from 05.03.201502.07.2015

1781

CS/DOS/37706

Ms.R.Thavanesan

Ministry of
justice

MOJ/EO7/ 09.12.2021 Confirmation Recommondation of Head of
DO/Courts/
of
the department for the
Pro.Asst/37
appointment Confirmation letter
9

1782

CS/DOS/37578

Ms,K.Rajeswary

Department of
Hindu Religious
and Cultural
Affairs

HA/18/PF/ 27.04.2021 Confirmation Appendix 4 of the PSC rules
51
of
appointment

Duty Assumed letter with effect from
01.10.2013

1783

CS/DOS/37493

Ms.M.T.Nishanthi

District
Secretariat Kalutara

DSK/PLN/2 01.07.2021 Confirmation Required Recommondation
0/43/App.p
of
letter
e/2020
appointment

About desiplinary action

1784

CS/DOS/37049

Mr.A.Lefvithan

Department of
Hindu Religious
and Cultural
Affairs

HA/18/PF/ 19.11.2021 Confirmation 1.Review report (Appendix05
72
of
of the psc Rule)
appointment

For the period up to 30.06.2018

Appendix 03
2.Leave particulars of probation For the period from 02.07.2013 to
period
30.06.2018

1789

CS/DOS/31961

ඩබ්.එේ.එස.එේ.
වීයසරිඹ මිඹ

අඳනඹන
ෘෂිර්භ
නදඳහර්ත.

සථිය කිරීභ 1/10/02/27 2018.09.05
6

1791

CS/DOS/30276

පජය ජුරේපිටිනේ
චන්ද්රසරි හිමි

නඵෞේධ ටයුතු සථිය කිරීභ නඵෞ/නො./ 2021.03.10
පිළිඵ
ඳහ/ං.නි/10
නදඳහර්තනේන්තු
69

Required Recommondation
letter

About desiplinary action

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
261)
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

1793

CS/DOS/30009

ඩබ්.පී.එස.නේනහනි
මිඹ

බුේධලහන,ආමි සථිය කිරීභ CA/10/12/0 2020.12.15
 වහ ංසෘති
1/ 27
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
යහජය නේහ
නොමින් බහ හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති අනු හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
චර්ඹහ ටවන

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
භත්ව ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.
2016.05.30 සට හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ඳරීක්ණඹ භත්ව දිනඹ න
නතක් හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්
ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

1799

CS/DOS/31428

ඒ.නක්.ඩබ්.
භරවිඳතියණ භඹහ

දකුණු ඳශහත්ඵද
භවහධියණඹ හල්ර

සථිය කිරීභ හ/භවහධි/ආ 2020.12.31
/2021

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
නචෝදනහ ඳත්ර වහ
විනඹ නිනඹෝ තිනබ් නේ ඒ
ේඵන්ධ හර්තහක්

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

1802

CS/DOS/31106

ආර්.පී.එස.ගීතිහ මිඹ නේශීඹ නදේ
ග්රහමීඹ වහ
ආයුර්නේද
නයෝවල්...යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MIN/AD/02 2021.12.02
/21/KU/13

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
නචෝදනහ ඳත්ර
වහ විනඹ නිනඹෝ තිනබ් නේ ඒ
ේඵන්ධ හර්තහක්

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

1807

CS/DOS/20926

ය.ඒ.ඩී.එේ. නිලස

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/1 2021.11.16
ප්රර්ධන වහ
/1/62
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

නිහඩු හර්තහ
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

1808

CS/DOS/21061

ඩබ්.ඒ. නභන්ඩිස

අධියණ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MOJ/E07/D 2021.12.09
O/Courts/Pr
o.Asst/387

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
ඳත්වීභ සථිය කිරීභ වහ
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
1809

CS/DOS/20743

බී. සුනර්සකුභහර්

අඳනඹන
සථිය කිරීභ
ෘෂිර්භ
නදඳහර්තනේන්තු

උේඳළන්න වතිඹ
ජහති වළඳුනුේඳත
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලි

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ආඹතන ප්රධහනී නිර
මුද්රහ හිත ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

අබයහරහභී පුහුණු ඳත්වීේ ලිපිඹ
1810

CS/DOS/20821

ජී.නේ. අල්නඳෝන්ස

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MREA/4/2/ 2019.05.03
1/PFDG/5/1
-4

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

එහ ඇති හර්තහනේ නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
ශ යුතුඹ. නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ
තුශ රඵහත් නිහඩු විසතය

2022.01.18
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

1813

CS/DOS/33415

ඊ.පී.භල්හන්ති

1814

CS/DOS/32799

ඩබ්.එේ.එස.එල්.
නිසරිඹ

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 3/5/2021
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(කුරුණෆ
ර)
ඳසුහමී ග්රහමීඹ
සථිය කිරීභ SM/PS&PDJ 9/24/2020
ප්රනේල ංර්ධන
/ADM/4/13
ව ෘවහශ්රිත
030
ත්ත් ඳහරන වහ
සුළු ආර්ථි
නබෝ හ
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයංලඹ

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ

තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
පිටඳත් අලය නේ

නිහඩු හර්තහ

2016/09/24 සට 2019/11/30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
2016/09/24 දින සට 2019/11/29 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
1815

CS/DOS/32384

ඒ.ආර්.රිෂසනහ

නිපුනතහ
ංර්ධන
රැකීයක්හ වහ
ේරු ඵදතහ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ MFE/RAD/7 1/16/2020
/1/42

උඳහධි වතිඹ

ළටුේ යහිත නිහඩු

එහ ඇති පිටඳත තය පිටඳත් ය
වති ය නළත. ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
නඹොමු යන රද නිහඩු විසතයඹ අනු
2013 ර්නේ ළටුේ යහිත නිහඩු 42 ක්
නර වන් ය ඇත්නත් ය
ඳදනභක් භතද ඹන්න වහ එභ නිහඩු
විනේ නිහඩු නර ළරකීනේ වළකිඹහ
ඳතී ද ඹන්න ඳළවළදිලි යන්නන් නේ
භළනවි

1816

CS/DOS/33122

එස. නිනේස

ඳරිහ වහ
මුදහවළරීභ
ශභහයක්
නේහ
නදඳහර්තනේන්තු

1817

CS/DOS/32290

ආර්.සී.රුණහයත්න ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KDS/MIN/1/ 8/11/2021
හර්ඹහරඹ වර
3/2/ආර්.ං/
30

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2017/02/23 දින සට 2018/02/22 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

1818

CS/DOS/33753

නක්.වත්තිඹනහත භහජ නේහ
සථිය කිරීභ SSD/02/09/ 10/29/2021
න්
නදඳහර්තනේන්තු
07/153

විහව වතිඹ/බහණ්ඩහහය
චක්රනල් 394 න් නභ නනස
කිරීභට අදහශ ඉල්ලීභක්/ලිපි
ඉදිරිඳත් යන්න

1819

CS/DOS/32318

ඒ.එේ.එන්.නක්.
අදහසුරිඹ

මිනිසඵර ව
සථිය කිරීභ DOME/01/0 12/24/2020
රැකීයක්හ
9/DO/02
නදඳහර්තනේන්තු

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ (2013/05/28 දින සට ක්රිඹහත්භ න
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ඳරිදි)

1820

CS/DOS/33628

පී.හසුකී

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ VE/DS/DO/ 4/30/2021
හර්ඹහරඹ
PF/104
ලිහභේ
නළනනහිය

විහව වතිඹ

1821

CS/DOS/32772

ඩී.එේ.ඩබ්.
උඹන්නොඩ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ ඩු/1/4/1- 4/23/2021
හර්ඹහරඹ
55
ඩුනර

උඳළවිදි වතිනේ වති ර
පිටඳත

1822

CS/DOS/32720

ඩී.ජී.ඩබ්.එස.
ධර්භනේන

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.(මින් ඉදිරිඹට
බහවිතහ යන නභට අදහශ ජහති
වළදුනුේඳනත් වති යන රද
නොපිඹක්)

1823

CS/DOS/32698

නක්.එන්. විනේසුරිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021/03
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(පුත්තරභ)

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ
උඳළවිදි වතිනේ වති ර
පිටඳත
නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ / ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ රළබී නනොභළත.
නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

PCC/01/09/ 3/9/2021
02

සථිය කිරීභ NPS/HRD/0 5/17/2021
6/PF/06/17

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත්
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

විහව වතිඹ (වති යන රද
පිටඳතක්)

විහව වතිඹ (වති යන රද
පිටඳතක්)

1824

CS/DOS/32867

නක්.ඒ.ඒ.අයි.
කුභහයනේලි

නයජිසට්රහර්
මුදහවළරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

RE/AB/19/0 12/4/2021
1/201

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ යහජය නේහ නොමින් බහනේ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති 144 න්තිඹ අනු ඳටිඳහටි රීති ංග්රවනේ 144 (i) සට (xiii)
නිර්නේලඹ
උඳන්ති ර වන් එක් එක් රුණ
ේඵන්ධ නතොයතුරු ඇතුශත හර්තහක්
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත්
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

1825

CS/DOS/32974

එස.ඒ. ශියහණි

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ NPS/HRD/0 3/29/2021
8/PF/13/64

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
2013/2014 ර්නේ/හරහනුනේ
රඵහ ඇති ළටුේ යහිත/අඩ ළටුේ නිහඩු
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

1826

CS/DOS/32389

ඒ.එස. ජසමින්

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/7 2020.10.22
ප්රර්ධන වහ
/1/64
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයංලඹ

නිහඩු හර්තහ

1827

CS/DOS/32658

ඊ.නක්.සී. ේඳත්

නෞය
අභහතයංලඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

1828

CS/DOS/32738

ඊ.එේ.එන්.පී කුභහරි

ංසෘති
සථිය කිරීභ DCA/02/14/ 2018.10.02
ටයුතු
01/PF-97
නදඳහර්තනේන්තු

සථිය කිරීභ 06/A/DO/32 11/22/2021
658/228

චර්ඹහ ටවන

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ ේඵන්ධ
ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ නිළයදි කිරීේ
නනතොත් එභ නිළයදි කිරීේ ටවන්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක්
එවිඹ යුතුඹ.

පී.එන්.එන්.ශින්ති

1833

CS/DOS/09583

1884

CS/DOS/A/42444 එච්.අයි.නක්.එන්.
නවේහවිතහයණ මිඹ

නයජිසටර්
සථීය කිරීේ RG/AB/19/0 2021.12.10
ජනයහල්
1/260
නදඳහර්තනේන්තු

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

නෞය
අභහතයහංලඹ

1. චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
තළබිඹ යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ නභ නිළයදි ටවන් ය
නළත. නභ නිළයදි නොට එන්න

උස කිරීභ 06/A/DO/A/ 2019.09.26
42444/18

2. 2005 සට 2009 දක්හ
හර්ඹක්භතහ ඩයිේ ඳරීක්ණ
කීඹක් ඳත්හ තිනබ්ද?
නිරධහරිණිඹ ඒ වහ නඳනී සට
ඇේද.ඳළවළදිලි කීරීභක් අලය නේ.
1885

1886

1887

CS/DOS/A/42371 එල්.පී.එස. ලිඹනනේ ංසෘති
මිඹ
භධයසථහනඹ ෆල්ර

උස කිරීභ

CS/DOS/A/42110 නක්.ඒ.එස.
නප්රේභකුභහය භඹහ

උස කිරීභ

CS/DOS/28741

ඩබ්.ඒ.උදිත පුසඳ
භඹහ

ප්රධහන
භනවේසත්රහත්
අධියණඹ ,
නොශම 12

2020.07.16

1. චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

2. ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ නිරධහරිඹහ II නරේණිඹට උසකිරීභට
සුදුසුේ පුයහ ඇත්නත් 2015.10.03
දිනට ඵ නිරීක්ණඹ න ඵළවින්
2015.10.13 දින සට උස කිරිභට අදහශ
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේල ය තිබීභ
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්
2020.01.31

ෘෂිර්භ
සථීය කිරීභ DOA/Est.3/ 2021.08.02
නදඳහර්තනේන්තු
8/DO/U/7

1. චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

2. ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ නිරධහරිඹහ විසන් ඉදිරිඳත් යන රද II
නරේණිඹට උස කිරීභ වහ න
අඹඳුේඳත්රනේ නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේශිත දිනඹ/නිර්නේලඹ
නළත.
1.චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය
ඇති උඳන් දිනඹ උේඳළන්න
වතිනේ උඳන්දිනඹ වහ
නනොළරනේ. උඳන් දිනඹ නිළයදි
ශ යුතුයි.

1888

CS/DOS/28957

එස.තනුහන්ත් භඹහ ංසෘති
සථීය කිරීභ DCA/02/06/ 2021.02.01
ටයුතු
PF/06
නදඳහර්තනේන්තු

1889

CS/DOS/29686

සී.නක්.නඩනින් මිඹ භන්නහයභ දිසත්රික් සථීය කිරීභ HA/1/1/9/2 2021.10.21
නල්ේ
/10-17V
හර්ඹහරඹ

1890

CS/DOS/28811

නක්.නක්.ආර්.ගුණඳහ ඵඩල්කුඹුය
සථීය කිරීභ HA/1/1/9/2 2021.03.15
ර භඹහ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/23
හර්ඹහරඹ

1.EB භත් වීභ 2019.11.30
නේ.2016.07.01දින සට
2019.11.30 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳතක්
2.නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ
තුශ රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත්
ර් ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
1.ඳත්වීේ ලිපිනේ වන් නභට
අදහර ජහති වළඳුනුේඳත
2.දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල්
පිටඳත එවිඹ යුතුඹ.(උඳහධි
වතිඹ,උේඳළන්න වතිඹට
අනු ඳත්වීේ ලිපිනේ නනේ
නනට අදහර)
3.උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ මුල්
පිටඳත
4.උඳහධි වතිනේ ඇති නභට
අදහර උඳහධිඹ නහථ කිරීභ
5. 2019 EB ප්රතිපර
ටවනන් DOS අංඹ(ඳත්වීේ
අංඹ) නළත.
6.නිළයදි ේපර්ණ
යන රද අං 04 ඳරිශිසඨඹ.
1.2019.03.19-2020.03.18 හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහනේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ අත්න් වහ නිර මුද්රහ
හිත ඉදිරිඳත් යන්න

2022.01.24
අනු
අංකය
1893

CS/DOS/.......
අංකය
CS/DOS/25882

නිධාරියාගේ නම
ඒ.ආර්. විනේසංව

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

නඵෞේධ ටයුතු සථිය කිරීේ නඵෞ/නො/ඳහ 2021.02.17
පිළිඵ
/ං.නි/1148
නදඳහර්තනේන්තු

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.06.25 දින සට 2017.06.24 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ, 2017.06.25 දින සට 2018.06.24
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
දින දක්හ ව 2018.06.25 දින සට
2018.06.30 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක්

නදඳහර්තනේන්තු

භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

දින දක්හ ව 2018.06.25 දින සට
2018.06.30 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක්

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
දිනඹ වති කිරීනේදී දිනඹක් දවන්
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ ය නනොභළත.
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
1896

1898

CS/DOS/26137

CS/DOS/25413

නක්.එේ.සී.පී.
භළණිනක්

එස.එච්.එන්.පී.
ප්රනහන්දු

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/3 2018.11.28
ප්රර්ධන වහ
/1/54
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

ත්ත් නිසඳහදන සථිය කිරීේ 01/07/01/1 2021.03.01
වහ නෞය
71
නදඳහර්තනේන්තු

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද ඳළවළදිලි පිටඳත. (නනොමිරනේ
නිකුත් යන රද උේඳළන්න වතිඹ
රංගු නනොනේ.)

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහනේ වන් නනත් නිහඩු
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

2014.06.02 - 2015.06.01
ර්නේ/හරහනුනේ රඵහ ඇති
ළටුේ යහිත/අඩ ළටුේ නිහඩු පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්

1900

CS/DOS/35433

M. Premachandran Divisional
SecretariatKopay

Confirmati VE/DS/ADM 2019.05.16
on
/DO/EB

1)Appendix 3,4 (relavant format)
2)Origional of leave report
3)Histiry sheet (mention the
Birth day on the relavant space)

mention the Birth day on the relavant
space

4)Recomandation of Divisional
Secretary
5))Recomandation of Dstrict
Secretary
1901

CS/DOS/35263

S. Arulrasa

Divisional
SecretariatNallur

1902

CS/DOS/35554

K.C.W. ජඹසංව

ප්රහනේශීඹ නල්ේ - සථිය කිරීභ අමනෝ/1/9 2021.02.01
ගිකිත්නවේන
/PF/2/61

1903

CS/DOS/35576

K.H.C. තුහරිහ

Confirmati NAL/DS/01/ 2020,07,06
on
01/224

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSA/EST/PE 2020,05,18
හර්ඹහරඹ RF/E4/21
අේඳහය

1) Correct EB results sheet

index no. ID no are incoreected on
the result sheet of Exam
department'sreport

1) 4 ඳරිශිසටඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

2) ජහති වළඳුනුේඳනත් තය
පිටඳතක්
1) 3 ඳරිශිසටඹ

තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
පිටඳත් අලය නේ.

2) උඳහධි වතිනේ තය පිටඳතක්

1904

CS/DOS/35415

M. Kamalanathan

Divisional
Confirmati J/DS/PF/DO 2021,01,07
Secretariat- Jffna on
(MED)/65

Request for name change under
T.C. no 394

1905

CS/DOS/35952

H.B.G. දුහන්ති

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ ළුතය
2020,09,04
හර්ඹහරඹ දි.නල්. අං
රල්රහවිට
DSK/PLN/20
/43/App.Pe
/2020

උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිඹ (එහ
ඇති වතිනේ නතොයතුරු
ප්රභහණත් නනොනේ)

1906

CS/DOS/35863

A.M.R.R.K.
උඩුයහණ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KDS/1/6/2/ 2020.07.02
හර්ඹහරඹ 8
ඳහතදුේඵය

5 ඳරිශිසටඹ

2016.04.16 සට 2018.06.29 දක්හ
ඳරිහ හර්තහර මුල් පිටඳත්

1907

CS/DOS/35833

Y'A'M' නිංරහ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

එහ ඇති වතිඹ අේපර්ණයි.
නිළයදි නහථ ශ ලිපිඹ අලයයි

සථිය කිරීභ 2/1/1/6/2/ 2019,01,26
HAM-43

1908

CS/DOS/35349

S. Balasingham

Agrarian
Development
Department Dis Off. Jaffna

Confirmati JFF/PF/DOS 2020,05,20
on
/9/5/2/42

2013 Nopay leave - need in
detaily

1909

CS/DOS/35061

A.S.U. Janitha

Divisional
Secretariat,
Ninthavur

Confirmati ADM/ESTB/ 2017,10,09
on
PRSNL/DO/
4/08

Appendix 04

certfid officer should certifid with
duty assume date (want to fill
completely)

1910

CS/DOS/35201

P.M. ජීන්ත

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ NY/GM/AD 2020,10.23
හර්ඹහරඹ,
M/9/4/23
නිඹහභ

Degree Confermation letter

Original copy

1911

CS/DOS/35645

A.M.M.D. ප්රනහන්දු

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KLP/ADM/2 2020.07.17
හර්ඹහරඹ,
/3/54
ල්පිටිඹ

1)ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති
පිටඳත ඳළවළදිලි නළත

1912

CS/DOS/35159

S.L.P කීර්තියන්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ, සථිය කිරීභ GODS/ADM 2020.12.14
නොඩනර
/HR/03/PER
/01/01/42

3 ඳරිශිසටඹ

1914

CS/DOS/28314

පී.ජී.ඒ.එස
ආරිඹයත්න
නභඹ/මිඹ

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

දිවුරුභ/ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)
ත්ේ
ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු 261)
ගිවිසනහ (නඳොදු 160)

සථිය කිරීභ MREA/04/1 2020.11.18
1/19/1

නභභ නිරධහරිඹහ උඳහධිඹ රඵහ ඇත්නත්
විනේල විලසවිදයහරඹ ඵළවින්
විලසවිදයහරඹ පිහිටි යටට අදහර තහනහඳති
2) උඳහධිඹ විනේල විලසවිදයහරඹ හර්ඹහරඹ/භවනොභහරිස හර්ඹහරඹ
නේ වි.වි.ප්ර.නොමින් බහ
වයවහ නවෝ එභ විලසවිදයහරඹ පිහිටි
පිළිත් ඵට ලිපිඹ
යනටහි තහනහඳති
හර්ඹහරඹක්/භවනොභහරිස
3 )සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර හර්ඹහරඹක් නභයට පිහිටහ නනොභළති නේ
වන් ය නිකුත් යන රද
විනේල ටයුතු අභහතයහංලනේ ප්රදත අංලඹ
ප්රතිපර ටවනක් විඹ යුතුඹ.
භඟින් එභ නිරධහරිඹහ එභ විලසවිදයහරනේ
උඳහධිඹ ේපර්ණ ය ඇති ඵ නහථ
4) විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි
ය ළනීභට අලයයි. විලසවිදයහරනඹන්
ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් එන රද ලිපිනේ මුල් පිටඳත එවිඹ යුතුඹ.
පිටඳත අලයයි.

අනථබහඹ ප්රහල කිරීභ

1915

CS/DOS/28066

එස.ආර්.බී.ඩබ්.එේ.ඊ. ඳශහත් බහ වහ
එන්. යත්නභරර
ඳශහත් ඳහරන
නභඹ/මිඹ
ටයුතු යහජය
අභහතයහංලඹ

2021.03.16

1. නිරධහරිනිඹනේ ජහති
වළඳුනුේඳනතහි තය පිටඳතක්
නර වති යන රද ඳළවළදිලි
පිටඳතක්
2. ේපර්ණ
යන රද 3 ඳරිශිසටඹ
3.චර්ඹහ ටවනන් නභ
උේඳළන්න වතිඹ ඳරිදි නිළයදි
යන්න.
4.ඳවත
වන් ඳරිහ හර්තහර
ආන්නතභ භහ.නි නිරමුද්රහ නළත.
(2013.02.22-2014.02.21
/2014.02.22-2015.02.21)

1917

CS/DOS28166

එේ.පී.නක්. දඹහයත්න විරහභ ළටුේ
සථිය කිරීභ විළ/ඳහ10/ 2021.02.02
නභඹ/මිඹ
නදඳහර්තනේන්තු
නඳෞලි/125/
ං

1. විලස විදයහරඹ භගින් උඳහධිඹ
නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
2. ඳවත
වන් ඳරිහ හර්තහර ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ අත්න වහ නිරමුද්රහ
නළත.(209.04.16-2019.11.30
/2018.04.16-2019.04.16
/2017.04.16-2018.04.15
/2016.04.16-2017.04.15)

1918

CS/DOS/28039

එච්.එේ.ඩී.
ශ්රී රංහ දුේරිඹ
අයියහංනී නභඹ/මිඹ නේඹ

සථිය කිරීභ ළ06ඒ

2020.09.30

1. ලිත් ර් ඳදනමින් න රද
නිහඩු විසතයඹ
2. නනේ
නන වහ දිවුරුේ ප්රහලඹ
(උේඳළන්න වතිඹ - එච්.එේ.ඩී.
අයියංනී / ජහති වළඳුනුේඳත එච්.එේ.ඩී. අයියහංනී / ඳත්වීේ
ලිපිඹ - එච්.එේ.ඩී. අයියහංනී
3.ඳවත වන් ඳරිහ හර්තහර
ආන්නතභ භහ.නි නිරමුද්රහ
නළත.(2018.04.25-2018.06.30)

1919

CS/DOS/27900

ඒ.එස. දිල්වහනි
නභඹ/මිඹ

සථිය කිරීභ DSH/DPS/02 2020.12.11
/01/03

01. 2016 ර්නේ රඵහනන ඇති
ළටුේ යහිත නිහඩු 01 පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක් ඉදිරිඳත් යන්න

වේඵන්නතොට
දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ

1921

CS/DOS/27978

නක්.නක්.එන්.රු ළවිලි
න් භඹහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MPI/Admin/ 2021.03.17
14/GL/39/ni
pm

1. 2015 හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහ ප්රතිපර ටවනනහි වන්
නිරධයඹහනේ නභ උේඳළන්න
වතිඹ අනු නනස ඵළවින් එඹ
නිළයදි ය ඉදිරිඳත් යන්න.
2.ඳවත වන් ඳරිහ
හර්තහර ආන්නතභ භහ.නි
නිරමුද්රහ නළත.(2016.09.192017.08.31 /2015.05.19 2016.09.18)

1922

CS/DOS/27196

එේ.ඒ.සී.ශ්රිඹහරතහ
නභඹ/මිඹ

ළුතය දිසත්රික්
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ DSK/PLN/20 2021.03.18
/43/App.Pe
/2020

1. විලස විදයහරඹ භගින් උඳහධිඹ
නහථ කිරීනේ ලිපිඹ (එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ.)

1924

CS/DOS/28035

එස.ඒ.එස.
කුරුණෆර
භල්හන්ති නභඹ/මිඹ දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ DSKU/ADM/ 2021.07.28
ES/DVADM/
5/1

1. 3 ඳරිශිසටඹ
2.
නිරධහරිනිඹ විසන් ඳත්වීේ ලිපිඹට
අනු ළඩ බහය ත් දිනඹ වන්
යන රද 4 ඳරිශිසටඹ
3. විලස විදයහරඹ භගින්
උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිඹ (මුල්
පිටඳත)

1925

CS/DOS/27759

පී.එච්.එන්.
සර්ණභහලී
නභඹ/මිඹ

ෘෂිර්භ, ග්රහමීඹ සථිය කිරීභ 2/1/1/6/2/ 2019.02.16
ආර්ථි ටයුතු,
MAT - 59
ඳශු ේඳත්
ංර්ධන,
හරිභහර් ව
ධීය වහ ජරජ
ේඳත් ංර්ධන
අභහතයහංලඹ

1. 4 ඳරිශිසටඹ

ඩී.එස. වීයසරිඹ
නභඹ/මිඹ

නොත්භනල්
සථිය කිරීභ 3/1/8/2/10 2021.09.22
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
5
හර්ඹහරඹ

1. උඳහධි වතිඹ වති යන
රද පිටඳතක්

1926

CS/DOS/27098

2.උඳහධිඹ
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ නභ නිළයදි
නනොනේ. රු. එභ ලිපිඹ නිළයදි
නභට නන්හ නන ඉදිරිඳත්
යන්න.

1927

CS/DOS/28310

එස.ඩබ්.ආර්.එස.ඩබ්. ඳශු ේඳත්,
ඩී.නක්. උබඹඳහර
නොවිනඳොශ
නභඹ/මිඹ
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ

1929

CS/DOS/28125

එස.එේ.එේ.
දිහනහඹ භඹහ

භථ භණ්ඩර
නොමින් බහ

සථිය කිරීභ නී.03/ං.නි( 2021.03.18
භථ)/නඳෞලි
/30

1931

CS/DOS/22880

ඩබ්.එේ.ආර්.
යණතුං

ළවිලි අභහතයංලඹ සථියකිරීේ

1933

CS/DOS/06545

එස.පී.එස. ජඹරත්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ මුදහවළරීභ
හර්ඹහරඹ,
යන්නදණිඹ

1938

CS/DOS/30335

නක්.නවේභන්තිහ මිඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSB/EST/03 2021.11.19
හර්ඹහ.නඵලිඅත්ත
/01/F1/22

2021.03.10

MPI/ADMIN 2021.09.28
/DO/HO/39

1. නිහඩු විසතයනේ වන් අනීඳ
නිහඩු ව ළටුේ යහිත නිහඩු, අඩ
ළටුේ නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක් ඉදිරිඳත් යන්න
2.
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවනනහි වති යන
රද පිටඳත
3.
2015.05.09 හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහ ප්රතිපර ටවනනහි
නිධයඹහනේ නභ අනනකුත්
ලිඹකිඹවිලි භඟ නනස ඵ
නිරීක්ණඹ නේ.
1. ත්ේ ඵළයේ ප්රහලඹ
ේපර්ණ වති යන රද
පිටඳතක්
2.
නිරධයඹහ විසන් විනඹහනුකර
දඩුේ රඵහ ඇත්ද ඹන්න පිලීඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්
3. වදය හර්තහනේ වති
යන රද ේපර්ණ පිටඳතක්
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

ඔඵ විසන් නඹොමු යන රද උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිඹ ප්රභහණත්
නනොනේ.සඹලු විසතය ඇතුශත් උඳහධි
ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක් නළත
නඹොමුයන්න.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ යහජය නේහ නොමින් බහනේ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති 144 න්තිඹ අනු ඳටිඳහටි රීති ංග්රවනේ 144 (i) සට (xiii)
නිර්නේලඹ
උඳන්ති ර වන් එක් එක් රුණ
ේඵන්ධ නතොයතුරු පිලිඵද
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ පිටඳත් අලය නේ.
නචෝදනහ
ඳත්ර වහ විනඹ නිනඹෝ තිනබ්නේ ඒ
ේඵන්ධ හර්තහක්

1942

CS/DOS/31463

පජය ඵළයභ
චන්ද්රසරි හිමි

බුේධලහන,ආමි සථිය කිරීභ MBRCA/01/ 2021.12.03
 වහ ංසෘති
08/08-670
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

1943

CS/DOS/31944

එච්.එේ.එන්.එස.නවේය ඳශු
ත් මිඹ
ේඳත්,නොවිඳශ
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ SML/2/17/P 2021.12.21
FDO/4/1-74

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ නිහඩු දිනඹ වති කිරීනේදී නිළයදි දිනඹ
හර්තහ
දවන් ය නනොභළත.
2013.09.21.සට2019.11. 29දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

1946

CS/DOS/39043

Mr. M. Jathees

Agrarian
Development
District office,
Trincomalee

Confirmati 7/2/8/75/8/ 2021.02.08
on
උඳහධි/නේ.ස
ථි(ත්රිකුණහභ
රඹ)

Affidavit

Birth Certificate, NIC - Moharajah
Jathees
Degree - Mohanarajah Jathees
Other documents - Moharajah Jathees

1947

CS/DOS/39764

Ms.S.Sekar

Ministry of
Plantation

Confirmati
on

Probation period report
(Appendix - 05) Original/Certified copy
Marriage Certificate (Certified
copy) & New NIC

For the period from 09.04.2014 09.07.2014

1948

CS/DOS/39940

ඊ.ජී.එේ.එස.තිරය යජනේ තක්නේරු සථිය කිරීභ VL/ADD
22.03.2021
ත්න නභඹ/මිඹ
නදඳහර්තනේන්තු
10/PF-2679

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

1949

CS/DOS/39292

ඩී.ජී. නර්ණුහ
නභඹ/මිඹ

සථිය කිරීභ MWCA/2/5/ 2020.09.21
16/9/65

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් (නභ,
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, විබහ අංඹ,
හභහර්ථඹ, රඵහරත් උඳහධිඹ, උඳහධිඹ
රංගු න දිනඹ) ේපර්ණ යන රද
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි.

1950

CS/DOS/38415

Ms. S. Mamangam Ministry of
Justice

Confirmati MOJ/E07/D
on
O/Courts/Pr
o.Asst/445

Appendix 4 of the PSC rules

හන්තහ වහ ශභහ
ංර්ධන, නඳය
ඳහල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

.11.2016

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

(Assumption of Duty) with effect from
09.07.2013

Efficiency bar examination result Office system pass result sheet
sheet

o.Asst/445

Affidavit / Name change
documents according to
treasury circular 394
Marriage Certificate (Certified
copy) & New NIC
Required recommendation letter About disciplinary action
1951

CS/DOS/39190

බී.ජී.සී. දිල්වහනි
නභඹ/මිඹ

නයජිසට්රහර්
සථිය කිරීභ RG/AB/19/0 2020.09.17
ජනයහල්
1/450
නදඳහර්තනේන්තු

Ms. R. Mahalingam Agrarian
Confirmati 281/14/01/ 2021.07.30
Development
on
19/23
District office,
Kilinochchi
ආර්.පී.එස.ජී.
ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVIB/ADM/ 2021.03.13
ජඹර්ධන භඹහ
හර්ඹහරඹ,
ES/PENSL/7
ඉබ්ඵහමු
/116

නිහඩු හර්තහ
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

1952

CS/DOS/38225

1954

CS/DOS/39814

1958

CS/DOS/39090

Mr.P. Sujanthan

Divisional
Secretariat,
Karachchi

Confirmati GAT/PLA/Co 26.10.2017
on
nfi/Gen

1960

CS/DOS/38049

Mr.R. Prabakaran

Divisional
Secretariat,
Pachchilaipalli

Confirmati DS/PP/PL/M 28.12.2019
on
ED/PER.FL/0
8

Degree confirmation - Original

1961

CS/DOS/58582

ඩබ්.එේ.නේ.නක්.වික්ර ඳඬුසනුය
භසරිඹ මිඹ
නළනනහිය
ප්රහනේශීඹ
හර්ඹහරඹ

මුදහවළරීේ
(ඳශහත්
යහජය)

*අභහතයහංල නල්ේනේ නිර්නේලඹ
*ඳත්වීේ ලිපිනේ වති
යන රද පිටඳත

DIVPE/ADM 2021.05.10
/ES/TRADO/
17/2/1

2013.09.20 සට 2013.12.31 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

National Identity Card (Certified
copy) after marriage
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් (නභ,
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, විබහ අංඹ,
හභහර්ථඹ, රඵහරත් උඳහධිඹ, උඳහධිඹ
රංගු න දිනඹ) ේපර්ණ යන රද
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි.
National Identity Card (Certified New Identity copy for the name of
copy)
Pathiniyan Sujanthan
Please forward the original foreign
degree confirmation

1962

CS/DOS/63874

එේ.එේ.එන්.පී.පීරිස කුලිඹහපිටිඹ භධය මුදහවළරීේ
මිඹ
විදයහරඹ
(ඳශහත්
යහජය)

NWP/CM/E 2021.04.21
D8/උඳනේලන

*යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති 143 න්තිඹ
අනු ඉල්ලීභ (10 ඳරිශිසඨඹ)
*
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ
*භථ භණ්ඩර නොමින් බහ
නල්ේනේ නිර්නේලඹ

1963

CS/DOS/62767

ආර්.එේ.ඒ.එස.යත්
නහඹ

භව ප්රහනේශීඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

මුදහවළරීේ
(ඳශහත්
යහජය)

DSKU/ADM/ 2020.06.09
ES/DVADM/
5/7

1934

CS/DOS/59649

ටී.එේ.වික්රභයත්න
නභඹ

නනර
මුදහවළරීේ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ (ඳශහත්
හර්ඹහරඹ
යහජය)

MO/SEV/ES 2021.04.20
T/07

1965

CS/DOS/59512

ඩබ්.ඩී.සී.එල්.න්නි
ආයච්චි මිඹ

නොවිජන
මුදහවළරීේ
ංර්ධන
(ඳශහත්
නදඳහර්තනේන්තු යහජය)

*නේළල්,පිත්තර,භළටි ලී ඵඩු වහ
ග්රහමීඹ ර්භහන්ත අභහතයංල
නල්ේනේ නිර්නේලඹ
* ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති
ර පිටඳතක්
*අභහතයහංල නල්ේනේ නිර්නේලඹ
* ඳත්වීේ ලිපිනඹහි
වති ර පිටඳතක්

1966

CS/DOS/60728

ඒ.බී.නක්.පී.ඒ.ඵණ්ඩහ අනුයහධපුය
ය නභඹ
දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ

මුදහවළරීේ
(ඳශහත්
යහජය)

HA/1/1/9/1 2021.08.18
1/20

* ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති ර
පිටඳතක්

1967

CS/DOS/56243

ටී.එේ.එස.එන්.ංජී තරහ ප්රහනේශීඹ
නී මිඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

මුදහවළරීේ
(ඳශහත්
යහජය)

HA/1/1/9/1 2021.08.18
1/20

* ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති ර
පිටඳතක්
*භථ
භණ්ඩර නොමින් බහ
නල්ේනේ නිර්නේලඹ

1968

CS/DOS/01407

I P H ඇන්තනී

අධයක් ජනයහල්, සථිය කිරීේ ෘනද/ආ/3/ 2020.11.09
ෘෂිර්භ
3/3/5
නදඳහර්තනේන්තු

2016.02.29-2016.12.21 දින දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ

1970

CS/DOS/00427

E G M උදඹංනී

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ HA/1/1/9/2 2021.10.07
හර්ඹහරඹ /5
උකුනර

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ
ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ
නිළයදි කිරීේ නනතොත් එභ
නිළයදි කිරීේ ටවන් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹහරනේ
නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ංනලෝධිත
ආෘති ඳත්රඹ අනු නිරධහරිඹහනේ
ඉල්ලීභ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

ඳත්වීේ දිනඹ 2013.02.18 ඵළවින්

1971

CS/DOS/02177

A T A P කුභහය

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/8 2021.03.02
ප්රර්ධන වහ
/1/33
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

උඳහධි වතිඹ

1972

CS/DOS/01616

K H ජීනී

අධියණ
අභහතයහංලඹ

2013.05.20 දිනට අදහශ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳතක්

1973

CS/DOS/00080

G M K රුවිනි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ
හර්ඹහරඹ අත්තනල්ර

1974

CS/DOS/02088

KMTM
නනනවියත්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ ELDS/ADM/ 2018.03.06
හර්ඹහරඹ HR/2/PER/D
ඇරඳහත
O/81

1975

CS/DOS/02373

එේ.වී.එස. නප්රේභරහල් ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MOJ/E07/D 2021.01.19
O/Courts/Pr
o.Asst/237

සථිය කිරීේ 2/1/1/6/2/ 2021.10.30
HAM-27

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන
රද උඳහධි වතිනේ වති ර
පිටඳත
උඳහධි වතිනේ/උඳහධි
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන්
ඳත්රනේ ව උඳහධි ප්රතිපර නහථ
ය ඇති ලිපිනේ උඳහධිඹ රංගු
දිනඹ නර නනස දිනඹන්
ටවන් ඇත. විලසවිදයහරඹ භඟින්
නළත නහථ ය ළනීභක්
අලයයි.
ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ර පිටඳත

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ
ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ.
අදහර නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත්
න ඳරිදි සය ඇති ආෘති
ඳත්රඹ අනු ේපර්ණ යන රද
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹක් අලයයි.

2013.03.01 ට

1977

CS/DOS/02411

W P G H දීපිහ

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MPI/Admin/ 2021.08.16
16/GL/04

2013-14 ර්නේ/හරහනුනේ අඩළටුේ නිහඩු භහ 03ක් දක්හ තිබීභට
රඵහ ඇති අඩ ළටුේ නිහඩු පිළිඵ නවේතු දන්හ එන්න
ඳළවළදිලි කිරීභක්
2015.03.09 දින සට 2016.03.08
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහ

1978

CS/DOS/01620

W K රපිහ

1980

CS/DOS/36275

Mrs.T.Thiyagarajah Devisional
ADM/ESTB 15.11.2021 Confirmation 01.Degree detail Certificate
Secretariat,
/PRSNL/M1
of
Koralaipattu,Vala /03
appointment 2.Review report (Appendix05
ichenai
of the psc Rule)

Certified copy

Ms.G.Sureshkumar Department for
Registration of
persons

01/ආ/17/
ඹහඳ/436

22.03.2018 Confirmation 1.New National identy card
of
(After marriage)
appointment 02.Degree detail Certificate

Certified copy

Ms.S.Yuvaraj

MPI/Admin 16.12.2021 Confirmation 1.New National identy card
/14/BT/12
of
(After marriage)
appointment 02.Degree detail Certificate

Certified copy

1981

1982

CS/DOS/36795

CS/DOS/36457

අඳනඹන
සථිය කිරීේ 1/14/1/319 2020.10.13
ෘෂිර්භ
නදඳහර්තනේන්තු

Ministry of
Plantation

2013-14 ර්නේ/හරහනුනේ ළටුේ යහිත නිහඩු දින 02ක් දක්හ
රඵහ ඇති ළටුේ යහිත නිහඩු
තිබීභට නවේතු දන්හ එන්න
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

03.Affidavit

For the period from 30.06.201801.07.2018

Certified copy

Certified copy
diffirent name in Degree confirmation
and appointment name)

Sri pada
ශ්රීඳහ/පීඨ/ 29.04.2021 Confirmation 01.Review report (Appendix05 For the period from 02.07.2016National College නඳයලි/05/
of
of the psc Rule)
30.11.2019
of Education 250
appointment
Patana
02.Degree confirmation
All relevant details (Results,Effective
date) need to included

1983

CS/DOS/36190

Mr.R.A.S
Amarasekara

1984

CS/DOS/36805

Mrs.M.Akilakumar Department of
social services

SSD/02/09/ 12.08.2021 Confirmation 1.New National identy card
07/106
of
(After marriage)
appointment
02.Required Recommondation
letter
03.Marriage Certificate

Certified copy
About desiplinary action

Certified copy

1985

CS/DOS/37117

1986

CS/DOS/37613

Ms.NTPGR.Thisank MInistry of
a
Telecommunicati
on, Foreign
Employment
and Sports
Mr.P.Sivaruban
Devisional
Secretariat,poon
akary

MFE/RAD/ 08.10.2019 Confirmation Clarification for no pay
1/1/120
of
appointment

36 1/2 days in 2016

KN/DPS/CC 14.07.2021 Confirmation 01.Required Recommondation
/Sta/Gen/0
of
letter
70
appointment 2.Appendix 03

About desiplinary action

1987

CS/DOS/36421

Ms.S.Sinnathamby Devisional
HA/1/1/9/ 17.11.2021 Confirmation
Secretariat,Eravu 2/10-17VI
of
r pattu,
appointment
Chenkalady

1988

CS/DOS/37225

Mrs.K.Manoharan Department of
Social Services

.Review report (Appendix05 of
the psc Rule) in appoint name,
For the period from 02.07.201330.11.2019

SSD/02/09/ 22.11.2021 Confirmation 01.Required Recommondation
07/74
of
letter
appointment
2.New National identy card
(After marriage)
7/2/8/75/8 04.06.2021 Confirmation New National identy card (After
/උඳහධි/නේ.
of
marriage)
සථි(භඩර
appointment
පු)

Duty Assumed letter (with effect from
02.07.2013)
Your name mntioned as Mrs.Sutha
Rushanths in Appendix 05 forms, if
you want to change your name , send
New ID , Marriage certificate & Name
alternation request Form circular
no394
About desiplinary action

Certified copy

1989

CS/DOS/37379

Mrs.K.Pathmarajah Department of
Agrarian
Development

1990

CS/DOS/36263

Mrs.M.Soundararaj Devisional
ADM/ESTB 07.01.2021 Confirmation 01.New National identy card
Certified copy
ah
Secretariat,
/PRSNL/M1
of
(After marriage)
Koralaipattu,Vala /03/25
appointment
ichenai
02.appendix 04 of the PSC rules Duty Assumed letter (with effect from
02.07.2013)
03. Name alternation request
For name change After married
Form circular no394

1991

CS/DOS/37986

Mr.K.Shantharupan Devisional
Secretariat,
karachchi

KR/PL/01/ 25.01.2017 Confirmation 01.Degree detail Certificate
DO/PF/41
of
appointment

Certified copy

Certified copy

1992

CS/DOS/37983

Mrs.N.Thamayanth Devisional
i
Secretariat,
karachchi

KR/PL/01/ 23.04.2021 Confirmation 01.Degree confirmation
DO/PF/45
of
appointment

All relevant details (Results,Effective
date) need to included

02. Name alternation request
Form circular no394
03.New National identy card
(After marriage)

Certified copy

01.Degree detail Certificate

Certified copy

02.Review report (Appendix05 For the period from 02.07.2013of the psc Rule)
08.09.2015
03.Required Recommondation
letter
1993

CS/DOS/37554

Mrs.N.Karthika

Devisional
Secretariat,
Oddusuddan

About desiplinary action

DS/ODN/E 08.10.2021 Confirmation 1.New National identy card
B/PF/DO/1
of
(After marriage)
6
appointment
02.appendix 04 of the PSC rules Duty Assumed letter (with effect from
15.07.2013)
03. Name alternation request
Form circular no394

For name change After married

1994

CS/DOS/36358

Ms.K.Somasunthar Zonal Education BT/ZEO/EA 20.12.2020 Confirmation Name alternation request Form
am
Office,Batticaloa /PF/DO/vin
of
circular no394
/50
appointment

For name change After married

1995

CS/DOS/36644

J.K.M Jeyararathna Department of
Agrarian
Development

For name change After married

1997

CS/DOS/61015

16/E/02/D 01.04.2021 Confirmation 01.Name alternation request
O/PF/049
of
Form circular no395
appointment
02.New National identy card
(G.K.M Jeyarathna)

ඩී.පී.එේ.එස.නේසං නිපුණතහ
මුදහවළරීේ
ව භඹහ
ංර්ධන,
(භධයභ
ෘත්තීඹ අධයඳන, යජඹ)
ඳර්නේණ වහ
න නිඳළයුේ
යහජය අභහතයහංලඹ

ADM/01/03 2021.05.07
/0/-II/නඳොදු

*ඳත්වීේ ලිපිනේ වති යන රද
පිටඳත

Certified copy

1999

CS/DOS/56171

එන්.බී.එස.චන්ද්රකුභහ තරුණ වහ ක්රීඩහ
ය භඹහ
අභහතයහංලඹ

මුදහවළරීේ
(භධයභ
යජඹ)

SEDD/A&HR 2021.05.09
2/DO/50

*ඳත්වීේ ලිපිනේ වති යන රද
පිටඳත

2000

CS/DOS/57995

ය.එල්.භහහීර් භඹහ

රහහුර ප්රහනේශීඹ මුදහවළරීේ
හර්ඹහරඹ
(භධයභ
යජඹ)

ADM/Admi 2021.12.06
n/PERFL/03
/139

*ඳත්වීේ ලිපිනේ වති යන රද
පිටඳත

2003

CS/DOS/60238

ඒ.එල්.ඒ.බී.චහභලී
මිඹ

ජනභහධය
අභහතයංලඹ

MMI/DO/41 2021.12.03

*ඳත්වීේ ලිපිනේ වති යන රද
පිටඳත *ඉල්රහ අසවීභට අලය
නිඹමිත දිනඹ

2004

CS/DOS/44118

එච්.එේ.එස.එස.නෝ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/PJP/1/ 2020.11.02
නර මිඹ
හර්ඹහරඹ 6/2/26
පුජහපිටිඹ

උේඳළන්න වතිඹ
ජහති වළඳුනුේඳත
04
ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
නිහඩු හර්තහ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත
ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද පිටඳත
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
ළඩ බහයත් දිනඹ වති කිරීනේදී
දිනඹ වහ අත්න දවන් ය නනොභළත.
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ
හරඹ තුශ රඵහත් නිහඩු විසතය

2005

CS/DOS/44231

එන්.එච්.ඒ.ඒ.පී.නේ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ CHI/ADM.1/ 2020.01.03
න්දි මිඹ
හර්ඹහරඹ PERSL/2/1වරහත
56

ජහති වළඳුනුේඳත
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
2019/07/19
සට 2020/01/19 දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක්

2008

CS/DOS/43455

ආර්.ඩී.එස.ඩී.නේලප්රි යහජය මරය
සථිය කිරීේ MF1/01/11/ 2021.04.29
ඹ මිඹ
ප්රතිඳත්ති
1/3- නළුභ
නදඳහර්තනේන්තු
III

ජහති වළඳුනුේඳත
චර්ඹහ ටවන
නිහඩු හර්තහ

2009

CS/DOS/44123

බී.ජී.එස.එන්.කුභහය
භඹහ

ජහති වළඳුනුේඳත
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
චර්ඹහ
ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න තළබිඹ
යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.
2017/01/24 -2017/03/01 දක්හ නිහඩු
හර්තහ
ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
ඉදිරිඳත් ය
ඇති ලිපි ආෘතිඹ නිඹමිත ආෘතිඹ
නනොන අතය ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
ළඩ බහයත් දිනඹ වති යන රද
නොටද හිත ඉදිරිඳත් ශ යුතුයි

නෞය
අභහතයංලඹ

නේනඹන්
ඉල්රහ
අසවීභ

සථිය කිරීේ 06/A/DO/44 2021.09.13
123/778

දිසත්රික්
සථිය කිරීේ SG/Admin/C 2020.03.13
මිනින්නදෝරු
S/7/11220
නදඳහර්තනේන්තු
-නුය එළිඹ

උේඳළන්න වතිඹ
ජහති වළඳුනුේඳත
උඳහධි වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත
ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද පිටඳත
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ
පිරිනභන රද උඳහධි වතිනේ වති
ර පිටඳත

CS/DOS/A/46533 ඩී.පී.සී.එස.
අභයසංව භඹහ

ඉඩේ හිමිේ
I න
01/16/02/0 2021.12.09
නියවුල් කිරීනේ
නරේණිඹට
1/30
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

01. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරික්ණඹ ඳරිහ හරඹ තුශ
භත් නනොවීභට නවේතු.

01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න.
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

CS/DOS/A/47729 එේ.ඩී.ටී. ජඹයත්න
මිඹ

ඉඩේ හිමිේ
I න
01/16/02/0 2020.09.10
නියවුල් කිරීනේ
නරේණිඹට
1/12
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

01. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරික්ණඹ ඳරිහ හරඹ තුශ
භත් නනොවීභට නවේතු.
02. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ භත්වීභට නඳය ඳත්වීභ
සථිය කිරීභ ේඵන්ධනඹන් ඳළවළදිලි
යන්න.
03. 2010.12.28 සට
2011.01.31දක්හ හරඹ ළටුේ
යහිත නිහඩු රඵහ තිනබ්ද ඹන්න
තවවුරු යන්න.
04. ළටුේ යහිත විනේල නිහඩු ය
5ක් රඵහ ඇති ඵ අඹදුේඳනත්
වන් ය ඇත. ඒ කුභන හරඹක්
වහ ද ඹන්න තවවුරු යන්න.

01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න.
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

2011

CS/DOS/43123

2012

2013

ඩී.එේ.එන්.එේ.දිහ
නහඹ

2014

CS/DOS/A/45856 බී.එල්.එස.නෝභඩ නයශ ංයක්ණ I න
CCD/Admin 2021.12.22
න මිඹ
ව නයශ
නරේණිඹට
/A05/PF/03
ේඳත්
උස කිරීභ /37
ශභනහයණ
නදඳහර්තනේන්තු

01.නිරධහරිඹහ II න හර්ඹක්භතහ
ඩඉභ භත් ඵ දළනුේ දීභ වහ
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් නිකුත්
යන රද ලිපිනේ වති ශ
පිටඳතක්.
02. 2011 ර්ඹ වහ ළටුේ යහිත
විනේල නිහඩු රඵහ තිනබ්ද ඹන්න
තවවුරු යන්න.
03. ළටුේ ර්ධ 20 ේපර්ණ න
ඳරිදි නේ දක්හ ඹහත්හලීන යන
රද චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක්

2016

CS/DOS/A/45656 නක්.එේ.සී.
තිරයත්න මිඹ

නොවිජන
I න
7/2/8/උ.කි. 2021.11.30
ංර්ධන
නරේණිඹට
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

01. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරික්ණඹ ඳරිහ හරඹ තුශ
භත් නනොවීභට නවේතු.
02.ළටුේ ර්ධ දිනඹ 2003 සට
06.01 නර රහ ඇත. ළටුේ
ර්ධඹ විරේබනඹ ය ඇත්ද
ඹන්න තවවුරු යන්න.

01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න.
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

2017

CS/DOS/A/47611 පී.එච්.ඩී. ධර්භඳහර
භඹහ

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

01. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරික්ණඹ ඳරිහ හරඹ තුශ
භත් නනොවීභට නවේතු.
02.ළටුේ ර්ධ 20 ේපර්ණ න
ඳරිදි නේ දක්හ ඹහත්හලීන යන
රද චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක්

01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න.
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

2018

CS/DOS/32777

එේ.ඩී.පී. මුතුර

I න
CH/10/02/0 2021.01.18
නරේණිඹට
2/16
උස කිරීභ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ BKP/EST/PF 2021/01
හර්ඹහරඹ
DEV/A2/6
බුරත්නොහුපිටිඹ

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
උඳහධි වතිඹ
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

සථිය කිරීභ 105/04/02/ 11/26/2021
03

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

2020

CS/DOS/33867

එස.ජී.පී. භයසරි

ර්භහන්ත
අභහතයංලඹ

2021

CS/DOS/33965

පුජය කයේභන
ධේමි හිමි

බුේධලහන,ආමි සථිය කිරීභ MBRCA/01/ 2021/12
 වහ ංසෘති
08/08-689
ටයුතු
අභහතයංලඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.(හර්ඹහර ක්රභ )

2022

CS/DOS/33570

යි.එච්.එස.එන්.
ගුණනේය

හරිපුත්ත ජහති
අධයහඳන
විදයහපීඨඹ

චර්ඹහ ටවන

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ ේඵන්ධ
ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ නිළයදි කිරීේ
නනතොත් එභ නිළයදි කිරීේ ටවන්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක්
එවිඹ යුතුඹ.

සථිය කිරීභ හරි/පීඨ/දම/ 6/28/2021
නඳෞලි/ං.නි.
නේ./01

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
ටවන්
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.(ගිණුේ ක්රභ විඹ )

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016/10/17 දින සට 2018/06/30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
2023

CS/DOS/33852

ඩබ්.නක්.නක්.
මුතුභහලි

නොඩනළගිලි
මුදහවළරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

05-01-14-01 7/7/2021

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹහරනේ
ඳටිඳහටි රීති 143 න්තිඹ අනු නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ංනලෝධිත
ඉල්ලීභ
ආෘති ඳත්රඹ අනු නිරධහරිඹහනේ
ඉල්ලීභ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත්

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

2024

CS/DOS/33208

ආර්.ඉරයස

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 9/21/2020
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(ඹහඳනඹ

නිහඩු හර්තහ

2025

CS/DOS/33209

නක්.හර්තිහ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 12/9/2021
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(ඹහඳනඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි නභට අදහශ
ජහති වළදුනුේඳත

2026

CS/DOS/33662

වී.ගීසයන්

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2/19/2021
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(ඹහඳනඹ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

2026

CS/DOS/32066

පී.ඒ.ජී.එන්.ආර්.ඵණ් නිපුණතහ
සථිය කිරීභ
ඩහය
ංර්ධන,රැකීයක්
හ වහ ේරු
ඵතහ
අභහතයංලඹ

විනඹ නිර්නේලඹ
චර්ඹහ ටවන

අදහශ නිරධහරිඹහ අත්න නඹොදහ නනොභළති
අතය තය පිටඳතක් නර නහථ ය
අත්න් ය නළත.
උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

2027

CS/DOS/32196

එස.වී.ප්රිඹන්ත භඹහ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KDS/KGK/1/ 7/14/2020
හර්ඹහරඹ
4/1/99
ඩත් තය ව
ඟට නෝයනශේ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

2028

CS/DOS/32329

ඒ.එල්.ගුණතුං

නයජිසට්රහර්
සථිය කිරීභ RG/AB/20/0 3/21/2018
ජනයහල්
1/214
නදඳහර්තනේන්තු

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

ජහති වළඳුනුේඳත
2029

CS/DOS/32455

අයි.එේ. අසභත්

අධියණ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ MOJ/E07/D 1/5/2021
O/Courts/A
cc'Asst/357

2013 ර්නේ/හරහනුනේ රඵහ
ඇති ළටුේ යහිත නිහඩු (11) පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016/07/03 දින සට 2018/06/30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

අභහතයංලඹ

O/Courts/A
cc'Asst/357
නිහඩු හර්තහ

අඳනඹන
සථිය කිරීභ 1/14/1/404 11/15/2021
ෘෂිර්භ
නදඳහර්තනේන්තු

2016/07/03 සට 2018/06/30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

2031

CS/DOS/32534

ඩබ්.පී.සුබහෂිණී

2032

CS/DOS/32665

එේ.එස.එේ.පී.තයං ඳරිහ වහ
සථිය කිරීභ PCC/01/07/ 12/2/2021
ශභහයක්
01
නේහ
නදඳහර්තනේන්තු

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

2033

CS/DOS/32752

බී.එේ.එස.
භල්හන්ති

ජහති වළඳුනුේඳත

උේඳළන්න වතිනේ 13 තීරුනේ දවන්
නභට අදහශ ස යන රද ජහති
වළදුනුේඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
පිටඳත් අලය නේ.
මුල් ඳත්වීේ දිනට
අදහර ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න
නිළයදි දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

භහජ නේහ
සථිය කිරීභ SSD/02/09/ 2/17/2021
නදඳහර්තනේන්තු
07/196

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
පිටඳත් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

2034

CS/DOS/32827

ජී.වී.පී. ජඹසරි

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ
නවොයණ

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

2036

CS/DOS/32886

ඩබ්.එේ.එස.නක්.
ජඹසරිඹ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ
රල්රහවිට

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

1. බහණ්ඩහහය චක්රනල් 394 අනු නිරධහරිඹහනේ ඳත්වීේ ලිපිඹ අනු නභ
ඉදිරිඳත් යන රද ප්රහල ඳත්රඹ
එස.සුන්දිනී න ඵළවින් ද නිරධහරිඹහ
විසන් එස.සයන් නර නභ බහවිතහ
යන ඵළවින් ද නභ නනස කිරීභට
අනුභළතිඹ රඵහ ත යුතුඹ.

2040

CS/DOS/ 41621

එස.සුන්තිනී මිඹ

සථිය කිරීභ ED/05/67/2 2019.06.20
4/1

නචෝදනහ ඳත්ර වහ විනඹ නිනඹෝ

2. විහව වතිනේ වති ර
පිටඳත
3. ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

2041

2042

CS/DOS/ 41530

CS/DOS/ 42682

පී.වී.නේ.ජීන්තිහ
මිඹ

එස.එේ.පී.වී.නක්.
නනවියත්න භඹහ

ඳරිය
අභහතයහංලඹ

ආයක්
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ 02/02/Adm 2021.01.07
/03/262

සථිය කිරීභ MOD/ADM/ 2020.10.19
HRM/PF/GS
/47

2045

CS/DOS/ 41758

එේ.එස.පීරිස භඹහ

නොවිජන
සථිය කිරීභ
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ භන්නහයභ

2047

CS/DOS/ 42759

ඊ.ඒ.ඩී.සිේලා මිය

භහජ නේහ
සථිය කිරීභ SSD/02/09/ 2021.11.15
නදඳහර්තනේන්තු
07/195

7/2/8/75/8/ 2021.03.02
උඳහධි/නේ.ස
ථී(භන්නහයභ
)

1. උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

2. ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

3. උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.(උඳහධි
වති ර නභනනවියත්න
මුදිඹන්නේරහනේ ප්රදීේ විලසයජිත්
කුභහයනර වන් වීඇත.)

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
1. උේඳළන්න වතිඹ
2. නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය 2019.11.29 2020.01.13 දක්හ
3. 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
(මුල්පිටඳත)

2049

CS/DOS/20675

ය.සී.එන්. අනබ්සරිඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ- සථිය කිරිභ POL/HGD/H 2020.02.12
හිඟුයක්නොඩ
RM/02/02/
012

2050

CS/DOS/20770

නේ. සීරහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ- සථිය කිරිභ
නතන්භයහඩ්ච් චහච්නච්රි

බහණ්ඩහහය චක්රනල් 394 අනු
නභ නනස කිරීභට අදහර නල්න

2051

CS/DOS/21596

ඩබ්.ජී.එස.නක්.
රුණහයත්න

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය

නිහඩු හර්තහ

සථිය කිරිභ SML/2/17/P 2021.12.21
FDO/4/1-35

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

2051

CS/DOS/21596

ඩබ්.ජී.එස.නක්.
රුණහයත්න

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරිභ SML/2/17/P 2021.12.21
FDO/4/1-35

සථිය කිරිභ 10/12/DO/1 2021.12.10
00

2052

CS/DOS/20679

ඩබ්.නක්.එස.එන්.
කුභහය

හරිභහර්
ශභනහයණ
අංලඹ

2053

CS/DOS/22416

ඊ.එස.එන්. කුභහරි

හරිභහර්
සථිය කිරිභ GA/3/6/81
නදඳහර්තනේන්තු

2054

CS/DOS/21953

නක්.එන්. දභඹන්ති

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

2057

CS/DOS/26714

එේ.එච්.ඒ.වී. ජඹවීය අබයන්තය
සථිය කිරීේ DSH/DPS/02 2020.11.29
ආයක්,
/01/09
සනේල ටයුතු
වහ ආඳදහ
ශභනහයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

2059

CS/DOS/25848

නේ.නක්. යත්නහඹ

2021.12.15

සථිය කිරිභ SML/2/2/D 2021.11.09
O/2/05

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KOLDS/AD 2020.02.17
හර්ඹහරඹM/HR/12/P
නොනරොන්න
ER/DO/37

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.04.16 දින සට 2017.04.15 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ, 2017.04.16 දින සට 2018.04.15
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
දින දක්හ, 2018.04.16 දින සට
2019.04.15 දින දක්හ, 2019.04.16 දින
සට 2019.11.29 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ
නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි. දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල්
පිටඳත එවිඹ යුතුඹ.
ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ර පිටඳත

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිඹ ඳළවළදිලි නළත.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
රද ළඩ බහයත් දිනඹ ඳළවළදිලි නළත.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහනේ වන් නනත් නිහඩු
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.06.25 දින සට 2017.06.24 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ, 2017.06.25 දින සට 2018.06.24
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
දින දක්හ ව 2018.06.25 දින සට
2018.06.30 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක්
2061

CS/DOS/31711

එස.සන්නත්තේබි
මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KW/DS/EST 2021.02.11
හර්ඹහරඹ
/06/ 91
ණ්ඩහශයි

1)හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

1)එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

2064

CS/DOS/58393

ඩී.නක්තුභහරංහය
හිමි

පුයහවිදයහ
නහභ ංනලෝධනඹ
පුවි/1/14/3/ 2021.09.13
නදඳහර්තනේන්තු
579

*උේඳළන්න වතිඹ
*වළඳුනුේඳනතහි පිටඳත *ඳත්වීේ
ලිපිඹ

වති ශ පිටඳත්

2066

CS/DOS/65573

ආර්.එේ.ඵංඩහය භඹහ නිඹහභ
නහභ ංනලෝධනඹ
HA/1/1/9/4 2021.09.09
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/7-24
හර්ඹහරඹ

*ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති ශ පිටඳත

2067

CS/DOS/65731

ජී.එච්.ජී.ඵණ්ඩහය
භඹහ

*ඳත්වීේ ලිපිඹ *දිසත්රික්
නල්ේනේ නිර්නේලඹ

වති ශ පිටඳත්

2069

CS/DOS/62100

යි.එේ.එච්.නක්.විනේ කු/භහතභ
ර්ධන මිඹ
භධය විදයහරඹ

*උේඳළන්න වතිඹ *දිවුරුේ
ප්රහඹ *අධයහඳන අභහතයංල
නල්ේනේ නිර්නේලඹ *ඳත්වීේ
ලිපිඹ

වති ශ පිටඳත්

ක්දළටිඹ
නහභ ංනලෝධනඹ
BD/KK/EHM 2021.12.19
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/2/5/23
හර්ඹහරඹ
නහභ ංනලෝධනඹ

2021.04.07

2022.01.31
2071

CS/DOS/06084

ටී.ජී.එන්. එදිරිසංව

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ අනු/12/1/2/ 2021.03.18
හර්ඹහරඹ,භවවිර
1/4/23
ච්චිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
නිරධහරිඹහනේ නභ ළයදිඹ.නිළයදි යන
රද ලිපිඹ අලයයි.නතඹුනොල්නල් නදයනතේබුනොල්නල් නදය

2072

CS/DOS/05810

එච්.අයි.ජී.සී. කුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DS/TWA/AD 2021.10.14
හර්ඹහරඹ,
M/07/01/33
තරභ

නිහඩු හර්තහ

2013.02.15-2014.02.15 ඳරිහ
හර්ථහනේ වහ 2014.02.15-2015.02.15
ඳරිහ හර්ථහනේ අඩ ළටුේ නිහඩු 84 ක්
නර වන් නේ. නිහඩු හර්ථහනේ අඩ
ළටුේ නිහඩු පිළිඵද දවන් නනොනේ.
ඳළවළදිලි කිරීභක් අලයයි.

2073

CS/DOS/06338

නේ.නක්.එන්.එල්.
නඳනර්යහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KGD/EST/PF 2020.11.26
හර්ඹහරඹ,
ILE/2/5/21
වටසදිගිලිඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.02.05 දිනනන් අන් න ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්ථහනේ අදහර හරඳරිච්නේදඹ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
නිළයදි ටවන් කිරීභ අලයයි.

2076

CS/DOS/16201

වී.ජී.නක්.නක්.
යත්නහඹ

නඳය ඳළති විදුලි
ංනේල,විනේල
රැකිඹහ ව ක්රීඩහ
අභහතයංලඹ

2016.07.04 දින සට 2016.12.22
දක්හ නිහඩු හර්තහ

සථිය කිරීභ MFE/RAD/3 2019.04.04
/1/102

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි වති යන රද
පිටඳත

2077

CS/DOS/16661

එේ.ඒ.සී. නිනයෝණී විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/3 2021.04.30
ප්රර්ධන වහ
/1/90
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

2013.02.22 සට 2018.06.30 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳත්

2078

CS/DOS/15402

ආර්.එේ.ඒ.නක්.
භළණිනක්

ඹටිනුය
ප්රහ.නල්.හ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

2079

CS/DOS/15016

නක්.නක්.ය.එස.
කුඩහසංව භඹහ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2020.08.17
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(කුරුණෆ
ර)

2018.05.28 දින සට 2018.06.30
දක්හ ඳරිහ හර්තහ

තභන්ඩුප්රහ.නල්.හ

චර්ඹහ ටවනනහි භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ ව නිරධහරිඹහනේ
අත්න තළබිඹ යුතු සථහනනේ
අත්න තඵහ නළත. අත්න තඵන
රද චර්ඹහ ටවන එවිඹ යුතුඹ.

2081

CS/DOS/16825

නක්.ජී.ආර්.නක්.ජඹ
සංව

සථිය කිරීභ KDS/YNU/1/ 2020.12.07
2/11

සථිය කිරීභ POL/TDK/H 2019.03.31
RM/04/01/
015

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්) 2013/2014 ර්නේ
රඵහ ඇති නනත් නිහඩු කුභක්ද
ඹන්න වන් යන්න.

2082

CS/DOS/16801

නේ.නක්.එච්.රක්භහලි නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.10.15
ංර්ධන නදඳහර්.
උඳහධි/නේ.ස
ථි(ළුතය)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ
ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ.
අදහර නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත්
න ඳරිදි සය ඇති ආෘති
ඳත්රඹ අනු ේපර්ණ යන රද
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹක් අලයයි.

2083

CS/DOS/16783

එච්.ඩබ්.අයි.එස.වල් අරත්ත වවිතහන
ප්රහ.නල් හ

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)
නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.

2085

CS/DOS/17471

එස.ටී. ජභන්නේ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.11.23
ංර්ධන නදඳහර්.
උඳහධි/නේ.ස
ථි(භහතය)

2086

CS/DOS/17135

නක්.එස.
වික්රභනහඹ

නඳය ඳළති විදුලි
ංනේල විනේල
රැකිඹහ ව ක්රීඩහ
අභහතය.

2088

CS/DOS/17216

 ේ.නක්.ටී.ජී.
න
ගුණනේය

ජහති
ත්නෝදයහන
නදඳහර්.

සථිය කිරීභ DSK/PLN/20 2020.12.08
/43/App.Pe
/2020

සථිය කිරීභ MFE/RAD/1 2019.10.18
/1/104

සථිය කිරීභ DZG/AD/DO 2020.09.22
S/65

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින
අනු සඹලුභ හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.
(2016.12.22 දිනට)
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
2013.05.21 දිනට ළඩ බහයන්නහ
රද 4 ඳරිශිසඨඹ
චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති
උඳන් දිනඹ උේඳළන්න වතිනේ
උඳන්දිනඹ වහ නනොළරනේ. උඳන්
දිනඹ නිළයදි ශ යුතුයි.
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

2089

CS/DOS/17003

එස.එේ.ඒ.ඩී.සුන්දයේ ජහති
නඳරුභ
නෞතුහහය
නදඳහර්.

සථිය කිරීභ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)

2019.11.30 දිනට භත් ව
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
නල්ණඹ
2091

CS/DOS/16958

නේ.පී.ඩබ්.එච්.නක්.
ජඹතිර

අයණහඹ
ප්රහ.නල්.හ

සථිය කිරීභ ARA/EST/DS 2021.09.28
PSF/A7/62

2092

CS/DOS/16024

එේ.ජි.ස.ඩි.ඒ.
භළදනදය

භහතනල් දි.නල්.හ සථිය කිරීභ 1/1/7/1/5

2019.07.24

චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති
උඳන් දිනඹ උේඳළන්න වතිනේ
උඳන්දිනඹ වහ නනොළරනේ. උඳන්
දිනඹ නිළයදි ශ යුතුයි.
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
ඹථහත් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි වති යන රද
ඳළවළදිලි පිටඳත

2094

CS/DOS/15214

බී.එේ.නක්.ඹනි

ඉඩේ හිමිේ
නියවුල් කිරීනේ
නදඳහර්.

සථිය කිරීභ 01/07/01/2 2021.03.09
17

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
2013.05.02 - 2013.06.16 දක්හ
නිහඩු විසතයඹ

2097

CS/DOS/17484

ආර්.පී.ආර්. ප්රිඹං

ේඳව දි.නල්.හ

සථිය කිරීභ 1/31/3/2

2020.06.13

ඳත්වීේ ලිපිඹ
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
උේඳළන්න වතිඹ
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

2098

CS/DOS/64185

එස.තුහන්ති නභඹ

නශ අභහතයංලඹ විනේල නිහඩුMT/ADM/0 2021.09.07
2/10(EDB)

2099

CS/DOS/62061

නේ.මුයලි භඹහ

භන්නහයභ නයඹ විනේල නිහඩුHA/1/15/Fo 2021.08.06
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
reign/Mann
හර්ඹහරඹ
ar-2017

2104

CS/DOS/25645

ඒ.එේ.ඩී.එස.
අත්තනහඹ

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

2106

CS/DOS/23367

ඩබ්.ඩී.පී. වීයසංව

මුදහවළරීේ

නොවිජන
සථියකිරීේ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු

MPI/Admin/ 2021.06.04
11/DO/නඳොදු
නොනු

7/2/8/75/8/ 2021.12.07
උඳහධි/නේ.ස
ථි
(කුරැණෆර)

* ඳත්වීේ ලිපිනේ පිටඳත *ණඹ
ඳත්වීේ ලිපිනේ වති යන රද පිටඳත
පිළිඵ වතිඹ *ගිවිසුභ - 9
ඳරිශිසටඹ
(ආඹතන ංග්රවනේ 16:5 න්තිඹ
අනු)
* ඳත්වීේ ලිපිඹ *නිහඩු හර්තහ ඳත්වීේ ලිපිනේ වති යන රද පිටඳත

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහභ
යජඹට අඹය නන ඇත්නේ එභ
කුවිතහන්සර වති ර පිටඳත්/
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

න ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති ර
පිටඳතක්

ශ්රී රංහ ණහධිහරී නේනේ III
නරේණිනේ තනතුයට ඳත්යන රද ලිපිනේ
වති යන රද පිටඳතක්

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ඉදිරිඳත් ය ඇති ලිපි ආෘති නිඹමිත
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ආෘතිඹ නනොනේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

..2013.06.20..සට.......2016.10.03.....දක්
හ නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ .2013.06.20... දින සට ...2016.06.19..
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහර වති යන රද පිටඳත්
අලයයි.

2107

CS/DOS/A/48157 සී.එදිරිසංව මිඹ

පුේරඹන්
II නරේණිඹට DRP/AD/06/ 2021.10.28
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ උස කිරීභ DO/235
නදඳහර්තනේන්තු

2108

CS/DOS/A/47804 එච්.ඒ.ඩී.නදීහ මිඹ

විරහභ ළටුේ
II නරේණිඹට විළ/ඳහ10/ 2021.11.25
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ නඳෞලි/565/
ං

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

2109

CS/DOS/A/47505 නක්.ප්රන්ති මිඹ

නේළල්,පිත්තර,
භළටි,ලී ඵඩු ව
ග්රහමීඹ ර්භහන්ත
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට SMRIP/ES/1 2021.07.20
උස කිරීභ 0/STO/09

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

2110

CS/DOS/A/48389 ආර්.ජී.ය.නේ.ඵහරසරි නජීවී වහ
ඹ භඹහ
නංයක්ණ
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට MWFC/AD 2021.11.25
උස කිරීභ M/9/212(Iනළුභ )

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

2114

CS/DOS/39811

2115

CS/DOS/39872

ඒ.එේ.බී.ඩී.අධිහරි
නභඹ/මිඹ

එේ.එේ.පි.එන්.
නවට්ටිආයච්චි
නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ,
නහයේභර

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KDS/UNU/1 2021.05.04
හර්ඹහරඹ,
/6/1/131
උඩුනුය

නිරධහරිඹහ ගුරු නේඹට මුදහ වළරීභ,එහි
ළඩඵහය ළනීභ,නළත පර් නේඹට
ඳළමීණීම වහ එහි ළඩ ඵහය ළනීභට අදහර
සඹළු නල්න ර තය පිටඳත් නඹොමු
යන්න

ළටුේ යහිත නිහඩු දින 1 1/2 ක් රඵහ
ළනීභ නවේතුනන් නිරධහරිඹහ II නරේණිඹට
උසකිරීභට සුදුසුේ පුයහ ඇත්නත්
2015.09.04 දිනට ඵ නිරීක්ණඹ න
ඵළවින් 2015.09.02 දින සට උස කිරිභට
අදහශ ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේල ය
තිබීභ පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳනතහි උඳහධිඹ ේපර්ණ ය ඇතිඵ
(භත්/අභත්) දන්හ එන්න.

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳනතහි උඳහධිඹ ේපර්ණ ය ඇතිඵ
(භත්/අභත්) දන්හ එන්න.

2116

CS/DOS/39865

එේ.ඒ.ඒ.භධුයං
භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVKE/ADM 2021.04.06
හර්ඹහරඹ,
/ES/4
කුලිඹහපිටිඹ
නළනනහිය

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

2117

CS/DOS/38102

Mr.S.
Kumaratheesan

Ministry of Lands Confirmati 2/10/05/18 29.07.2019
(former Ministry on
1
of Lands &
Parliamentary
Reforms)

Degree detailed certificate
Degree confirmation

Effective date is different when
comparing degree certificate and
degree confirmation. Please clarify.
උඳහධි ප්රතිපර නහථ ය ඇති ලිපිනේ
උඳහධිඹ රංගු දිනඹ ටවන් නළත.
විලසවිදයහරඹ භඟින් නළත නහථ ය
ළනීභක් අලය න අතය, උඳහධිඹ
ේපර්ණ ය (භත්/අභත්) ඵ දන්හ
එන්න.
උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් (නභ,
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, විබහ අංඹ,
හභහර්ථඹ, රඵහරත් උඳහධිඹ, උඳහධිඹ
ේපර්ණ ය (භත්/අභත්) ඵ,
උඳහධිඹ රංගු න දිනඹ) ේපර්ණ
යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹක් අලයයි.

2118

CS/DOS/39803

නක්.ඒ.ජි.ඒ.
චන්ද්රකුභහය භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ, අරේ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

2120

CS/DOS/39970

එස.පී.එල්. එස.නක්. නොවිජන
සථිය කිරීභ
ඵණ්ඩහය නභඹ/මිඹ ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ, ේඳව

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

2121

CS/DOS/39983

Mr. Sundareswaran Ministry of
Industries

Degree confirmation - Original

Confirmati MIC/ADM/0 07.10.2020
on
5/09/07

Recommendation about
disciplinary action

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳනතහි උඳහධිඹ ේපර්ණ ය ඇතිඵ
(භත්/අභත්) දන්හ එන්න.

The letter sent confirming the degree
results is not sufficient. A letter of
confirming the degree results
including all relevant information
(name, registration number,
examination number , degree
obtained,(pass/ fail status), and
effective date of the degree) are
required.

2122

CS/DOS/39745

නක්.නක්.ජී. න්ධයහ ළවිලි
නභඹ/මිඹ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MPI/Admin/ 2020.09.30
16/GL/16

2124

CS/DOS/38618

Ms.R.Ambigapathy Divisional
Confirmati ADM/PFDO 03.01.2019
Secretariat,
on
S/05/86
ManmunaiPattu

Degree confirmation (Original)

Effective date is different when
comparing degree certificate and
original degree confirmation. Please
correct the date in degree
confirmation and forward
me.(According to degree certificate
effective date is 30.12.2011,
According to degree confirmation
effective date is 13.12.2011.)

2125

CS/DOS/39449

නක්.අයි.එස.රඳසංව අධියණ
නභඹ/මිඹ
අභහතයහංලඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

සථිය කිරීභ MOJ/E07/D 2021.12.15
O/Courts/Pr
o.Asst/364

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ ය ඇති ලිපිනේ
උඳහධිඹ රංගු දිනඹ ටවන් නළත.
විලසවිදයහරඹ භඟින් නළත නහථ ය
ළනීභක් අලය න අතය, උඳහධිඹ
ේපර්ණ ය (භත්/අභත්) ඵ දන්හ
එන්න.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2015.06.15 දින සට 2016.06.14 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.05.02 දින සට 2019.11.29 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහ

දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
261)
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

නිහඩු හර්තහනචෝදනහ ඳත්ර වහ
විනඹ නිනඹෝ පිළිඵ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේල නනොභළත.

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

2132

CS/DOS/05105

එේ.ඒ.ඩී.ටී.වික්රභසංව ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ නොප්රහනල්1/ 2021.01.27
හර්ඹහරඹ,නොශ
2/4/43
ම

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
නිළයදි ේපර්ණ යන රද 04
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳරිශිසඨඹ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

2134

CS/DOS/05020

එච්.එේ.එල්.එේ.
නවේයත්

ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
261)
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

2138

CS/DOS/10165

එන්.වී.එස.එන්.දිල්රු ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීේ ප්රහනල්/අක්/පු 2020.12.12
ක්ෂි මිඹ
හර්ඹහරඹ ලි/1/8/1/20
අක්මීභන
20

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

නභභ සථිය කිරීභට නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහනේ / ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ රළබී නනොභළත.

2139

CS/DOS/12330

ඩබ්.එල්.එස.සී.කුභහය ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීේ BLDS/ADM/ 2021.05.20
භඹහ
හර්ඹහරඹ HR/2/PER/5
ඵශංනොඩ
/060

උඳළවිදි වතිනේ වති ර
පිටඳත

උඳළවිදි වතිනේ වති ර පිටඳත

2140

CS/DOS/12202

ඩබ්.එේ.එස.දීපිහ
මිඹ

1.නිහඩු හර්තහ

1.නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ වඟු/ප්රහනල්/1 2021.11.08
හර්ඹහරඹ,
/7
වඟුයන්නත

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MDP/ADM/ 2021.05.13
හර්ඹහරඹ HAPF17/A4
භහදේනඳ

2140

CS/DOS/12202

ඩබ්.එේ.එස.දීපිහ
මිඹ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MDP/ADM/ 2021.05.13
හර්ඹහරඹ HAPF17/A4
භහදේනඳ
2.යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.ඳරිහ හර්තහරට
අනු ළඩබහය ළනීනේ දිනඹට අනු4
ඳරිශිසටඹ ඉදිරිඳත් ය නිළයදි යන රද
ඳරිහ හර්තහ නවෝ චර්ඹහ ටවන
ඉදිරිඳත් යන්න.

2141

CS/DOS/10317

ජී.වී,සී.රක්සමි මිඹ

භහජ නේහ
සථිය කිරීේ SSD/02/09/ 2021.06.14
නදඳහර්තනේන්තු
07/225

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

2013.05.02.දිනට න මුල් ඳත්වීේ දිනට
අදහර ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න
නිළයදි දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

2143

CS/DOS/10088

එේ.ඒ.ආර්.පී.සල්හ
මිඹ

ඉඩේ ඳරිවයණ
සථිය කිරීේ LUPPD/1/11 2021.11.08
ප්රතිඳත්ති ළරසුේ
/DOS/30
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර
පිටඳත/2013.04.02-2015.05.11 දක්හ
නිහඩු හර්තහ.

2144

CS/DOS/10611

පී.වී.යි.නන්දනී මිඹ ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 105/04/03/ 2021.10.22
03

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ අත්න් වහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
නිර මුද්රහහිත ඉදිරිඳත් යන්න(එභ
ඳරිහ හර්තහ ර මුල් පිටඳත් නිළයදි
ය එවීභ පිණි ඔඵ නත එමි)

2146

CS/DOS/17034

එස.ඩබ්ලිේ.ඩී.කුභහරි නහඹත්
ංර්ධන ජහති
භධයසථහනඹඇඹිලිපිටිඹ

සථිය කිරීේ MNPEA/YA 2019.09.04
D/01/01/D
O-06

2016.5.21 දින සට 2016.12.22
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්

2147

CS/DOS/16722

එේ.ඒ.එල්.එස.භහය
සංව

සථිය කිරීේ SEDD/A&HR 2021.11.01
/DO/PE/56

2015.04.16 දින සට 2016.04.16
වහ 2016.04.16 දින සට
2017.04.16 දින දක්හ ඳරිහ
හර්තහ ර දළක්නන අඩ ළටුේ
නභොනහද ඹන්න ඉදිරිඳත් යන්න

තරුණ වහ ක්රීඩහ
අභහතයංලඹ

නනේ නනසේ ඇති ඵළවින්
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳතක්
අලය නේ.

2147

CS/DOS/17103

ඒ.ඩබ්.නිභහලි

විරහභ ළටුේ
සථිය කිරීේ විළ/ඳහ10/ 2021.11.17
නදඳහර්තනේන්තු
නඳෞලි/377/
ං

2148

CS/DOS/16486

ඒ.එන්.ඒ.එේ.ආර්.ඒ. දිසත්රික් නල්ේ
නක්.අනබ්නෝන්
හර්ඹහරඹ ෆල්ර

2153

CS/DOS/A/44643 P.T.නියත්න මිඹ

2159

CS/DOS/16899

ඩබ්.එේ.ය.සී.වික්රභසං ප්රහනේශීඹ භව
ව
නල්ේ
හර්ඹහරඹදිඹුරහර

සථිය කිරීේ POL/DMG/ 2021.11.01
HRM/02/01
/315

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහ දිනඹ
තවවුරු යන රද 4න ඳරිශිසඨඹ

2162

CS/DOS/17091

ය.ඩී.ඩී.දිල්රුක්ෂි

සථිය කිරීේ

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහ දිනඹ
තවවුරු යන රද 4න ඳරිශිසඨඹ

2163

CS/DOS/15127

ඊ.එේ.එන්.ඩී.ඒනහ ප්රහනේශීඹ භව
සථිය කිරීේ BD/BD/EHM 2021.03.19
ඹ
නල්ේ
/02/03/18
හර්ඹහරඹ-ඵදුල්ර

සථිය කිරීේ DSK/EST/AD 2021.10.28
M/PEDEO/A
3/07

විරහභ ළටුේ
උස කිරීභ විළ/ඳහ10/ 2021.11.26
නදඳහර්තනේන්තු II නරේණිඹ නඳෞලි/464/
ං

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹනඳොල්වනර

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
නභ නිළයදි ටවන් ය නළත.
නභ නිළයදි නොට එන්න
2016.2.28/2017.12.31හරහ
නුනේ රඵහ ඇති ළටුේ යහිත නිහඩු
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

නිරධහරිඹහ II නරේණිඹට උසකිරීභට
සුදුසුේ පුයහ ඇත්නත් 2016.04.10
දිනට ඵ නිරීක්ණඹ න ඵළවින්
2021.08.01 දින සට උස කිරිභට අදහශ
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේල ය තිබීභ
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

හර්ඹක්භතහ ඩයිේ
ඳරීක්ණටේ හර්ඹහර ක්රභ විඹ
භත් ඵට ව ප්රතිපර නල්ණඹ
2015.12.23/2016.03.15
හරහනුනේ රඵහ ඇති ළටුේ
යහිත/අඩ ළටුේ නිහඩු පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්

2022.02.07
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

2166

2167

CS/DOS/ 42859

CS/DOS/ 42581

එඒ.සී.එස.මුවභඩ්
භඹහ

ඩබ්.එේ.ඩි.
නිනයෝෂිහ මිඹ

මුසලිේ ආමි සථීය කිරීභ MRCA/PF/3 2021.03.16
වහ ංසෘති
46
ටයුතු
නදඳහර්තනේන්තු

සනේල ටයුතු
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීභ HA/05/01/0 2020.06.12
2/53

01.යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
පිටඳත් අලය නේ.

02. වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහනේ පිටඳතක්

03. දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු
278)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

04.ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ
(නඳොදු 261)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

05. ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

06. උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

07. අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157(අ)
ව 161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

01. නිහඩු හර්තහ

2017.04.08 සට 2017.12.31 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.2017.02.15
-2018.02.14 දක්හ ව භහනරෝචන
හර්තහනේ ළටුේ යහිත නිහඩු 6.5 දක්හ
ඇත.ඳළවළදිලි කිරීභක් අලයයි.

02. උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

03. ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

04. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

ඉදිරිඳත් ය ඇති ආෘතිඹ නිඹමිත
ආෘතිඹ නනොනේ.(ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් නිරධහරිඹහ ළඩ බහය න්නහ දිනඹ
වති ශ යුතුඹ)

2170

2172

CS/DOS/ 41653

CS/DOS/ 42957

එස.ඉන්ඳයහජන් මිඹ විනේල රැකිඹහ
සථීය කිරීභ MFE/RAD/9 2021.04.28
ප්රර්ධන වහ
/1/39
නශදනඳොශ
විවිධහංගීයණ
ආජය අභහතයහංලඹ

01.නිහඩු හර්තහ

ජී.ජී.ආර්.අයි.
නොඩකුඹුය මිඹ

1. උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

2. ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

ජහති
සථීය කිරීභ ජහ.නෞ.ආ./ 2021.04.08
නෞතුහහය
ඊ2/නඳෞ.නො
නදඳහර්තනේන්තු
.2316

2018.06.30 සට 2018.09.30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

02.විහව වතිනේ වති ර
පිටඳත

3.උඳහධි වතිඹ

4. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
පිටඳත් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

5. වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහනේ පිටඳතක්

6. දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278) නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත
7. ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ
(නඳොදු 261)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

8. ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

9.අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157(අ)
ව 161(ඈ) (III) න යසථහ)
10. හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

11. උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

12. උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ
13. නිහඩු හර්තහ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය

2177

CS/DOS/10054

බී.එස.විදහනඳතියණ ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ
හර්ඹහරඹ බිඹභ

ජහ.වළ.,වති ර පිටඳතක්

නභ ංනලෝධනඹ යන රද
ජහ.වළ.,වති ර පිටඳතක් ඉදිරිඳත්
යන්න.

2178

CS/DOS/33682

එන්.කිරුඳහනන්දන්

උේඳළන්න වතිඹ

එහ ඇති පිටඳත නිළයදි ඡහඹහ පිටඳත්
ය නළත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

අධියණ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ MOJ/E07/D 8/11/2021
O/Courts/Pr
o.Asst/288
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CS/DOS/33981

නක්.ඒ.සී.නක්.නනවි ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSM/NU/A 8/9/2021
යත්න
හර්ඹහරඹ නහඋර
DM/5/1/55

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
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CS/DOS/33115

එස.ත්තිඹදීඳන්

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ VW/EST/A/ 3/2/2018
හර්ඹහරඹ
PF/EDM/35
ලිහභේ

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහර වති යන රද පිටඳත්
නචෝදනහ ඳත්ර වහ විනඹ නිනඹෝ
ජහති වළඳුනුේඳත
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CS/DOS/33532

ඒ.එච්.එේ.නජසීර්

නෞය
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ 06/A/DO/33 8/10/2021
532/727

2182

CS/DOS/33805

එස.රනේන්

ග්රහමීඹ නිහ ව සථිය කිරීභ MRRNPD/0 12/27/2021
ඉදිකිරීේ වහ
2/12/PF/DO
නොඩනළගිලි ද්රය
/80
ර්භහන්ත
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයංලඹ

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
නිහඩු හර්තහ

2018/12/31 සට 2019/11/30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2017/07/01 දින සට 2019/11/30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

2184

CS/DOS/32096

ය.ඩබ්.ඒ.නේ.කුභහරි

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ MWN/EST/ 7/22/2020
හර්ඹහරඹ
PMTLE/D1/
භහනළල්ර
25

චර්ඹහ ටවන

ළඩ බහයත් දිනඹ දවන් වී නනොභළත

2185

CS/DOS/32474

එේ.එේ.ඒ.ඵෂීර්

ප්රජහ ඳහද
සථිය කිරීභ DCBC/EST/8 9/27/2019
විනලෝධන
/2/1/257
නදඳහර්තනේන්තු

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

2186

CS/DOS/32869

එච්.එන්.ජඹනනත්ති

නයජිසට්රහර්
සථිය කිරීභ RG/AB/19/0 9/7/2020
ජනයහල්
1/198
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

නිහඩු හර්තහ
2187

CS/DOS/32233

ඊ.ඩී.නේ එදිරිසංව

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KDS/DEL/1/ 10/8/2020
හර්ඹහරඹ
2/1/6/11
නදල්නතොට

2188

CS/DOS/32505

ඒ.එච්.එේ.පී.එන්.කුර ෘෂිර්භ
යත්න
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ 2/1/1/11/K 6/4/2021
EG/32

2189

CS/DOS/32748

නක්.පී.ජී.ආර්.
රුන්තිභහරහ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 10/18/2020
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(අනුයහධපුය
)

2190

CS/DOS/32697

ඒ.එේ.සී.නක්.
අබඹනෝන්

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 4/10/2019
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(අනුයහධපුය
)

2191

CS/DOS/32991

එස.එේ.එස.ජඹසංව නනශ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ 105/09/04/ 12/29/2021
07

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ උඳන්
දිනඹ ටවන් ය නළත. උඳන්දිනඹ
ටවන් යන රද චර්ඹහ ටවන අලය
නේ.
2013/02/15 සට2016/02/15 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

නිහඩු හර්තහ

2013/02/22 සට2018/06/30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහ.එහ ඇති
වදය හර්තහ ප්රභහණත් නනොනේ.

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත.එහ ඇති චර්ඹහ
ටවන නිළයදි පිටඳත් වී නනොභළත

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ ංනලෝධිත දිනට අදහර ළඩ බහය ළනීභ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ නහථ න
ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත්
ශ යුතුඹ.
04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ. එහ ඇති පිටඳත්
වති ය නනොභළත.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

2191

CS/DOS/32991

එස.එේ.එස.ජඹසංව නනශ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ 105/09/04/ 12/29/2021
07
04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ

2192

CS/DOS/32451

යි.අරුණකිරිනහදන් ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSS/AD/03/ 12/9/2016
හර්ඹහරඹ
03/01/30
ේභන්තුනර්

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ

2193

CS/DOS/32936

බී.එන්.පී.කුභහරි

චර්ඹහ ටවන

2194

CS/DOS/32968

ඩබ්.ටී.එේ.එන්.ඩී.නත නිපුණතහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/4 12/30/2019
න්නනෝන්
ංර්ධන,රැකීයක්
/1/06
හ වහ ේරු
ඵතහ
අභහතයංලඹ

2195

CS/DOS/33111

වී.දිනන්ස

2196

2197

CS/DOS/33228

CS/DOS/33768

එස.අරිඹගුනයහහ

නජඹරහ
කිරුඳහයන්

විරහභ ළටුේ
සථිය කිරීභ විළ/ඳහ10/ 4/30/2021
නදඳහර්තනේන්තු
නඳෞ/399/ං

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ
වුනිඹහ

භවහභහර්
අභහතයංල

සථිය කිරීභ GA/VA/EB/0 8/19/2021
3/PF/DO/75

සථිය කිරීභ HWY/ADM/ 11/11/2021
08/01/02/JR
F/01/07

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/9 4/8/2021
ප්රර්ධන වහ
/1/27
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයංලඹ

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත(එහ ඇති
පිටඳත නිළයදි ඡහඹහපිටඳත් ය
නනොභළත)
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018/05/28 දින සට 2018/06/29 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

විනඹ නිර්නේලඹ
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
පිටඳත් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයංලඹ
නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

2199

CS/DOS/31738

ඊ.තහයනී මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KW/DS/EST 2021.02.25
හර්ඹහරඹ,
/06/110
ණ්ඩහරයි

1)විහව වතිනේ වති ර
පිටඳත
2)බහණ්ඩහහය චක්රනල් 394 අනු
ඉදිරිඳත් යන රද ප්රහල ඳත්රඹ
3)විහවනඹන් නභ
නනස කිරීනභන් ඳසු රඵහත්
ජහති වළදුනුේඳනත් වති ශ
ඡහඹහ පිටඳතක්

2200

CS/DOS/30835

එේ.ජී.එන්.පී.කුභහරි
මිඹ

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

1)උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන 2)උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
3)වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

2208

CS/DOS/03416

ආර්
.පී.ඩබ්.එස.ඳතියණ

නිපුණතහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/2 2019.12.31
ංර්ධන,රැකීයක්
/1/36
හ වහ ේරු
ඵතහ
අභහතයහංලඹ

4 ඳරිශිසටඹ

2210

CS/DOS/58034

නක්.නේන්තිනි
නභඹ

නහවිදන්නේලි
නහභ
HA/1/1/9/4 2022.01.18
ප්රහනේශීඹ නල්ේ ංනලෝධනඹ /16
හර්ඹහරඹ

*බහ..394 ප්රහලඹ

*බහ..394 හි නිරධහරිඹහ ඉදිරිඹට
වදුන්නු රළබීභට අදවස යන ේපර්ණ
නභ නිළයදි නනොනේ.එඹ නිළයදි ය
ඉදිරිඳත් යන්න

*ඳත්වීේ ලිපිඹ

*වති ශ පිටඳත

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහභ
යජඹට අඹය නන ඇත්නේ එභ
කුවිතහන්සර වති ර පිටඳත්

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

2211

2212

සථිය කිරීභ MIC/ADM/0 2021.1.27
5/07/13

CS/DOS/A/45551 W.A.S.ප්රිඹංය භඹහ ධීය වහ ජරජ
මුදහ වළරීභ
ේඳත්
නදඳහර්තනේන්තු

14861

ඩබ්.එේ.ඩී.ඵණ්ඩහය
භඹහ

ධීජනද/ආ02/ 2021.12.21
12/PF/DO/1
3

න්දළටිඹ
සථීය කිරීේ BD/KK/EHM 2017.08.30
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/2/6/22
හර්ඹහරඹ

1)සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර
වන් ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර
ටවනක් විඹ යුතුඹ.
2)විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
3)ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන රද
ේපර්ණ වදය හර්තහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අන වති යන
රද 4 ඳරිශිසටඹ

ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

2212

2213

14861

14857

ඩබ්.එේ.ඩී.ඵණ්ඩහය
භඹහ

න්දළටිඹ
සථීය කිරීේ BD/KK/EHM 2017.08.30
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/2/6/22
හර්ඹහරඹ

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

නේ.ඩබ්.එස.එේ.පී.පී. න්දළටිඹ
සථීය කිරීේ BD/KK/EHM 2016.06.21
නක්. භවන්නත් භඹහ ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/2/6/19
හර්ඹහරඹ

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ. එහ ඇති පිටඳත්
වති ය නනොභළත.

2217

14569

ඩී.ජී.එල්.රක්භහලි
මිඹ

යත්භරහන
සථීය කිරීේ RAT/ADM/0 2017.10.04
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
1/F1/DO/01
හර්ඹහරඹ
(23)

2220

13609

ආර්.ඩී.ආර්.ආර්.කුභහ නොවිජන
සථීය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.12.07
රි මිඹ
ංර්ධන
උඳහධී
නදඳහර්තනේන්තු
/නේ.සථී
(ේඳව)

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

2222

13206

එස.ඒ.එස.ඩී
භයසංව භඹහ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

නේශීඹ නදේ
සථීය කිරීේ MIM/AD/02 2021.12.06
ප්රර්ධන, ග්රහමීඹ
/21/KD/17
වහ ආයුර්නේද
නයෝවල්
ංර්ධන වහ ප්රජහ
නෞය යහජය
අභහතයහංලඹ

2223

14744

ඩබ්.එේ.යි.පී.නසං නොවිජන
සථීය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.12.06
ව මිඹ
ංර්ධන
උඳහධී
නදඳහර්තනේන්තු
/නේ.සථී
(අේඳහය)

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

2224

CS/DOS/19642

එච්.එේ.එන්.නක්.
නවේයත් මිඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018.02.22-2018.06.30 ඳරිහ හර්තහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ ADM/ES/pe 2020.07.10
හර්ඹහරඹ
rfi/05/04
නොටනනවය

චර්ඹහ ටවන

ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ ටවන

නිහඩු හර්තහ

ඳත්වීේ දින සට ඳරිහ හරඹ අන්
න නතක් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ක්රභඹට)

2225

2226

CS/DOS/19672

CS/DOS/19028

ටී.එේ.නක්.එන්.
නතන්නනෝන් මිඹ

ය.එස.එේ.ටී.ඩි
සුභනයත්න මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ ADM/ES/pe 2020.07.22
හර්ඹහරඹ
rfi/05/04
නොටනනවය

ප්රහවන
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MT/01/04/1 2021.07.27
2/ං.නි/29

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2017.01.01- 2018.06.30 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

ඳරිහ හර්තහ
නිහඩු හර්තහ

2016.05.10 සට 2018.06.30 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ.
ඳත්වීේ දින සට ඳරිහ හරඹ අන්
න නතක් නිහඩු හර්තහ (ලිත් ර්ඹ භත
ඳදනේ ව)

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

නිහඩු හර්තහ

ඳත්වීේ ලිපිඹ
2227

CS/DOS/19445

ඩී.ආර්.ජී.එච්.
නඳොඩිභළණිනක් මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.11.24
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි (ළුතය)

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
දිනඹ වති කිරීනේදී දිනඹක් දවන්
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ ය නනොභළත.
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
නිහඩු හර්තහ

ඳරිහ හරඹ තුශ රඵහ ත්
(2013.02.27- 2019.11.30 දක්හ)නිහඩු
විසතය (ලිත් ර් ක්රභඹට)

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

2229

CS/DOS/19525

පී.එච්.ඒ.එස.
නප්රේභතිර භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MWN/EST/ 2020.07.22
හර්ඹහරඹ
PMTLE/DI/2
භහනළල්ර
5

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් නහථ යන
නොටනේ ළඩ බහය ළනීනේ දිනඹ
නිළයදි නහථ ය ත යුතුඹ. නිළයදි
නොට එන්න.

2022.02.14
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

2231

CS/DOS/ 41990

බී.එච්.ඉන්ද්රනි මිඹ

නයශ ංයක්ණ II නරේණිඹට CCD/Admin 2021.12.07
ව නයශ
උස කිරීභ /A5/CLේඳත්
II/2021
ශභනහයණ
නදඳහර්තනේන්තු

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

2237

CS/DOS/34339

නක්.ඒ.ආර්.ඩී.
වංභ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ 1/4/1/81
හර්ඹහරඹ නදොේනඳ

1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

2239

CS/DOS/34594

R. Sajitha

Divisional
confirmatio V/DPS/PF/D 01,03,2021
Secretariat
n
O/VCK/02/1
office- Vavuniya
9
(Letter of
District
Secretary's)

1. National Identity Card (After
marrage)
2. Marrage Certificate
3. Affidavit for name
differrences of certificates

Certified true copies of these

State Ministry of confirmatio MREA/4/11 21.01.2021
Livestock Farm n
/8
Promotion,and
Diary and Egg l.
ndustries

1. National Identity Card (After
marrage)
2. Marrage Certificate
3. Affidavit for name
differrences of certificates
4. Degree Detail Certificate
5. EHRM Form

Certified true copies of these

2240

CS/DOS/35794

V. Kamalathasan

2021.03.16

original copy

original copy
Certified true copy
original copy

2241

CS/DOS/34879

ඩබ්.ඒ.එස. විනේසංව ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීභ 2/10/05/74

1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
2. 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
3. උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
අලයයි.
ලිපිඹ
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
4. හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.
5. යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹක්භ ඩඉේ විබහඹ භත්
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි න්නන් 2015 ර්නේ නනොනේනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
2016,07.04 දින සිට එම විභාගය
වමත්ලන දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් නනභහි නනසේ ඇත. ඒ වහ දිවුරුේ
ප්රහලඹක් අලය නේ. (පී. ප්රහදිහ, පී.ජී.
ප්රහදිහ)

2242

CS/DOS/34928

පී.ජී. ප්රහදිහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ PAS/ADM/P 2020.12.14
හර්ඹහරඹ ERDO/E15/F
ඳසනොඩ
I/18

2243

CS/DOS/35266

N. Sureshkumar

Divisional
confirmatio DS/VSW/EB 2021.08.10
Secretariat
n
/PF/137
office-Sandilipay

National Identity Card

2244

CS/DOS/34172

ඩබ්.ඩබ්.පී.සී.
සරිනර්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVKU/ADM 2021.01.22
හර්ඹහරඹ ES/PFLDO/3
කුරුණෆර
/2/36

1. යහජය නේහ නොමින් බහ
2013.6.29 - 2014.6.28
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි 2014.6.29 -.2014.6.28 හර්තහර නභ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වන් න්නන් S.W.P. සිරිවගේ නරසනි.
2015 - 2016
2018 - 2019 හර්තහර නභ වන්
න්නන් S.W.G. සිරිවගේ නරසනි.
නභ වන් න්නන් S.W.P. සිරිවගේ
නරසනි.නනභහි නනසේ ඇත.
2. නිහඩු හර්තහ
නළතිේ,
ඒ වහ දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලය නේ

Certified true copy of ID with After
marrage name

2245

2246

CS/DOS/34613

CS/DOS/35319

M. Lathashanthy

T. Theivendran

Divisional
confirmatio V/DPS/PF/D 01,03,2021
Secretariat
n
O/VCK/02/1
office- Vavuniya
8
(Letter of
District
Secretary's)

Birth Certifivcate

Divisional
Secretariat
office- Kayts

1. Leave Report

-

Accordig to calender Year

2. Histiry Sheet

-

mentioned birthday is incorrected

3. Tre.Cercular 394

-

Submit the request of name
change.(Affter marrage ne ID card,
Marrage certificate)

confirmatio KTS/DS/AD 2021.06.30
n
M/PF/DO/0
6

-

Certified true copy - Tamil translation
Certified true copy

After marrage new Identity Card-

2247

CS/DOS/34181

ආර්.ඒ.එච්.පී.
යන්නදණි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVNA/AD 2021.02.24
හර්ඹහරඹ M/ES/PFLE/
නහයේභර
5/2/41

2012 Graduate Training Letter

2248

CS/DOS/34572

එස.ඩී.එල්.
නේනහනහඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ NEL/DS/AD 2021.01.19
හර්ඹහරඹ M/DO/PF/3
නනළු
8

1. ජහති වළඳුණුේඳත

වති ශ තය ඳළවළදිලි පිටඳතක්

2. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති උඳහධි වතිර නනභහි නනසේ
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඇත. ඒ වහ දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලය
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ නේ. (නේනහනහඹ දහසලිනේ රක්ති
නේනහනහඹ, නේනහනහඹ දහසලිනේ
3. දිවුරුේ ප්රහලඹක්
රක්ති)
4. නිහඩු හර්තහ (මුල් පිටඳත)

2249

2250

CS/DOS/34607

CS/DOS/34387

D.P.
Somasuntharam

M.C. Rafeena

Divisional
confirmatio ADM/ADMF 2021.02.19
Secretariat
n
FF/1/1/107
officeVengalacheddiku
lam

1. Degree Confirmation

Divisional
Secretariat
officeOddamavadi

Original of Degree confirmation

confirmatio ADM/PFILE/ 2021.03.24
n
DO/2/14

Original of Degree confirmation that
issued by foreig university throuht
2. Affidavit for name differences embusy
3. 2012 Graduate Training Letter

2251

CS/DOS/34400

M.U. Thaiba

Divisional
confirmatio ADM/PFILE/ 2021.05.13
Secretariat
n
DO/2/04
officeOddamavadi
නේරුවිර
සථිය කිරීභ ත්රි/නේරු/1/2 2021.03.16
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/1/6/7
හර්ඹහරඹ නේරුනුය

Original of Degree confirmation

2252

CS/DOS/34721

එේ.නක්.එන්.ඩී.
ගුණයත්න

2253

CS/DOS/34364

ආර්.පී. මුණසංව

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ භ/ආ/3/1/ 2021.05.21
හර්ඹහරඹ - භවය
ං.නි./නඳෞ.
ලි./71

1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

2254

CS/DOS/34184

යි.පී.පී.නක්.අයි.
ඳතියහජ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVAL/ADM 2021.03.31
හර්ඹහරඹ /ES/DOSPF1
අරේ
2/35

ජහති වළදුණුේඳත

2255

CS/DOS/35012

ය.පී.ඩී.නක්.
නනළුේනදනිඹ

නෞය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ 06/A/DO/44 2021.09.21
1/123/273

ඊ භහන දත්ත ඳත්රිහ

2256

CS/DOS/35002

P.Nerojini

Department of
Cultural Affairs

confirmatio DCA/02/06/ 2021.08.19
n
PF/14

Appendix 03

Certified true copy

2258

CS/DOS/34657

ජී.ආර්. ගිණිනේ

යත්නතොට
සථිය කිරීභ 10/1/61/3/ 2021.04.01
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
6
හර්ඹහරඹ යිහර

1.දිවුරුේ ප්රහලඹක්

උඳහධි වතිර නනභහි නනසේ
ඇත. ඒ වහ දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලය
නේ. (ජී.ආර්.ගිනිනේ,ජී.ජී. රුන්තිර)

2259

CS/DOS/34365

ඒ.ඒ.එස. අභයනේ

නෞය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ 06/A/DO/34 2021.07.15
365/6/70

1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති වති ශ තය ඳළවළදිලි පිටඳතක්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ උඳහධි වතිර නනභහි නනසේ
ඇත. ඒ වහ දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලය
2. ජහති වළඳුණුේඳනත්
නේ. (ඒ.එස.
අභයනේ,ඒ.ඒ.එස.අභයනේ, ඒ.ඩී.ඒ.එස.
3. දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අභයනේ)

2260

CS/DOS/35374

S. Nedunseralathan Divisional
Secretariate,
Tellippalai

Confermati DS/VN/EB/P 19,12,2018
on
/DO/PF/29

Affidavit for name difference

1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

වති ශ තය ඳළවළදිලි පිටඳතක්

Name differnce of National Identity
Card and Degree certificate

2262

CS/DOS/35150

එච්.ඩී.ටී.ඩී. සරිකුභහය ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DHO/EST/P 26.03.2021
හර්ඹහරඹ,
ERDO/A4/Sනදහිඕවිට
02

1, ංනලෝධිත උේඳළන්න වතිඹ

2, නිහඩු හර්තහ

13 තීයනඹන් නභ ංනලෝධනඹ කිරීභක්
ය තිනබ්නේ ංනලෝධිත උේඳළන්න
වතිනේ වති යන රද පිටඳත
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

2263

CS/DOS/35516

එච්.එේ.එේ. වීයසංව ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ BD/MY/EH 2019,10,09
හර්ඹහරඹ,භහිඹං
M/6/1/1-43
ණඹ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි ෆඩ බහයත් දිනඹ
නිළයදි නර වන් ය එවිඹ
යුතුඹ.(2013.05.02)
ළටුේ ර්ධ දිනඹ නනසවිඹ යුතුඹ.

2264

CS/DOS/35663

එච්.එේ.එල්.එන්.නක්. විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/4 2018,11,19
නවේයත්
ප්රර්ධන වහ
/1/138
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

1. චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිශධහරිඹහ අත්න්ය
නළත

2. විනඹ නිර්නදලඹ

2265

CS/DOS/35756

M. Srirajes

District
confirmatio ADM/DOGE 2017.06.21
Secretariat
n
N/DO-2/04
office, Batticaloa

National Identity Card

True copy of affter marrage ID

2266

CS/DOS/35429

Y. Ratheekaran

Divisional
Secretariat
office- Nallur

After Marrage new Identity
Cardd

certified true copy

2267

CS/DOS/34664

M.G.P.M. කුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ 3/1/3/2/11 2019,09,24
හර්ඹහරඹ 6
උකුනර

දිසත්රික් නල්ේ විසන් නිකුත් යන නේහනේ වති ශ පිටඳත්
රද 2012 - අබයහරහභී ඳත්වීේ
ලිපිඹ

2268

CS/DOS/34278

T. Vijayanthy

Divisional
confirmatio V/DPS/PF/D 01,02,2021
Secretariat
n
O/VA/02/13
office- Vavuniya
(Letter of
District
Secretary's)

1. New Identity card
2. Marrage Certificate
3. Affidavit for name
differrences of certificates

confirmatio NAL/DS/01/ 22,12,2020
n
01/347

True copy of after marrage ID
True copy

2269

CS/DOS/34625

P. Sajitha

Divisional
confirmatio V/DPS/PF/D 01,02,2021
Secretariat
n
O/VCK/02/1
office- Vavuniya
0
(Letter of
District
Secretary's)

1. 2012 Graduate training letter
2. History sheet

Birth day is incorrected of the history
sheet

2270

CS/DOS/34308

S. Sharmila

Divisional
confirmatio V/DPS/PF/D 01,02,2021
Secretariat
n
O/Va/02/45
office- Vavuniya
(Letter of
District
Secretary's)

1. Birth certificate
2. National Identity Card (After
marrage)
3. Marrage Certificate
4. Degree Detail transcript

Certified true copies of these

2271

CS/DOS/34275

S. Shiyamala

Divisional
confirmatio V/DPS/PF/D 01,02,2021
Secretariat
n
O/VA/02/23
office- Vavuniya
(Letter of
District
Secretary's)

1, National Identity Card (After
marrage)
2. Degree Detail transcript
3. Affidavit for name
differrences of certificates

Certified true copies of these

Divisional
confirmatio V/DPS/PF/D 01,02,2021
Secretariat
n
O/VA/02/11
office- Vavuniya
(Letter of
District
Secretary's)

1. Birth certificate
2. National Identity Card (After
marrage)
3. Marrage Certificate
4. Degree Detail transcript
4. Degree Certificate
5. Affidavit for name
differrences of certificates
1. National Identity Card (After
marrage)
2. Affidavit for name
differrences of certificates

Certified true copies of these

2272

2273

CS/DOS/34264

CS/DOS/34282

S. Kavitha

M.Jasintha

Divisional
confirmatio V/DPS/PF/D 01,02,2021
Secretariat
n
O/Va/02/14
office- Vavuniya
(Letter of
District
Secretary's)

original copy

original copy
Certified true copies of these
original copy

2274

CS/DOS/34320

K. Tharmini

Divisional
confirmatio V/DPS/PF/D 01,02,2021
Secretariat
n
O/VA/02/46
office- Vavuniya
(Letter of
District
Secretary's)

1. National Identity Card (After
marrage)
2. Marrage Certificate
3. Affidavit for name
differrences of certificates

Certified true copies of these

original copy

2275

CS/DOS/34281

N. Mayawan

Divisional
confirmatio V/DPS/PF/D 01,02,2021
Secretariat
n
O/Va/02/43
office- Vavuniya
(Letter of
District
Secretary's)

1. National Identity Card (After
marrage)

Certified true copies of these

2276

CS/DOS/34266

T. Impamathy

Divisional
confirmatio V/DPS/PF/D 04,08,2021
Secretariat
n
O/VA/02/37
office- Vavuniya
(Letter of
District
Secretary's)

1. Marrage Certificate

Certified true copies of these

2. Affidavit for name
differrences of certificates

original copy

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSG/DPS/E/ 2021.03.08
හර්ඹහරඹ 7/1-12
නනළු

1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

2277

CS/DOS/34549

එේ.නක්.පී.එේ.
එදිරිසංව

2. නිහඩු හර්ථහ
2278

2284

CS/DOS/34484

14510

K. Nithanthiny

Divisional
Secretariat
office- Eravur
Town

confirmatio ADM/PFILE/ 2021,08,02
n
04/05

එන්.පී.වී.නෞභදි මිඹ නභොයටු
ඉල්රහ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ අසවීභ
හර්ඹහරඹ

MOR/ADM/ 2021.10.07
01/F1/01/0
6/28

1. National Identity Card (After
marrage)
2. Marrage Certificate
3. Affidavit for name
differrences of certificates
4. Original of Leave Report
2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

Certified true copies of these

original copy
mention year by year according
calender year
ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත්
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

2285

12807

ඩබ්.ඒ.එස.වික්රභසංව ෘෂිර්භ
මිඹ
අභහතයහංලඹ

ඉල්රහ
අසවීභ

2286

CS/DOS/58459

එස.විජිතහ නභඹ

ඔඩ්ඩුසුඩ්ඩහන්
විනේල
ප්රහනේශීඹ නල්ේ නිහඩු
හර්ඹහරඹ

2288

CS/DOS/57857

එන්.නක්.එේ.ඩී.එස.
නයත්න භඹහ

2290

2/1/1/6/
නඳොදු

2019.02.13

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිරධහරිඹහ දළනුත් ශ ලිපිඹ
ඳටිඳහටි රීති 166 න්තිඹ
ප්රහය

Mu/KA/EB/ 2021.12.28
DO/Gen/20
21

*ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති ශ පිටඳත

රඳනන්
නිල්දණ්ඩහහින්න
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

ළඩ
HA/1/1/9/4 2022.01.06
ඵළලීභ/යහජ /6
හරිඹ ඉටු
කිරීභ

*ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති ශ පිටඳත

CS/DOS/59770

ය.එන්.නක්.එස.එස.බී රඳනන්
.උඩුළල්ර භඹහ
නිල්දණ්ඩහහින්න
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

ළඩ
HA/1/1/9/4 2022.01.06
ඵළලීභ/යහජ /6
හරිඹ ඉටු
කිරීභ

*ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති ශ පිටඳත

2291

CS/DOS/60808

යි.ඇනිටහ මිඹ

2295

CS/DOS/64136

2296

භන්මුවනඳත්තු විනේල
ප්රහනේශීඹ නල්ේ නිහඩු
හර්ඹහරඹ

ADM/GC/(
MP)/6/1

2022.01.18

*ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති ශ පිටඳත

ඒ.ආර්.ඒ.එේ.කුරතිර මීරිභ ප්රහනේශීඹ
 මිඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

ළඩ
HAඵළලීභ/යහජ 1/1/9/4/2හරිඹ ඉටු IV
කිරීභ

2021.12.02

*ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති ශ පිටඳත

CS/DOS/10527

එච්.එච්.ටී.පුසඳකුභහය ළවිලි
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ MPI/Admin/ 2021.12.13
09/MT/17

4 ඳරිශිසටටඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් යන්න.

2297

CS/DOS/11069

පී.එල්.ඩී.පී.නඳනර්යහ නොවිජන
සථීය කිරීේ
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹඅනුයහධපුයඹ

7/2/8/75/8/ 2018.07.18
උඳහධි/නේ.ස
ථි/(අනුයහධපු
යඹ)

4 ඳරිශිසටටඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් යන්න.
*නිහඩු හර්තහනේ අඩළටුේ පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්න.

2298

CS/DOS/11885

ඩබ්.ඒ.එස.එල්.විනේ අධියණ
තුං
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ MOJ/E07/D 2021.02.11
O/65

4 ඳරිශිසටටඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් යන්න.

2299

13157

එච්.එේ.පී.එන්.නවේය
ත් මිඹ

ෆල්ර
සථීය කිරීේ KEG/EST/ED 2016.10.31
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
OPE/A3/02හර්ඹහරඹ
10

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ. එහ ඇති පිටඳත්
වති ය නනොභළත.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහර වති යන රද පිටඳත්

2302

13056

ආර්.එේ.එන්.එස.යත් ෘෂිර්භ යහජය
නහඹ භඹහ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ 2/1/1/11/K 2021.12.30
UR/-27

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018.06.29 -2019.06.29 දක්හ ඳහරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ වහ 2019.06.30-2019.11.29
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
දක්හ ඳරිහ හර්තහ ඉදිරිඳත් යන්න.
2303

2304

14864

14843

ඩී.එේ.යි.නක්.විනේය න්දළටිඹ
සථීය කිරීේ BD/KK/EHM 2017.08.30
ත්න මිඹ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/3/6/29
හර්ඹහරඹ

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
ේපර්ණ නභ දවන් ය ඉදිරිඳත්
යන්න

ඩබ්.බී.ඩබ්.ප්රිඹදර්ලනී වල්දුේමුල්ර
සථීය කිරීේ BD/HD/EH 2021.11.26
මිඹ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
M/04/8/02
හර්ඹහරඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
දිනඹ වති කිරීනේදී දිනඹක් දවන්
ය නනොභළත.

2306

13406

එස.එච්.සී.ඩී.ආරිඹය නොවිජන
සථීය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.12.31
ත්න මිඹ
ංර්ධන
උඳහධී
නදඳහර්තනේන්තු
/නේ.සථී
(ෆල්ර)

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

2308

CS/DOS/33740

එස.ශ්රීතයන්

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත(න වළදුනුේඳනතහි)

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

පුේරඹන්
සථීය කිරීභ DRP/AD/35/ 12/1/2021
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
DO/11/002
නදඳහර්තනේන්තු

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
පිටඳත් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
2309

2310

CS/DOS/32628

CS/DOS/33570

යි.එස.ඩී. ඹහඳහසංව ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීභ DSO/HOM/ 12/23/2020
හර්ඹහරඹ
EST/006/6/
නවෝභහභ
1

නිහඩු හර්තහ

යි.එච්.එස.එන්.ගුණ අධයහඳන
නේය
අභහතයංලඹ

අභහතයංලඹ නිර්නේලඹ

සථීය කිරීභ

2016/05/02 සට 2018/06/30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016/05/02 සට 2018/06/30 දින දක්හ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර වති
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
යන රද පිටඳතක්

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ

2311

CS/DOS/33972

පී.ජි.එස.නක්.වික්රභසං ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීභ
ව
හර්ඹහරඹ
යත්නතොට

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

2312

CS/DOS/33523

අයි.මුේතසරින්

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීභ
හර්ඹහරඹ
කින්නිඹහ

නිහඩු හර්තහ

2013/06/01-2013/12/31 (6
1/2)ර්නේ/හරහනුනේ රඵහ ඇති
ළටුේ යහිත/අඩ ළටුේ නිහඩු පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්

2313

CS/DOS/33494

ඩබ්.ඩී.එේ.පී.
දිහනහඹ

අධීයණ
අභහතයංලඹ

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

සථීය කිරීභ MOJ/E07/D 3/1/2021
O/Pro.Asst/
436

2314

CS/DOS/33476

ඩබ්.එේ.ඒ.නක්.
භළණිනක්

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීභ DIVKB/ADM 3/12/2021
හර්ඹහරඹ
/ES/PERDE/
නොනඵයිනන්
4/48

නිහඩු හර්තහ

2013/04/16 සට2013/05/28 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

2315

CS/DOS/33232

එස.නකෞරීසයන්

පුේරඹන්
සථීය කිරීභ DRP/AD/35/ 11/3/2021
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
DO/14/010
නදඳහර්තනේන්තු

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති පිටඳත
ඳළවළදිලි නළත

2316

CS/DOS/33159

බී.එේ.නප්රේභසරි

නෞය
අභහතයංලඹ

සථීය කිරීභ 06/A/DO/C 10/21/2021
NFM/2021/
01

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
පිටඳත් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

ජහති වළඳුනුේඳත

උේඳළන්නනේ 13 න තීයනේ නභ නනස
ය ඇති ඵළවින් එභ නභට අදහශ න
ජහති වළදුනුේඳත ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
පිටඳත් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
2317

CS/DOS/33789

ඒ.නරයිභදි

හින්දු ආමි වහ සථීය කිරීභ HA/18/PF/2 7/22/2021
ංසෘති
2
ටයුතු
නදඳහර්තනේන්තු

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

ජහති වළඳුනුේඳත

න ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන
රද පිටඳත

විනඹ නිර්නේලඹ
2318

CS/DOS/33824

නේ.යි. නප්රේභනහත්

ක්රිසතිඹහනි
සථීය කිරීභ ක්රි..නද/පු.
ආමි ටයුතු
ලි/41
නදඳහර්තනේන්තු

2319

CS/DOS/33222

නේ.වදයනන්දන්

ඳශු ේඳත්
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයංඹ

394 නභ
නනස
කිරීභ

4/30/2019

3/4/ං.නි/2 12/1/2021
17

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
ජහති වළඳුනුේඳත

විහවනඹන් ඳසු න ජහති වළඳුනුේඳත

2320

CS/DOS/32705

එච්.එේ.අයි.ඩී.නවේයත් විනේල රැකිඹහ
සථීය කිරීභ MFE/RAD/4 12/31/2021
ප්රර්ධන වහ
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයංලඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

ඳරින ඳරීක්ණඹ භත් වු ඵට
ප්රතිපර ටවනක් එහ නනොභළත

2321

CS/DOS/33411

එච්.ටී.එස. කුභහය

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

2322

CS/DOS/30764

ඒ.නජඹචන්ද්රන් භඹහ නොඩනළගිලි
මුදහවළරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

2324

CS/DOS/31425

ජී.එච්.ප්රබහ මිඹ

1)චර්ඹහ ටවන
2)උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන
3)නිහඩු හර්තහ

1)ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද ඳළවළදිලි පිටඳතක්
2)සඹලු ර් රට අදහර
ප්රතිපර වන් ය නිකුත් යන රද
ප්රතිපර ටවනක් විඹ යුතුඹ.
3)2013.07.01සට2016.07.01දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

2325

CS/DOS/31863

වී.අයි.බී.නේ.ණ්ඩේ ංසෘති
බි මිඹ
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

විනේල රැකිඹහ
සථීය කිරීභ MFE/RAD/4 3/4/2021
ප්රර්ධන වහ
/1/93
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයංලඹ
05-01-14-48 2020.06.30

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීභ 2/10/05/34 2019.10.18

සථිය කිරීභ CA.10/12/0 2020.01.23
1/104

1)යහජය නේහ නොමින් බහ
1)2016.09.23දින සට2018.06.29 දින
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

2327

CS/DOS/30919

එේ.වී.ඒ.නක්.කුභහරි
මිඹ

විරහභ ළටුේ
සථිය කිරීභ විළ/ඳහ10/ 2020.07.31
නදඳහර්තනේන්තු
න ඳෟලි/462
/ං

2330

CS/DOS/31114

ඩබ්.ආර්.එේ.එස.
විනේරතහ මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVGW/AD 2021.03.01
හර්ඹහරඹ,
M/ES/PFILE
නන්ත්ත
/1/4/1B/20

2332

13214

පී.නක්.එන්.නක්.රු ෘෂිර්භ
න් භඹහ
අභහතයහංලඹ

2333

14353

නක්.වී.එේ.එේ.නෝභ අඳනඹන
සථීය කිරීේ 1/10/02/22 2019.06.20
යත්න මිඹ
ෘෂිර්භ
5
නදඳහර්තනේන්තු

2335

CS/DOS/36602

Mr.S.Kumutharaj

Devisional
Secretariat,
Kalmunai North

සථීය කිරීේ 2/1/1/13-40 2021.12.

1)චර්ඹහ ටවන
2)04
ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
3)වදය ඳරීක්ණ හර්තහ
4)උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන
5)යහජය නේහ නොමින්
බහ හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ (5
ඳරිශිසට)

1)චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
ඳත්වීේ දිනඹ ළයදිඹ. නිළයදි නොට
එන්න
2) මුල්
ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය ළනීභ
ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ නහථ න
ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත්
ශ යුතුඹ. 3)ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
වති යන රද ේපර්ණ වදය
හර්තහ
4
)සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ. 5) ඳත්වීේ දිනඹ න
2013.09.21 දිනනන ඹන් ආයේබ වී
හර්ඹක්තහ ඹඉභ භත්න දිනඹ
දක්හ භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳත්
1)04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
1)මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
2)උඳහධි නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. 2) විලසවිදයහරඹ
3)වදය ඳරීක්ණ
භඟින් උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
හර්තහ
ලිපිනේ මුල් පිටඳත අලයයි.
3) ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
වති යන රද ේපර්ණ වදය
හර්තහ
නිහඩු හර්තහ
එහ ඇති නිහඩු හර්තහනේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ නළත
උේඳළන්න වතිඹ

ADM/ADM 04.12.2019 Confirmation 01.Appendix 03
1/DOGE/03
of
02.Degree detail Certificate
/01
appointment

2011 ර්නේ 13 න තීයනඹන් නභ
නනස ය ඇත. නමුත් ඉන් ඳසුද
බහවිතහ ය ඇත්නත් ඳළයණි නභයි.
ංනලෝධිත නභට ව ජහති වළදුනුේඳත
ඉදරිඳත් යන්න. ඉදිරිනේදී බහවිතහ යන
නභ පිලිඵ දිවුරුේ ප්රහලඹක් ඉදරිඳත්
යන්න

Certified copy

2336

2338

2339

CS/DOS/37490

CS/DOS/36289

cs/dos/36285

P.G.N.K.K
Waaidyasekara

Ministry of
Agriculture,
Rural Economic
Affairs,
Irrigation and
Fisheries
&Aquatic
Resources
Development

Mr.A.Rakunathan

MIWRM/A 18.10.2019 Confirmation 01.Affidavit
D/11/02/1of
IX
appointment
02.EB Results sheet

Mention correct name

03.Review report (Appendix05 For the period from 04.07.2013of the psc Rule)
08.05.2015

State Ministry of
Foreign
Employment
Promotions and
Market
Diversifaction
Mrs.P.Varatharajan State Ministry of
Foreign
Employment
Promotions and
Market
Diversifaction

MFE/RAD/ 14.09.2020 Confirmation 01.Degree confirmation
7/1/99
of
appointment
02.Degree detail Certificate

PNY/DS/EB 30.11.2021 Confirmation 1.New National identy card
/02/11/25
of
(After marriage)
appointment

Devisional
Secretariat,
Poonakary

diffirent name in Degree confirmation
and appointment name)

MFE/RAD/ 12.11.2021 Confirmation 1.New National identy card
7/1/98
of
(After marriage)
appointment 02.EB Results sheet

All relevant details (Results,Effective
date) need to included
Certified copy

Certified copy

2340

CS/DOS/37886

Ms.J.Haroshan

2342

CS/DOS/37150

Mrs.G.Santhirakum Devisional
ADM/PFILE 27.04.2021 Confirmation 1.Name alternation request
ar
Secretariat,
/DO/H/50
of
Form circular no394
Manmunai North
appointment

For name change After married

2345

CS/DOS/ 41949

ඒ.එච්.හිල්මිඹහ මිඹ

මිනිසඵර වහ
සථිය කිරීභ DOME/01/0 2021.12.07
රැකීයක්හ
6/DO/II/06
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

2346

CS/DOS/ 42881

ජී.ප්රදීඳහ මිඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

01. උේඳළන්න වතිඹ

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන්
ඳත්රනේ උඳහධිඹ රංගු දිනඹ
2011.12.09 ව උඳහධි ප්රතිපර නහථ
ය ඇති ලිපිනේ උඳහධිඹ රංගු දිනඹ
2011.12.06 නර නනස දිනඹන්
ටවන් ඇත. විලසවිදයහරඹ භඟින්
නළත නහථ ය එහි මුල් පිටඳත එවිඹ
යුතුඹ.
උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

සථිය කිරීභ MOJ/E07/D 2021.02.24
O/
Courts/10

Certified copy

2346

2348

CS/DOS/ 42881

CS/DOS/ 41522

ජී.ප්රදීඳහ මිඹ

එස.නිතයහ මිඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ ේනිඹහ

සථිය කිරීභ MOJ/E07/D 2021.02.24
O/
Courts/10

02. ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

සථිය කිරීභ V/DSP/PF/D 2021.03.01
O-II/02/05

01. උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

02. යහජය නේහ නොමින් බහ
2018සට 2019 වහ 2019 සට 2020 අදහර
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර මීඳතභ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
අධීක්ණ නිරධහරිඹහනේ වහ
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ අත්න් වහ
නිර මුද්රහ නදක් හිත ඉදිරිඳත් යන්න
2351

CS/DOS/ 41653

ආර්. සන්දුජහ මිඹ

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/9 2021.04.28
ප්රර්ධන වහ
/1/39
නශනඳොශ
විවිදහන්ගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

නිහඩු හර්තහ

2018.06.30 සට 2018.10.01 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

විහව වතිනේ වති ර
පිටඳත

2353

CS/DOS/A/46932 ටී. භරදහන් භඹහ මිනිසඵර ව
II නරේණිඹට DoME/01/0 2021.12.24
රැකීයක්හ
උසකිරීභ 6/HRDA/25
නදඳහර්තනේන්තු

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

2355

CS/DOS/A/46634 අයි.ඩී.එේ.
නොඩිතුක්කු මිඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

2356

CS/DOS/A/47398 පී.ජී.එන්.පී.
වීයයත්න මිඹ

නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ..නද./ 2021.11.30
පිළිඵ
උසකිරීභ ඳහ/භහනඹෝ
නදඳහර්තනේන්තු
ජ/නඳෞ.ලි/
898

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

2357

CS/DOS/A/47330 ඩබ්ලිේ.ඒ.ඒ.
විනේසරිඹ භඹහ

ශ්රී රංහ යුේධ
වමුදහ

II නරේණිඹට ඩීසීඒ/එච්ඕ/ 2021.10.22
උසකිරීභ ඊඑසටී/09/ඩී
ඕඑස

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

2358

CS/DOS/A/47256 ආර්.එේ.එන්.නක්.
යත්නහඹ භඹහ

ශ්රී රංහ යුේධ
වමුදහ

II නරේණිඹට ඩීසීඒ/එච්ඕ/ 2021.10.22
උසකිරීභ ඊඑසටී/09/ඩී
ඕඑස

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

2361

CS/DOS/A/46047 ආර්.ආර්.බී.නක්.
යත්නහඹ මිඹ

මුදල් අභහතයහංලඹ II නරේණිඹට SMS/ADM/ 2021.08.13
උසකිරීභ COUN/3/1/
138

චර්ඹහටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

II නරේණිඹට නදයි/භනවේ/අ 2021.12.06
උසකිරීභ ධි/ආඹතන

2362

CS/DOS/A/47288 ටී.ආර්.එේ.එච්.
නනනවියත්න මිඹ

ආයුර්නේද
II නරේණිඹට 02/03/02/0 2021.07.16
නදඳහර්තනේන්තු උසකිරීභ 3/29

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
පිළිඵ
අනනක් යහජය බහහ ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු
ප්රවීණතහ ේපර්ණ ය ඇති ඵට
යහජය බහහ
නිකුත් ය ඇති ලිපිඹ
ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ පිළිඵ
ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට දන්න රද
ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ හචි
ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර වති
ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

2364

CS/DOS/A/47009 නක්.ඒ.නක්.ආර්.
භයවීය භඹහ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට ED/05/67/2 2021.08.13
උසකිරීභ 4/18

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

2365

CS/DOS/A/46416 එන්.ජී.එන්.
දභඹන්ති මිඹ

හන්තහ ටයුතු
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2020.12.02
උසකිරීභ 8/10/81

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

2366

CS/DOS/A/46992 බී. යවුෂසදීන් භඹහ

මුසලිේ ආමි II නරේණිඹට MRCA/PF/2 2021.03.30
වහ ංසෘති
උසකිරීභ 10
ටයුතු
නදඳහර්තනේන්තු

2367

CS/DOS/A/47083 නේ.යි.පී. ජඹසංව
මිඹ

ආයුර්නේද
II නරේණිඹට 02/03/02/0 2021.03.28
නදඳහර්තනේන්තු උසකිරීභ 3/84

*අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය
ඇති ලිපිඹ
*චර්ඹහ
ටවන

*යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
*චර්ඹහ ටවන අනු 2010 ර්නේ
ළටුේ ර්ධ නහ නනොභළති ඵ
නිරීක්ණඹ නේ. එභ ළටුේ ර්ධ නහ
නනොභළතිවීභට නවේතු පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක් අලයයි.

2368

CS/DOS/A/46932 ටී.භරදහන් භඹහ

මිනිසඵර ව
II නරේණිඹට DoME/01/0 2021.12.24
රැකීයක්හ
උසකිරීභ 6/HRDA/25
නදඳහර්තනේන්තු

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

චර්ඹහ ටවන

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

2369

CS/DOS/A/46828 ඒ.නක්. විජිත කුභහය
භඹහ

නොවිජන
II නරේණිඹට 7/2/8/උ.කි- 2021.12.23
ංර්ධන
උසකිරීභ i
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවන අනු 2018 ර්නේ ළටුේ
ර්ධ නහ නනොභළති ඵ නිරීක්ණඹ
නේ. එභ ළටුේ ර්ධ නහ
නනොභළතිවීභට නවේතු පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක් අලයයි

2370

CS/DOS/A/47413 එේ.සී. නවටට්ආයචචි භෘේධි, ෘව
II නරේණිඹට SMS/ADM/ 2021.03.02
භඹහ
ආර්ථි, ක්ෂුදු
උසකිරීභ 9/3/PF-28
මරය, සඹං
රැකිඹහ වහ යහඳහය
ංර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

2371

CS/DOS/A/47276 එේ.එේ. දභඹන්ති
මිඹ

හරිභහර්
II නරේණිඹට MIWEM/AD 2021.05.06
නදඳහර්තනේන්තු උසකිරීභ /23-P-12

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති උඳන්
දිනඹ උේඳළන්න වතිනේ උඳන්දිනඹ
වහ නනොළරනේ. උඳන් දිනඹ නිළයදි ශ
යුතුයි.

2374

CS/DOS/20050

නේ.ජී.ඩී.ඩී. ජඹසංව

ප්රහනේශීඹ නල්ේ- සථිය කිරිභ
භතුභ

එහ ඇති 2018.06.30 දින ඳළති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණ
ප්රතිපර ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
නභ නිළයදි ටවන් නළත. නභ
නිළයදි යන රද ප්රතිපර ටවන

2375

CS/DOS/20271

ටී.ඩී.ආර්. භධුයං

පුේරයින්
සථිය කිරිභ 01/ආ/17/භහ 2021.12.20
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
තය/636
නදඳහර්තනේන්තු

නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.

උේඳළන්න වතිනේ නභ තුනඹ්දුයනේ
යජිභහ භධුයං නරත්, ජහති
වළදුනුේඳත, උඳහධි වතිඹ වහ
අනනතුක් සඹළුභ නල්ණ ර නභ තුනඹ්
දුයනේ යජිභහ භධුයං නර වන් නේ.

2376

CS/DOS/23080

නක්.අයි.එන්.
කුභහයසංව

විනේල රැකිඹහ
සථියකිරීේ
ප්රර්ධන වහ
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
දිනඹ වති කිරීනේදී දිනඹක් දවන්
ය නනොභළත.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ. 2019.11.30ට අදහශ
ප්රතිපර ටවන් එහ නනොභළත.

MFE/RAD/6 2022.01.01
/1/16

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2378

13942

ඊ.එේ.එස.එස.ඒනහ හන්තහ වහ ශභහ
ඹ මිඹ
ංර්ධන, නඳය
ඳහල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

මුදහවළරීේ

MWCA/2/5/ 2021.12.28
19/10/212

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ. 2019.11.30ට අදහශ
ප්රතිපර ටවන් එහ නනොභළත.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ යහජය නේහ නොමින් බහනේ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති 144 න්තිඹ අනු ඳටිඳහටි රීති ංග්රවනේ 144 (i) සට (xiii)
නිර්නේලඹ
උඳන්ති ර වන් එක් එක් රුණ
ේඵන්ධ නතොයතුරු ඇතුශත හර්තහක්
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත්
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

2381

12715

එස.පී.ඩී.භංජරහ මිර අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

මුදහවළරීේ

ED/5/67/24 2020.11.13
/26/R-IV

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත්
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

2382

13977

ඩබ්.ජී.ආර්.එේ.ජඹති ග්රහමීඹ නිහ වහ මුදහවළරීේ
ස මිඹ
ඉදිකිරීේ වහ
නොඩනළගිලි ද්රය
ර්භහන්ත
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

2/1/195/40 2021.08.03

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත්
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

2383

CS/DOS/ 42295

එච්.එේ.සී.නවේයත්
භඹහ

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු වහ
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ේබහඹ භත් වීභ
භත ආඹතන ප්රධහනීඹහ විසන් නිරධහරිඹහ
වට රඵහ නදන ලිපිඹ.

ඵන්ධනහහය
මරසථහනඹ

සථීය කිරීභ ඩී1/12016

2021.12.24

2385

2386

2389

CS/DOS/40218

CS/DOS/40857

CS/DOS/40340

ඒ.ආර්.ආර්. එස
රක්භහලි මිඹ

ඉඩේ හිමිේ
නේඹ
01/07/01/2 2021.08.12
නියවුල් කිරීනේ
සථීය කිරීභ 22
නදඳහර්තනේන්තු
.

ටී.එේ.ඩී.පී.කුභහරි මිඹ ප්රහ/නල්-ඹක්
ක්රමුල්ර

ඒ.ඒ. නිජහේ භඹහ

නෞය
අභහතයහංලඹ

නේඹ
YAK/ADM/0 2020.12.15
සථීය කිරීභ 9/01/08

නේඹ
06/A/DO/40 2020.01.22
සථීය කිරීභ 430/200

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත
අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
නිළරිදි ේපුර්ණ යන රද 03
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳරිශිසඨඹ නළත එවිඹ යුතුඹ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
නිහඩු හර්තහ

එහ ඇති නිහඩු හර්තහනේ 2014.09.192015.09.18 හරඹ තුශ ළටුේ යහිත
නිහඩු දින 4 පිලිඵද හර්තහක්

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.උඳහධි
නහථනේ නභ නිළරිදි ය එවිඹ යුතුඹ..

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2019.11.30 දින ඳත්හ ඇති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණනේ
ප්රතිපර ටවනනහි විබහ අංඹ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නිළයදි
යන රද ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

උේඳළන්න වතිඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

ජහති වළඳුනුේඳත
2391

CS/DOS/41247

ආර්.එස.ජී.බී.නඵෝ
න්නේ භඹහ

දි. නල් ෆල්ර

2392

CS/DOS/41297

එල්.එස.වර්ණි මිඹ දි. නල් ළුතය

නේඹ
DSK/EST/AD 2020.09.21
සථීය කිරීභ M/PEDEO/A
3/26

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ එහ ඇති හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ර 2018.06.15 සට 2018.06.30 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
භහනරෝචන හර්තහර ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ නළත

නේඹ
DSK/PLN/20 2021.02.11
සථීය කිරීභ /43/App.pe
/2020

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2022.02.21

2019.05.09 දින ඳත්හ ඇති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණනේ
ප්රතිපර ටවනනහි විබහ අංඹ වහ
ඳත්වීනේ අංඹ නිළයදි ටවන් ය
නළත. නිළයදි යන රද ප්රතිපර ටවන්
එවිඹ යුතුඹ.

අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

2394

CS/DOS/18424

එේ.ඒ.ඒ. උදඹංනී
නභඹ/මිඹ

2395

CS/DOS/18466

2396

2400

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.02.15
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි (ළුතය)
(නොවිජන
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ,
ළුතය)

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

1. චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් දින ඳළවළදිලි නනොභළති
ඵළවින් ඳළවළදිලි ේපුර්ණ වති යන
රද පිටඳතක් ඉදිරිඳත් ර යුතු නේ.

නක්.වි.එල්.
නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.11.24
උදඹංනී නභඹ/මිඹ ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි (ළුතය)
(නොවිජන
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ,
ළුතය)

1.උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිනේ වන්
නතොයතුරු ප්රභහණත් නනොන ඵ
නිරික්ණඹ න ඵළවින් නළත
නන්හනන ඉදිරිඳත් ර යුතු නේ.

CS/DOS/17925

එච්.ආර්.එේ.එේ.
ඳතියහජ නභඹ/මිඹ

1. ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති
යන රද ඳළවළදිලි ඡහඹහපිටඳත
2. චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද ේපුර්ණ
ඡහඹහපිටඳත

CS/DOS/18249

ඒ.ජි.ඩි.ආර්.
ඉඩේ නොභහරිස සථිය කිරීභ LCGD/AD/5/ 2019.06.18
ජඹසුන්දය නභඹ/මිඹ ජනයහල්
1-58
නදඳහර්තනේන්තු

නහයේභර
සථිය කිරීභ DSKU/DPL/ 2021.02.02
ප්රහනේශිඹ නල්ේ
PL/DOPMT/
හර්ඹහරඹ
23/20

1. 4 ඳරිශිසටඹ
2.
ලිත් ර් ඳදනමින් න රද
නිහඩු හර්තහ

1. ළඩ බහය ත් දිනඹ නිළයදි යන රද
4 ඳරිශිසටඹ (ඉදිරිඳත් ය ඇති 4
ඳරිශිසටනේ ළඩ බහයත් දිනඹ
2013.11.06 නර වන් ඇත.එනවත්
ළඩ බහයත් දිනඹ 2013.09.30 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතු ඵ නිරීක්ණඹ නේ.)
2. ලිත් ර් ඳදනමින් න රද නිහඩු
හර්තහ
( නිරධහරිනිඹ හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් දිනඹ දක්හ )

2401

CS/DOS/17602

එච්.පී.ඩි.එන්.
භන්කුභහරි
නභඹ/මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
(නොවිජන
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ,
කුරුණෆර )

7/2/8/75/8/ 2021.03.05
උඳහධි/නේ.ස
ථි
(කුරුණෆර)

1. 2018.05.10 දින සට 2018.06.30
දින දක්හ ඳරිහ හර්තහ
2. උඳහධිඹ නහථ කිරිනේ
ලිපිනේ මුල්පිටඳත
3.
චර්ඹහ ටවනන් වති යන රද
ේපර්ණ ඡහඹහපිටඳතක්

2406

CS/DOS/17541

ඒ.එේ.ඩී. අං
දිල්වහය භඹහ

නශ
අභහතයහංලඹ

MFE/RAD/2 2021.03.18
/1/12

1. න තනතුනයහි ඳත්විේ ලිපිනේ
පිටඳත
2. ක්නේත්ර
නිරධහරීන් වහ රඵහදී ඇති ඹතුරු
ඳළදිඹ රඵහ ඇත්ද ඹන්න පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක් (ඹතුරු ඳළදිඹ
රඵහනන ඇත්නේ ඊට අදහර
ලිඹහඳදිංචි වතිඹ)

2407

CS/DOS/A/47959 ඩබ්.නක්.නක්.නෝකි භෘේධි,ෘව
II නරේණිඹට SMS/ADM/ 2021.12.07
රහ මිඹ
ආර්ථි,ක්ෂ්රද්ර
උස කිරීභ COUN/3/1/
මරය,සඹං
14
රැකිඹහ වහ යහඳහය
ංර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත යන්න

2408

CS/DOS/A/47975 ටී.ඒ.එස.ප්රදීඳහ
දර්ලනී මිඹ

නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ.නො/ඳහ 2021.12.07
පිළිඵ
උස කිරීභ /නඳෞ.ලි/භහ
නදඳහර්තනේන්තු
නඹෝජ/409

චර්ඹහ ටවන

2009 දිනට නිඹමිත ළටුේ ර්ධඹ චර්ඹහ
ටවනනහි වන් නනොභළත.ඹහත්
හලීන යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත නඹොමු යන්න

2409

CS/DOS/A/48408 වී.භල්ලිහ මිඹ

නොවිජන
II නරේණිඹට 7/2/8/උ.කි-i 2021.12.10
ංර්ධන දිසත්රික් උස කිරීභ
හර්ඹහරඹ භවනුය

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නභ උේඳළන්න
වතිඹට අනු නිළයදි ය වති
යන රද පිටඳතක් නඹොමු යන්න

මුදහ වළරීභ

2018.05.10 දින සට 2018.06.30 දින
දක්හ ඳරිහ හර්තහ
2. උඳහධිඹ නහථ කිරිනේ ලිපිනේ
මුල්පිටඳත
3. චර්ඹහ ටවනන් ළඩබහය ළනීනේ
දිනඹ 2012.11.23 නර දක්හ ඇත.එඹ
2013.05.10 දින නර නිළයදි විඹ යුතු
ඵ නිරික්ණඹ නේ. එඹ නිළයදි ය
නළත චර්ඹහ ටවනන් වති යන රද
ේපර්ණ ඡහඹහපිටඳතක් ඉදිරිඳත් ර
යුතු නේ.

ංර්ධන දිසත්රික් උස කිරීභ
හර්ඹහරඹ භවනුය
නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්.

නිරධහරිනිඹනේ නභ උේඳළන්න
වතිඹට අනු විජමුනිනේ භල්ලිහ
විජමුනි නේ.නුභත් නිරධහරිනිඹ බහවිතහ
යන නභ නනස න ඵළවින් එභ
නනට අදහර දිවුරුේ ප්රහලඹක්
නඹොමු යන්න

ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ

නිරධහරිනිඹ 2005.10.19 න දින ළඩ
බහයත් ඵට ආඹතන ප්රධහනී විසන්
තවවුරු ය නඹොමු යන්න

චර්ඹහ ටවන

2005.10.06 දින සට ළටුේ ර්ධ 10ක්
රඵහ ඇති ඵ චර්ඹහ ටවනන් ඳළවළදිලි
දක්හ නළත. ළටුේ ර්ධ නහ ඇති
ඵට ඳළවළදිලි ටවන් තඵන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක් නඹොමු
යන්න

2410

CS/DOS/A/47828 බී.ඩබ්.ඒ.එස.ප්රිඹංය මිනිසඵර වහ
II නරේණිඹට DOME/01/1 2021.12.24
භඹහ
රැකීයක්හ
උස කිරීභ 0/HRDA/56
නදඳහර්තනේන්තු

2411

CS/DOS/65258

ඳරසංේ
ඩිනන්ලසකුභහරි නභඹ

ළුහන්චිකුඩි
නහභ
ADM/PEDO 2022.01.17
ප්රහනේශීඹ නල්ේ ංනලෝධනඹ S/02/64
හර්ඹහරඹ

* වළඳුනුේඳනතහි පිටඳත
*අභහතයහංල නල්ේනේ නිර්නේලඹ

වති ශ පිටඳත

2412

CS/DOS/59256

වී.භහරුති නභඹ

ළුහන්චිකුඩි
නහභ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ ංනලෝධනඹ
හර්ඹහරඹ

* වළඳුනුේඳනතහි පිටඳත
*අභහතයහංල නල්ේනේ නිර්නේලඹ

වති ශ පිටඳත

2413

CS/DOS/25683

ඩී.එේ.එස.නක්.
දිහනහඹ

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹ සඹමරහණ්ඩු

2415

CS/DOS/25863

එච්.ඩී. කුභහරි

භහජ නේහ
සථිය කිරීේ SSD/02/09/ 2021.04.27
නදඳහර්තනේන්තු
07/156

2021.12.31

සථිය කිරීේ MO/SYB/ES 2021.03.07
B/03/01/52

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.09.17 දින සට 2014.09.16 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
මීඳතභ අධීක්ණ නිරධහරිඹහනේ නිර
මුද්රහ හිත ඉදිරිඳත් යන්න
2015.09.17 දින සට 2016.09.16 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ/ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ හිත ඉදිරිඳත්
යන්න
උඳහධි වතිඹ
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත
ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති පිටඳත
ඳළවළදිලි නළත

2417

CS/DOS/26714

එේ.එච්.ඒ.වී. ජඹවීය අබයන්තය
සථිය කිරීේ HA/1/1/9/2 2020.12.
ආයක්,
/7 -24
සනේල ටයුතු
වහ ආඳදහ
ශභනහයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ වති කිරීනභහි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ළඩ බහයත් දිනඹ අඳළවළදිලිඹ. ටු හ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ ඇත.
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
උේඳළන්න වතිඹ

උඳන්දිනඹ ඳළවළදිලි නළත.
2013.02.21 දින සට 2016.12.31 දින
දක්හ නිහඩු හර්තහ ලිත් ර් ඳදනමින්

2419

CS/DOS/01314

වී.ඒ.සී ප්රිඹදර්ලනි

හඵනි
සථිය කිරීභ 2/1/1/11/භ 2019.03.16
නඳොනවොය
වනුය/29
නිසඳහදන,
ප්රර්ධන වහ
ළඳයුේ නිඹහභන
ව වී වහ ධහනය,
හඵනි ආවහය,
එශළු,ඳරතුරු,මි
රිස,ළනු වහ
අර්තහඳල් හ
ප්රර්ධනඹ,බීජ
නිසඳහදන වහ
උස තහක්ණ
ෘෂිර්භ යහජය
අභහතයහංලඹ

නිහඩු හර්තහ

2421

14139

නක්.ඒ.ආර්.නෞභය
භඹහ

ඳහදුක් ප්රහනේශීඹ සථීය කිරීේ ඳහ/ආ/8/1/5 2021.12.31
නල්ේ
0
හර්ඹහරඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 205.07.01දින සට 2015.1103 දින දක්හ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර වති
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
යන රද පිටඳතක්
2013.07.02-2014.07.01 හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහනේ නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහනේ අත්න් වහ නිර මුද්රහ
හිත ඉදිරිඳත් යන්න
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
දිනඹ වති ය නිරමුද්රහ හිත
ඉදිරිඳත් ර යුතුඹ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

2424

2425

13706

13426

එේ.ඩී.ධනුන්ති මිඹ අඳනඹන
සථීය කිරීේ 1/14/1/405 2021.01.21
ෘසර්භ
නදඳහර්තනේන්තු

එස.ඩී.එස.නේනහයත් සීතහ ප්රහනේශීඹ සථීය කිරීේ DSS/01/04/ 2021.10.14
න භඹහ
නල්ේ
01/100
හර්ඹහරඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.04.26-2017.04.26 හර්ෂි
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර ආන්නතභ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහනේ නිර මුද්රහ
හිත ඉදිරිඳත් යන්න
වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහ

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

එහ ඇති පිටඳත තය පිටඳත තය
පිටඳතකි. උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ
පිරිනළම වතිඹ ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
2017.01.01-2017.12.31 දක්හ විනලේ
වදය නිහඩු දින 54 පිළිඵද ඳළවළදිලි
කිරීභක් ඉදිරිඳත් යන්න

විනලේ නිහඩු

2427

14804

ආර්.එේ.එන්.එස.කු
භහරි මිඹ

ඌඳයණභ
සථීය කිරීේ DS2021.11.22
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
UP/EHM/PE
හර්ඹහරඹ
RF/1/2/1/3/
36

නිහඩු හර්තහ

2017.12.31.සට 2019.11.30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

මුල් පිටඳනතහි පිටඳතක් ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන රද
පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
පිටඳත් අලය නේ.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
2429

13628

යි.එේ.නේ.පිඹනේන නදහිර
සථීය කිරීේ DZG/AD//E/ 2017.11.06
භඹහ
ත්ත්නොදයහන
DOS/21
නදඳහර්තනේන්තු

නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත(නනභහි ඳතින
නනසේ ටවන් යන්න)

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

භඹහ

ත්ත්නොදයහන
නදඳහර්තනේන්තු

DOS/21

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නභ උේඳළන්න
වතිනඹහි නභට ඩහ නනස වති
යන රද පිටඳතක් අලයයි
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
හර්ඹක්භතහ භත් දින දක්හ

නිහඩු හර්තහ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2018.06.30 දින ඳත්හ ඇති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණනේ
ප්රතිපර ටවනනහි තය පිටඳතක්
(හර්ඹක්භතහ භත්වීභ තවවුරු න
ඳරිදි)
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.03.18-2018.06.30 දක්හ හර්ෂි
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහනේ වති යන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
රද පිටඳතක් වහ 2013.03.192014.03.18 ඳරිහ හර්තහනේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිරමුද්ර නළත.
නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

2430

14222

නක්.එච්.ජී.පී.දභඹන් න ංයක්ණ
සථීය කිරීේ ඊ10/02/50
ති මිඹ
නදඳහර්තනේන්තු

2022.02.02

ඹතත්රහ මුල්රනේ/ඹහත්රහමුල්රනේ නනභහි
ඳළති නනට නබ් අඩවිනේ ඳශ ය
ඇති ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත
(නනභහි ඳතින නනසේ ටවන්
යන්න)
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ප්රතිපර ටවන වහ උඳහධි වතිඹ පිටඳත් අලය නේ.
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

ජහති වළඳුනුේඳත
නිහඩු හර්තහ
නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

2435

CS/DOS/ 28093

ආර්.ඩී.ඩබ්.සී.ඩී.
වීයසංව භඹහ

2436

CS/DOS/ 29939

2439

භවහභහර්
අභහතයහංලඹ

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
2013.07.10 සට නිහඩු හර්තහ
වපුතන්ත්රිරී/වපුතන්ත්රි නනභහි ඳළති
නනට නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන රද
දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත (නනභහි
ඳතින නනසේ ටවන් යන්න)

සථිය කිරීභ WY/ADM/0 2021.08.03
8/01/02/MT
L/01/12

නිහඩු හර්තහ

1. 2013.05.10සට 2018.06.30 දිනඹ
දක්හ ව ලිත් ර් ඳදනභ භත න
රද නිහඩු හර්තහනේ මුල් පිටඳත
2. 2013.05.10 සට 2014.05.10 දක්හ 5
ඳරිශිසටනේ මුල් පිටඳත නවෝ වති
යන රද පිටඳතක්

ඒ.පී.එන්. නදනදය හරිභහර්
මිඹ
අභහතයහංලඹ

නිහඩු හර්තහ

අනිඳ නිහඩු පිලිඵද ඳළවළදිලි හර්තහක්
නළත

CS/DOS/ 28064

නක්.ඒ.එල්.
පුසඳකුභහරි මිඹ

සථිය කිරීභ MOI/AD/10 2021.11.22
/DO/PERM/
2021-II
භහජ නේහ
සථිය කිරීභ SSD/02/09/ 2021.08.03
නදඳහර්තනේන්තු
07/34

1.ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
2.වළඳුනුේඳනතහි වති
උේඳළන්න වතිඹ

01-.නිළයදි දිනට ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ, 02-.ජහති වළඳුනුේඳනතහි තය
පිටඳතක් නර වති යන රද
ඳළවළදිලි පිටඳතක් 03- නිරධයඹහනේ
උේඳළන්න වතිඹ ව වළඳුනුේඳනතහි
උඳන් දිනඹ නනස ඵළවින් එඹ නිළයදි
ය ඉදිරිඳත් යන්න.

2440

CS/DOS/28531

ඒ.එේ.සී. ංජීනී
මිඹ

අග්රහභහතය
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ PMO/2/2/3 2021.03.09
/PFDO/48

4 ඳරිශිසටඹ

01- 2013.05.28 දිනසට 4 ඳරිශිසටඹ,
02- 2018.3.31 සට 2019.11.30 දක්හ
මීඳතභ භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහනේ නිර
මුද්රහ හිත 5 ඳරිශිසටඹ, - 2018.3.31
සට 2019.11.30 දක්හ නිහඩු

2441

CS/DOS/ 29564

එච්.එේ.ඩී.
ප්රිඹදර්ලනි මිඹ

සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA/1/1/9/2 2021.03.15
යහජය අභහතයහංලඹ
/18/2

4 ඳරිශිසටඹ

ළඩ බහය ත් ඵට 4 ඳරිශිසටඹ -ළඩ
බහයත් දින සට නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද )

2442

CS/DOS/ 29248

ඩී.ඒ.එස. දනහඹ
මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.03.19
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී (යත්නපුය)

ජහති වළඳුනුේඳනතහි

01-ජහති වළඳුනුේඳනතහි තය පිටඳතක්
නර වති යන රද ඳළවළදිලි
පිටඳතක් ,02-2018.06.30 EB ප්රතිපර
ටවන් 2ක් එහ ඇත.(ලිපිඹකින් ළයදි
නල්නඹ අරංගු ය ඒ භඟ නිළයදි
නල්නඹ එන්න)

2443

CS/DOS/ 29781

නක්.ඒ.එස.ඩබ්.කුරුේ පුේරඹන්
පු මිඹ
ලිඹහඳදිංචි කි.නද

සථිය කිරීභ DRP/AD/13/ 2021.7.29
DO/01/019

උඳහධිඹ නහථ කිරීභ හර්තහ

ඳශු ේඳත් වහ
ග්රහමීඹ ප්රජහ
ංර්ධන
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ SML/2/17/P 2021.07.02
FDO/4/1-48

4 ඳරිශිසටඹ, ඳරිහ හර්තහ

01- විලස විදයහරඹ භගින් උඳහධිඹ නහථ
කිරීනේ මුල් පිටඳත ,02-චර්ඹහ
ටවනනහි ටවන් ය ඇති නභ
උේඳළන්න වතිනේ නභ වහ
නනොළරනේ. නනේ නන වහ දිවුරුේ
ප්රහලඹක් ඉදිරිඳත් යන්න.
01- නිළයදි ේපර්ණ යන රද 4
ඳරිශිසටඹ, 02- අඩළටුේ නිහඩු
නභොනහද ඹන්න ළන ඳළවළදිලි කිරීභක්
,03- 2015.9.21 සට 2019.11.30 දක්හ
මීඳතභ භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහනේ නිර
මුද්රහ හිත ඳරිහ හර්තහ ,

2444

CS/DOS/29869

එච්.ජී.එන්.නක්.
නේභදහ

2446

CS/DOS/41357

පී.ඒ.ඩී.නේ.සී.
අේපුවහමි භඹහ

විනේල
අභහතයංලඹ

විනේල
නිහඩු

FA/A13/DO 2020.01.27
S/61

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහ විනේල ත වීභට ආන්තභ
ර් නදනක් ඉතිරි විනේ නිහඩු එවිඹ
යුතුඹ

2447

CS/DOS/41284

ඩබ්.එේ.
ෘෂිර්භ
අනබ්ගුණර්ධන භඹහ අභහතයහංලඹ

විනේල
නිහඩු

2/2/1/2/39/ 2021.03.23
3/ .නි

දීර්ක යන හර සීභහට අදහශ
10 න ඳරිශිසඨඹ ප්රහය අත්න්
තළබිඹ යුතු ගිවිසුභ

10 න ඳරිශිසඨඹ ප්රහය අත්න් තළබිඹ
යුතු ගිවිසුභ එවිඹ යුතුඹ

2448

CS/DOS/41084

එෂස.එේ. මුනේර්
භඹහ

විනේල
නිහඩු

MOD/ADM/ 2020.04.09
HRM/IM/Ay
/03(ii)

33 න ඳරිශිසඨඹ

නිළයදි නර ේපුර්ණ යන රද 33
න ඳරිශිසඨඹ එවිඹ යුතුඹ

විනේල භන් ඵරඳත්ර

බිරිනේ වහ නිශධහරිඹහනේ විනේල භන්
ඵරඳත්ර වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ

රත්රඹහනේ විනේල ශියත්ඹ
පිළීඵද විසතය

විනේල ශියත්ඹ පිළීඵ විසතය වහ
අනිකුත් ලිපි එවිඹ යුතුඹ

විහව වතිඹ

විහව වතිනේ වති ශ පිටඳත
එවිඹ යුතුඹ

ආයක්
අභහතයහංලඹ

2449

CS/DOS/18383

නක්.ඩී.සී. පීරිස
නභඹ/මිඹ

2452

CS/DOS/31173

ඩබ්.ඩී.ආර්.එස.කුභහය ෘෂිර්භ
භඹහ
අභහතයහංලඹ

2454

CS/DOS/01282

එච්.එේ.අයි.පී.බී
වේදහපිටිඹ

නොවිජන
මුදහ වළරීභ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු

විනේල
නිහඩු

7/2/8/75/4- 2021.07.09
iiනේ.නි

ක්නේත්ර නිරධහරීන් වහ රඵහදී
ඇති ඹතුරු ඳළදිඹ පිළිඵ ටවන

නිරධයඹහ විසන් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
වහ රඵහදී ඇති ඹතුරු ඳළදිඹ රඵහනන
ඇත්ද?රඵහ නන ඇත්නේ ඊට අදහර
නශනඳොශ ටිනහභ නවීභ පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක් ඉදිරිඳත් ර යුතු නේ.

2/1/1/13-58 2021.10.04

1)විනේල විලසවිදයහරඹ භඟින්
අධයඹනඹ වහ රඵහ දුන් ලිපිඹ
2)ළටුේ යහිත නිහඩු රඵහ
ළනීභ ේඵන්ධනඹන් අදහශ
අභහතයයඹහනේ පර්ණ අනුභළතිඹ
රළබී තිබීනේ ලි 3)2014 අඹළඹ
නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ ඹටනත්
ක්නේත්ර නිරධහරීන් නත රඵහ දී
ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ඇේද
ඹන්න

1)විනේල විලසවිදයහරඹ භඟින් අධයඹනඹ
වහ රඵහ දුන් ලිපිනඹහි වති ශ
පිටඳතක්

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් වති ය එවිඹ
යුතුඹ(2015.05.09 වහ 2016.12.22
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර ටවන්
එහ නනොභළත).
2013.02.21 දින සට 2018.06.30 දින
දක්හ ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන
රද නිහඩු හර්තහ

සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA/1/1/9/2 2020.05.21
යහජය අභහතයහංලඹ
/7-24

නිහඩු හර්තහ

3) ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත
වී ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහර වති යන රද පිටඳත්

2455

CS/DOS/37907

Ms.R.Supasini

Department of
Social Services

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති ය
එවිඹ යුතුඹ.(ජහඹහ පිටඳත් තය
වතිනඹන් රඵහ ත් ඒහ විඹ යුතුයි)

SSD/02/09/ 19.03.2021 Confirmation 1.New National identy card
07/135
of
(After marriage)
appointment

Certified copy

2455

2456

2457

2458

CS/DOS/37907

CS/DOS/37602

CS/DOS/37992

Ms.R.Supasini

Mrs.R.Sundaralinga Ministry of
m
Home Affairs

C.J.Sebastina

Land Tittle
Settlement
Department

SSD/02/09/ 19.03.2021 Confirmation
07/135
of
appointment

HAF19.04.2017 Confirmation
1/15/Do/S
of
er.Confir/2
appointment
016

CS/DOS/36229

2.Name alternation request
Form circular no394

For name change After married

03.Marriage Certificate

Certified copy

1.New National identy card
(After marriage)

Certified copy

2.Name alternation request
Form circular no394

For name change After married

03.Marriage Certificate

Certified copy

HAF23.05.2019 Confirmation 01.EB Results sheet
1/15/Kilino
of
chchi
appointment 02.Degree confirmation
01/07/02/0
03.Appendix 05
2-II
04.Leave Report
5

CS/DOS/36147

Results for Office system & Finance
system
original
all forms

04.Leaves
A.Arudchandran

2460

Department of
Social Services

Department of
Fisheries &
Aquatic
Resources

ධීඡනද/ආ02 2021.04.09 Confirmation 01.Degree confirmation(Foreign All relevant details (Results,Effective
/06/නි/PF
of
Degree)
date) need to included through
/92
appointment
embasy or Foreign Ministry.

Mrs.D.Chandramoh Ministry of
an
Agriculture,
Rural Economic
Affairs,
Irrigation and
Fisheries &
Aquatic
Resources

3/4/ං.නි/2 22.08.2019 Confirmation 01.Affidavit
48
of
appointment 02 National identy card

HAF03.09.2019 Confirmation 1.Review report (Appendix05
1/15/do/Se
of
of the psc Rule)
r.con-2016appointment
IV

2461

CS/DOS/37596

Mr.M.Puvanathas

2462

CS/DOS/37466

Ms.Y.Thavarasa

Ministry of
Internal & Home
Affairs and
provincial
Councils and
Local
Government
State Ministry of
Livestock, Farm
Promotion and
Dairy and Egg
Related
Industries

03.Required Recommondation
letter

27.09.2021

01.Required Recommondation
letter

Certified copy
About desiplinary action

For the period from 01.07.201729.06.2018

About desiplinary action

2462

CS/DOS/37466

Ms.Y.Thavarasa

State Ministry of
Livestock, Farm
Promotion and
Dairy and Egg
Related
Industries

27.09.2021
Confirmation 02.appendix 04 of the PSC rules Duty Assumed letter (with effect from
of
02.07.2013)
appointment

2463

CS/DOS/37419

Ms.D.Janabathlad

Department of
Social Services

SSD/02/09/ 28.10.2021 Confirmation 01.New ID
07/81
of
02.Affidavit
appointment
03 appendix 04 of the PSC rules Duty Assumed letter (with effect from
02.07.2013)

2464

CS/DOS/36397

Mr.S.Mathan

Survey
Department of
Srilanka

SG/Admin/ 07.01.2021 Confirmation 01.Degree detail Certificate
CS/7/9186
of
02.General form 278
appointment

Certified copy
OATH OR AFFIRMATION

2468

CS/DOS/08545

එන්.ය.නොනවොමව නොවිජන
සථීය කිරීේ නො.ං/භව/ 2021.10.25
නේ
ංර්ධන
2/9/නඳෞ.
නදඳහර්තනේන්තු
නො/206
- භවනුය දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ

නිහඩු හර්තහ

2013.03.18 දින සට
2013.12.31හරහනුනේ රඵහ ඇති
ළටුේ යහිත නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක්

2471

CS/DOS/65697

ඩබ්.නක්.එච්.ආර්.කු
භහරි මිඹ

*නිරධහරිඹහනේ ඉල්ලීභ වහ
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ *ඳත්වීේ ලිපිනේ FAX
භඟින් නඹොමු ශ පිටඳත

වති ශ පිටඳත

2472

CS/DOS/62653

හවිත්රි එඩ්භන්ඩ් පීරිස ඹහඳනඹ දිසත්රික්
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

නහභ
HAF/1/15/N 2021.12.14
ංනලෝධනඹ .Alter-2017

*ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති ශ පිටඳත

2473

CS/DOS/01982

එස.එස.නක්.භයසං ෘෂිර්භ
ව
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ 2/1/1/6/2G 2020.08.25
AM-26

04 ඳරිශිසඨඹ

04 ඳරිශිසඨඹ ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
නිර්නේල ය නිළයදි ආෘතිඹ අනු
ඉදිරිඳත් යන්න.

2475

CS/DOS/35259

R. Kapilanath

2476

CS/DOS/35745

S. Kamaleswaran

යජනේ
ඳත්වීේ
01/06/නඳෞ. 2021.11.08
ර්භහන්තලහරහ
ලිපිඹ
ලි./9788/22
නදඳහර්තනේන්තු රඵහළනීභ

Divisional
Confirmati NAL/DS/01/ 2020.05.08
Secretariate,
on
01/245
Nallur
Ministry of Land Confirmati 2/10/05/19 2020.07.20
on
3

Recomandation of District
Secretary
1) true copy of Degree detail
certificate
2) original of Degree
confirmation
3) true copy of Marrage
certificate

Confirmati භළ/නො.ලි./ 2020.12.30
on
1839

2477

CS/DOS/35248

J. Nandalal

Election
Commission

2478

CS/DOS/35247

P. Lavakanth

2479

CS/DOS/35873

J.N. දිල්වහනි

National
Confirmati NDRSC/02/ 2021.01.19
Desaster relief
on
01/03/2677
Services Centre
නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/උ 2020.10.12
ංර්ධන
ඳහධි/නේ.සථි
නදඳහර්තනේන්තු
(යත්නපුය)

2480

CS/DOS/35579

R.P. විනේනහඹ

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීභ 2/10/05/90 2018.10.03
ව
ව
2/10/06/22 2021.4.28
/09-19

1) ලිත් ර්ඹට අනු නිහඩු
හර්තහ

2481

CS/DOS/35394

B. Theeba

Mini.of Rural
Housing and
construction &
building …..

Appendix 5 sheet

From 2016.07.02 to 2016.12.21

2482

CS/DOS/35204

H.A.G.G.S.
ගුනර්ධන

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/1/6/1ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
- හල්ර
දිසත්රික්ඹ

1) නිහඩු හර්තහ

ේපර්ණ නභ වන් වී නනොභළත. (මීට
නඳය දන්හ සටිඹද නභභ හර්තහ ඒ අයුරින්
එහ නනොභළත.)

2) 261 හර්තහ

(නභභ හර්තහනේද ේපර්ණ නභ වන්
විඹ යුතුඹ)

2483

CS/DOS/35032

S. Sivakumar

ආයක්
අභහතයහංලඹ

Confirmati MR/2/10/PF 2021.03.31
on
/DO/37

2021.02.08

සථිය කිරීභ ndrsc/02/01 2020.08.31
/03/220

1) Affidavit for name differences Name Differences for Degree,
National ID card and appoinment
2. Marrage Certificate
letter
ID Copy clearly

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ

1) දන්හ ඹළව නමුත් නිහඩු හර්තහ එහ
නනොභළත.
2) (2015.02.01-2015.5.1 දක්හ ව
2) යහජය නේහ නොමින් බහ
2015.05.02 - 2016.05.01 දක්හ)
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි එහ තිබු ඳරිහ හර්තහර හරසීභහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ඳළවළදිලි නනොතිබු නවයින් ංනලෝධනඹ
ය එවීභට 2019.12.14 දින ඔඵ නත
එව නමුත් භහ නත නළත එහ නනොභළත.

3) යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි 2017.06.15-2018.06.14 නරද
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
2018.06.15- 2018.06.29 නරද දින
නන් ය එවිඹ යුතුඹ.
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
2015'05.09 දින ඳත්හ ඇති
ටවන්
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණනේ
ප්රතිපර ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත.
නිරධහරිඹහනේ නභ නිළයදි යන රද
ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.(විබහ
නදඳහර්තනේන්තුනේ ප්රතිපර ටවනනහි
නභ නිළයදි විඹ යුතුඹ.)

2484

CS/DOS/35937

M.E. Nazeefa

2485

CS/DOS/35714

S.T. Rveendran

2486

CS/DOS/35575

V.P.C. දර්ලනී

2487

CS/DOS/35981

2488

Divisional
Secretariat,
Ninthavur
Department of
Samurdhi
Development

Confirmati ADM/ESTB/ 2021.03.04
on
PRSNL/DO/
4/1
Confirmati BT/SAM/SD 2021.03.02
on
/PF/14

Degree certificate

true copy of Covercation awarded
certificate

1) Degree Certificate
2) Degree Detail Transcript
3) National Identity Card
4) Marrage Certificate

certifid true copy
certifid true copy
certifid true copy of after marrage
nrw ID
certifid true copy

ප්රහනේශීඹ නල්ේ, සථිය කිරීභ DSWA/ADM 2021'03'09
රසමුල්ර
/T/WPFDEV
/FI/80

1) චර්ඹහ ටවන

E.D. කුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ, සථිය කිරීභ PAS/ADMPE 2020.12.02
ඳසනොඩ
RDO/E/15/F
/18

දිවුරුේ ප්රහලඹක්

චර්ඹහ ටවන්ර අසථහ 2 දී ළඩ
බහයළනීභ නදඹහහයකින් ටවන් ය
එහ ඇත. (2013.5.17.ව 2013.5.02
ඹනුනන්)
4 ඳරිශිසටනේද ළඩබහයළකීභ
2013.05.17 නර වන් නේ. ඳරිහ
හර්තහර දිනඹ 2013.05.02 ඹනුනන්
වන්නේ.
ඳශමු චර්ඹහටවනට අනු ළඩබහය
ළනීභ 2013.05.17 නර ඉවලින්
ංනලෝධනඹ යඇත. නේ වහ
නිරීක්ණ ඉදිරිඳත් රයුතුඹ.
නනේ නනසේ ඇත.
ජහති වළඳුනුේඳනත්, උඳහධි
වතිනේ,ඳත්ෟේ ලිපිනේ, 4 ව 5
ඳරිශිසටර, නිහඩු හර්තහනේ ව
ආනනකුත් ලිපිර නභ වන් න්නන්
විවිධ අයුරිනි. මින් ඉදිරිඹට බහතහ යන
නභද එහි ඇතුශත් ශයුතුඹ.

CS/DOS/35805

R. Kopiyaraj

State Mini. Of
Confirmati
Livestock , Farm on
promotion and
Diary and Egg...

2489

CS/DOS/35269

J. Sthees Kumar

Divisional
Secretariate,
Nallur

Confirmati NAL/DS/01/ 2020.07.24
on
01/254

1) Appendix 04
2) 2012 graduate training letter
issued by DS
3) 2015 EB sheet
4) copy of covering letter with
recomandation of HOD
Degree certificate

2490

CS/DOS/35034

C. Arulkanth

Divisional
Secretariate,
Navithanveli

Confirmati
on

-

-

Original of Degree confermation
EHRM ful documents

certified person shoul mention the
appoinment date.

Degree efective dates different of
Degree certificate and Degree Detail
certificate

2491

CS/DOS/21510

ඕ.ඒ.නක්.එච්.
විනේයත්නහඹ

තරුණ වහ ක්රීඩහ
අභහතයහංලඹ

ඉල්රහ
අසවීේ

2493

CS/DOS/05164

ඩී.එේ.සී. කුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSO/HOM/ 2021.11.05
හර්ඹහරඹ,
EST/006/1/
නවෝභහභ
6

MS/1/2/1/5 2021.11.09
-5

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ - ක්නේත්ර නිරධහරින් වහ
ඹතුරුඳළදි රඵහ දිභ ළඩටවන
ඹටනත් නිරධහරිනිඹ ඹතුරුඳළදිඹ
රඵහනන ඇත්නේ එහි ලිඹහඳදිංචි
වතිනඹහි වති ශ පිටඳතක්

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි වතිනඹහි මුල් පිටඳනතහි
වති යන රද පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනනහි මුල් පිටඳනතහි වති යන
රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති පිටඳත
ඳළවළදිලි නළත. වති ර පිටඳතක්
අලයයි.
වති ශ පිටඳත

2497

CS/DOS/56908

පී.නිරුේජහරහ මිඹ

ේනිඹහ උතුය
විනේල
ප්රහනේශීඹ නල්ේ නිහඩු
හර්ඹහරඹ

2501

CS/DOS/323

එේ.නර්තනී මිඹ

ඳශු ේඳත් ,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

නේඹ
SML/2/17/P 2021.07.15
සථීය කිරීභ FDO/2/1-15

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර

එහ ඇති හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහනේ ප්රතිපර 2016.12.22 නල්නඹ
ළයදිඹ. එහි විබහ අංඹ නිළයදි විඹ
යුතුඹ. තද ප්රතිපර නනක් ඇත.
නියදි ප්රතිපර නල්නඹක් අලයයි.

2502

CS/DOS/41101

ටී.නිසරින් භඹහ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

නේඹ
MOJ/EO7/D 2021.05.04
සථීය කිරීභ O/Courts/A
cc.Asst/127

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර

එහ ඇති හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහනේ ප්රතිපර නල්නඹ ළයදිඹ. එහි
විබහ අංඹ නිළයදි විඹ යුතුඹ. ඳළළත්ව
දින නිළයදි නර ංනලෝධනඹ විඹ යුතුඹ.

HA/1/15/Fo 2022.01.31
reign/Vavun
iya-2017

*ඳත්වීේ ලිපිඹ

cc.Asst/127

ඩිේනරෝභහ නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ.

නිර්නේලඹ

සථිය කිරීභට අදහශ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ නළත.
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිඹ ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති ශ
ලිපිඹක් විඹ යුතුඹ.
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහනේ ප්රතිපර
නල්නඹක් අලයයි.

2503

CS/DOS/40066

එන්. යහජු මිඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

නේඹ
MOJ/EO7/D 2017.11.16
සථීය කිරීභ O/Courts/A
cc.Asst/152

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

2505

CS/DOS/40862

එස.ඳත්තිඹන් නභඹ

නිපුණතහ
ංර්ධන,
රැකීයක්හ වහ
ේරු ඵදතහ
අභහතයහංලඹ

නේඹ
MFE/RAD/7 2020.02.10
සථීය කිරීභ /1/86

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නනේ
විඹන් ව ර් රට අදහශ හභහර්ථ
හිත තනි පිටුකින් ස ශ
නල්නනේ වති ශ පිටඳත අලයයි.

2507

CS/DOS/40281

බි. භහිලිනී මිඹ

නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2020.10.14
ංර්ධන
සථීය කිරීභ උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි
(ත්රිකුණහභර
ඹ)

නනභහි නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් නනේ නනේ ඇති ඵළවින් ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත
ජහති වළදුනුේඳත
න ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති
යන රද පිටඳත

2509

CS/DOS/41049

ඒ.එල්.එේ.නිේත්
භඹහ

තරුණ වහ ක්රීඩහ
අභහතයහංලඹ

ජහති වළදුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි මුල් පිටඳනතහි
වති යන රද පිටඳතක් අලයයි.

ඩිේනරෝභහ වතිඹ

ඩිේනරෝභහ වතිනේ මුල්පිටඳනතහි
වති ශ පිටඳතක් අලයයි.

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ මුල්පිටඳතහි වති ශ
පිටඳතක් අලයයි.

නේඹ
SEDD/A&HR 2021.06.08
සථීය කිරීභ /DO/PF/116

ඩිේනරෝභහ නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ.
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

2511

CS/DOS/02732

ඊ.නක්.නක්.එන්.
චහන්දනී

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MON/WEL/ 2021.10.07
හර්ඹහරඹ EST/3/PF/0
ළල්රහඹ
8

නිහඩු හර්තහ

2512

CS/DOS/02756

ටී.එේ.ඩී.පී.
ජඹර්ධන

නොවිජන දිසත්රික් සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2019.12.18
හර්ඹහරඹ උඳහධි/නේ.ස
නභොනයහර
ථි
(නභොනයහර
)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
වති යන රද පිටඳතක්
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

2513

CS/DOS/03047

එන්.ඩී. නොඩිේපිලි
ආයච්චි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ
හර්ඹහරඹ නදොේනඳ

2514

CS/DOS/03546

නක්.එේ.ඒ. දිල්වහනි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DRP/AD/10/ 2021.10.28
හර්ඹහරඹDO/24/003
ඵරංනොඩ

1/4/1/06

2021.03.16

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවන(අඩ ළටුේ පිළිඵද
ඳළවළදිලි කිරීභක්)

4 ඳරිශිසඨඹ

2013.02.15 දිනට ළඩ බහයන්නහ රද 4
ඳරිශිසඨඹ

හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු 04
ඳරිශිසටඹ (ළඩබහය ළනීභ)

04 ඳරිශිසටනේ ළඩ බහය ළනීනේ දිනඹ
2013.03.01 නර නිළයදි විඹ යුතුඹ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් උඳන්දිනඹ ව
උේඳළන්න වතිනේ උඳන්දිනඹ
ළරපිඹ යුතුඹ.

3 ඳරිශිසටඹ

ඳත්වීභ බහය ළනීභට එ ඵ ප්රහලඹ
වති ර ලිපිඹ
වති යන රද නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ
හරඹ තුශ රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත්
ර් ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
නනත් පුේරනඹකුනේ චර්ඹහ ටවනක්
රළබී ඇති නවයින් නිළයදි චර්ඹහ ටවන
නළත එවීභට ටයුතු යන්න

2515

CS/DOS/03797

නක්.එේ.එස.
ජඹනේය

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MPI/Admin/ 2021.10.15
හර්ඹහරඹ14/HT/30
දික්ළල්ර

නිහඩු හර්තහ

2516

CS/DOS/04617

ආර්.එේ.සී.නක්.
යත්නහඹ

ඉඩේ නොභහරිස සථිය කිරීේ LCGD/AD/5/ 2021.10.21
ජනයහල්
1-20
නදඳහර්ත්නේන්තු

චර්ඹහ ටවන

2517

CS/DOS/04655

නක්.එේ.ආර්.ය.
කුභහය

ඉඩේ නොභහරිස සථිය කිරීේ LCGD/AD/5/ 2021.04.08
ජනයහල්
1-18
නදඳහර්ත්නේන්තු

2518

CS/DOS/04758

පී.ජී.එස.එස.
වික්රභසංව

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 1/4/1/31
හර්ඹහරඹරඳනන්
නිල්දණ්ඩහහින්න

2519

CS/DOS/04702

එස. නිහන්ති

2021.08.15

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ නුඑ/1/8/2/0 2021.09.08
හර්ඹහරඹ6
නුයඑළිඹ

උඳහධි නහථ කිරීනේ මුල් පිටඳත

ඳරිහ හර්තහ
නිහඩු හර්තහ

2016.02.14 දින සට 2016.12.22 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

චර්ඹහ ටවන
නිහඩු විසතයඹ

උඳහධි නහථ කිරීනේ මුල් පිටඳත

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
උඳහධි නහථ කිරීනේ මුල් පිටඳත
හර්ඹහරඹ වයවහ නන්හ න්න

2520

CS/DOS/02693

නක්.බ්. එච්. ඉන්දිහ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ NYGM/ADM 2020.10.13
හර්ඹහරඹ/9/4/23
නිඹහභ

නිළයදි යන රද චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ - 2013.03.12 ළටුේ ර්ධ ස
විඹ යුතුයි.

2522

CS/DOS/03257

ඊ.එේ.එල්. නිල්මිණි ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DIVBI/ADM/ 2021.05.06
මිඹ
හර්ඹහරඹES/5/3/6
බිංගිරිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

2523

CS/DOS/04679

ආර්.නක්.එන්.
මිහියහණි

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
ප්රතිපර

නදඳහර්තනේන්තු ලිපි ශීර්ඹ ඹටනත්
නිකුත් යන රද හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහ ප්රතිපර ටවන

නොවිජන
සථිය කිරීේ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
- නභොනයහර

7/2/8/75/8/ 2021.11.25
උඳහධි/නේ.ස
ථි
(නභොනයහර
)

අඩළටුේ පිළිඵද ඳළවළදිලි කිරීභක්
අලයයි

2524

CS/DOS/03207

එච්.ඒ.එස. රන්ත

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DIVBI/ADM/ 2021.05.06
හර්ඹහරඹES/5/3/6
බිංගිරිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

2525

CS/DOS/03998

ඒ.පී.එන්.එන්. එන්.
ඳතියන

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.1124
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි (ළුතය)
- ළුතය

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි උඳන්දිනඹ නිළයදි විඹ
යුතුයී

2526

CS/DOS/03256

එච්.පී.එේ.එච්.ඩී.
තිරයත්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DIVBI/ADM/ 2021.05.06
හර්ඹහරඹES/5/3/6
බිංගිරිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

ලිත්ර්ඹ භත ඳදනේව නිහඩු
විසතයඹ
2527

CS/DOS/04725

එස. නර්තී

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ GANE/PLN/ 2021.09.02
හර්ඹහරඹ04/02/iii/aනුයඑළිඹ
2021

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි

චර්ඹහ ටවන
උේඳළන්න වතිඹ
ජහති වළදුනුේඳත
2528

CS/DOS/04064

එේ.ජී.එේ. තයං

නයශ ංයක්ණ සථිය කිරීේ CCD/ADMIN 2021.12.13
ව නයශ
/AS/PF/03/
ේඳත්
51
ශභනහයණ
නදඳහර්තනේන්තු

ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති යන රද ඳත්වීේ ලිපිඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර

නදඳහර්තනේන්තු ලිපි ශීර්ඹ ඹටනත්
නිකුත් යන රද හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහ ප්රතිපර ටවන

උඳහධි වතිඹ

වති යන රද උඳහධි වතිඹ

ඳරිහ හර්තහ (2016.03.01 දින
සට 2016.12.22 දින දක්හ

(2016.03.01 දින සට 2016.12.22 දින
දක්හ

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ
විනඹහනුකර දඩුේ රඵහ නනොභළති
ඵට තවවුරුක්
2529

CS/DOS/03767

බී.එච්.ඒ.සී.
භයයත්න

හන්තහ වහ ශභහ සථිය කිරීේ MWCA/2/5/ 2021.12.21
ංර්ධන,නඳය
19/10/137
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි අධයහඳන
, ඳහළල් ඹටිතර
ඳවසුේ වහ
අධයහඳන නේහ
යහජය අභහතයංලඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

2530

CS/DOS/03351

ඩබ්ලිේ.නක්.එන්.එන් ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DSO/HOM/ 2021.11.09
න්නිආයච්චි
හර්ඹහරඹ EST/006/1/
නවෝභහභ
6

4 ඳරිශිසටඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් යහජහරිඹට
හර්තහ ශ ඵ වති යන රද
ප්රහලඹ

2531

CS/DOS/03892

SML/2/ප්ර/3/ 2021.06.04
1/16

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
න තනතුනයහි ඳත්වීේ ලිපිඹ

2532

CS/DOS/04655

එේ.එේ.එන්. ධනංජඹ ඳශු ේඳත්
මුදහවළරීේ
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන
ව කිරි සථිය කිරීේ
නක්.එේ.ආර්.ය.
ඉඩේ නොභහරිස
කුභහය
ජනයහල්
නදඳහර්ත්නේන්තු

LCGD/AD/5/ 2021.04.08
1-18

උඳහධිඹ නහත කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත

2533

CS/DOS/04547

එේ.ඒ.ඩී.ඩබ්.
භහයසංව

ඉඩේ නොභහරිස සථිය කිරීේ 1/13/නඳෞලි 2017.05.03
ජනයහල්
24
නදඳහර්ත්නේන්තු

4 ඳරිශිසටඹ

2013.03.19 සට ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි
ංනලෝධනඹ යන රද 4 ඳරිශිසටඹ

2534

CS/DOS/04617

ආර්.එේ.සී.නක්.
යත්නහඹ

ඉඩේ නොභහරිස සථිය කිරීේ LCGD/AD/5/ 2021.10.21
ජනයහල්
1-20
නදඳහර්ත්නේන්තු

චර්ඹහ ටවන

නනත් පුේරනඹකුනේ චර්ඹහ ටවනක්
රළබී ඇති නවයින් නිළයදි චර්ඹහ ටවන
නළත එවීභට ටයුතු යන්න

නිහඩු විසතයඹ

වති යන රද නිහඩු විසතයඹ

ඳරිහ හර්තහ

2018.03.27-2018.06.30 අදහශ ඳරිහ
හර්තහ

2535

CS/DOS/04234

නක්.එේ.නක්.ජී.එස.
භංලිහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ HA2021.11.20
හර්ඹහරඹ1/1/9/2/2-iii
මිනුන්නොඩ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීභ ප්රභහණත්
නළත

2536

CS/DOS/04765

ඊ.එේ.එේ.
ඒනහඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ HA/1/14/06 2021.11.26
හර්ඹහරඹ/01
රඳනන්

4 ඳරිශිසටඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් යහජහරිඹට
හර්තහ ශ ඵ වති යන රද
ප්රහලනඹහි දිනඹ කිළයදි විඹ යුතුයි

2538

CS/DOS/03416

ආර්
.පී.ඩබ්.එස.ඳතියණ

නිපුණතහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/2 2019.12.31
ංර්ධන,රැකීයක්
/1/36
හ වහ ේරු
ඵතහ
අභහතයහංලඹ

4 ඳරිශිසටඹ

හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අන වති යන
රද 4 ඳරිශිසටඹ

2539

CS/DOS/02696

ජී.එස. ධේමිහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ NYGM/ADM 2020.10.13
හර්ඹහරඹ/9/4/23
නිඹහභ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවන අනු ළටුේ ර්ධ නහ
ඇත්නත් 2014.03.09 දිනඹ․ ළඩ
බහයනන ඇත්නත් 2013.03.12 දිනනේ․

2540

CS/DOS/04101

එච්.එේ.එේ.එස.
ධර්භදහ

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

ඳරිහ හර්තහ

2014.02.22-2014.10.26 ව
2013.03.14-2014.02.22 ඳරිහ
හර්තහනේ ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
නිරමුද්රහ නඹොදහ නළත ඉදිරිඳත් යන්න

2542

CS/DOS/02842

ආර්.එේ.වී.එේ.
යත්නහඹ

හරිභහර් වහ ජර සථිය කිරීේ MIWRM/AD 2018.05.08
ේඳත්
/11/02/01ශභනහයණ
III නළුභ
අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

උඳන්දිනඹ නිළයදි යන රද චර්ඹහ
ටවන

2543

CS/DOS/04632

ඩබ්ලිේ.ඒ. දිරහනි

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

නිහඩු විසතයඹ

අඩළටුේ පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්
අලයනේ

2545

CS/DOS/A/47505 නක්.ඒ.ඩි.ඒ.ස.ළුආ හන්තහ වහ ශභහ II නරේණිඹට MWCA/02/ 2021.11.24
යච්චි භඹහ
ංර්ධන,නඳය
උස කිරීභ 05/25/10/2
ඳහළල් වහ
4
ප්රහථමි අධයහඳන
ඳහළල් ඹටිතර
ඳවසුේ වහ
අධයහඳන නේහ
යහජය අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි 2007.02.15 දිනට
නිඹමිත ළටුේ ර්ධඹ නහ ඇති ඵ
ටවන් වී නනොභළත.නිළයදි යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි වති යන රද
පිටඳතක් නඹොමු යන්න

2546

CS/DOS/A/48070 එල්.තුහයහ නභඹ

නොඩනළගිලි
II නරේණිඹට 05-01-14-73 2021.11.29
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

චර්ඹහ ටවන

2016 ර්ඹට නිඹමිත ළටුේ ර්ධඹ
චර්ඹහ ටවනනහි දවන් නළත.නිළයදි
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි වති
යන රද පිටඳතක් නඹොමු යන්න

2547

CS/DOS/A/48372 එච්.ටී.එේ.බී.නෂොන්
නේහ භඹහ

ඳසුහමී ප්රනේල
II නරේණිඹට RDAH&EC/A 2021.12.07
ංර්ධන ව
උස කිරීභ d/03/003
ෘවහශ්රිත ත්ත්
ඳහරන වහ සුළු
ආර්ථි නබෝ
හ ප්රර්ධන
යහජය අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

2006 ර්ඹට නිඹමිත ළටුේ ර්ධඹ
චර්ඹහ ටවනනහි වන් නළත.නිළයදි
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි වති
යන රද පිටඳතක් නඹොමු යන්න

2548

15812

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

උඳහධි වතිඹ

එේ.ඒ.සෂහ

සථිය කිරීේ

සථිය කිරීේ 2/1/1/6/2/ 2018.12.17
MON-04

සථිය කිරීේ NPS/HRD/0 2017.10.06
4/DO/PER

2548

15812

එේ.ඒ.සෂහ

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ NPS/HRD/0 2017.10.06
4/DO/PER

සතීය කිරීභ ේඵන්ධනඹන්
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනීනේ
නිර්නේලඹ

2549

16357

නේ.එේ.ඩී.ආර්.නක්.ජ ළවිලි අභහතයංලඹ සථිය කිරීේ MREA/4/2/ 2018.11.15
ඹතිර
1/PEDG/1/1
-4

2016.05.23 දින සට 2016.12.21
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්.

2550

CS/DOS/16356

එේ.ජී.ඒ.සී.නක්.ප්රිඹද ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/PJP/1/ 2021.01.16
ර්ලනි
හර්ඹහරඹ 6/2/41
පුජහපිටිඹ

ලිත් ර්ඹ ඳදනේ යත් නිහඩු
විසතයඹ

2551

CS/DOS/16445

ආර්.පී.එච්.එස.ජඹති ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MHW/ADM 2021.01.08
ර
හර්ඹහරඹ /PERFI/3/1භවළ
23

ලිත් ර්ඹ ඳදනේ යත් නිහඩු
විසතයඹ

2552

CS/DOS/15265

ආර්.ඩී.එන්.භහලී

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ BD/EL/EHM 2020.12.08
හර්ඹහරඹ /5/PEREL/1/
ඇල්ර
22

චර්ඹහ ටවනන් දින ඳළවළදිලි
නළත.ඳළවළදිලි ටවනක් ඉදිරිඳත්
යන්න

2553

CS/DOS/15637

එස.ඩී.අයි.දර්ලනී

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2019.09.26
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි (අේඳහය)
- අේඳහය

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන
රද උඳහධි වතිනේ වති ර
පිටඳත අලයයි

2554

CS/DOS/26986

ආර්.එේ. සුන්දරී

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ HA/1/14/06 2021.08.16
හර්ඹහරඹ /01
නුයඑළිඹ

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

එහ නළත.සඹලු ර් රට අදහර
ප්රතිපර වන් ය නිකුත් යන රද
ප්රතිපර ටවනක් ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

එහ නළත. නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ
තුශ රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

2555

CS/DOS/25990

බී.එේ.ටී.ටී.නක්.
පිඹතිස

අඳනඹන
සථිය කිරීේ 1/14/1/198 2021.06.25
ෘෂිර්භ
නදඳහර්තනේන්තු

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

නිරධහරිනිඹනේ ළඩ බහයත් දිනඹ
හිත ඹථහත් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි වති යන රද පිටඳත

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

එහ නළත. නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ
තුශ රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

2557

CS/DOS/26240

ජී.ආර්.ඩී.ජී. ජඹතිර නයජිසට්රහර්
සථිය කිරීේ RG/AB/20/0 2021.08.11
ජනයහල්
1/374
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

මුල් පිටඳනතහි වති පිටඳතක් ඉදිරිඳත්
යන්න

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.05.10 දින සට 2014.05.09 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
මීඳතභ අධීක්ණ නිරධහරිඹහනේ නිර
මුද්රහ හිත ඉදිරිඳත් යන්න
2558

CS/DOS/26076

නේ.ඒ.එස.
වීයක්නොඩි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ
හර්ඹහරඹ දඹුල්ර

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන
නිහඩු හර්තහ

2559

2561

CS/DOS/26314

CS/DOS/26683

එච්.ඒ.එන්.ඩී.
රුණහයත්න

එේ.ජී.ආර්.ඩී.පී.
කුභහරි

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීභ 2/10/05/25 2021.04.29
4

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹ කිරිඇල්ර

සථිය කිරීභ HA/1/1/9/2 2021.03.26
/24

7. 2018.06.30 දින ඳළති හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන එහ
නළත. (සඹලු විඹන් භත් වීභ තවවුරු
විඹ යුතුඹ.)
මුල් පිටඳනතහි වති පිටඳතක් ඉදිරිඳත්
යන්න
2014.09.21 දින සට 2015.09.21 දින
දක්හ හරහනුනේ රඵහ ඇති ළටුේ
යහිත/අඩ ළටුේ නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක්

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2015.02.22 දින සට 2016.02.22 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
මීඳතභ අධීක්ණ නිරධහරිඹහනේ වහ
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ
ඳළවළදිලි නළත.
නිහඩු හර්තහ

මුල් පිටඳත ඉදිරිඳත් යන්න

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

නදඳභ වති යන රද උේඳළන්න
වතිනඹහි මුල් පිටඳනත් වති ර
පිටඳතක්.(නනොමිරනේ නිකුත් යන රද
උේඳළන්න වතිඹ නනොනේ)

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

2562

2563

CS/DOS/25330

CS/DOS/25556

පජය නොඩහනේ
ඥහණහනරෝ හිමි

බුේධලහන.
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

එේ.එේ.එස. බුේධි ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹ වල්දුේමුල්ර

සථිය කිරීභ MBRCA/01/ 2021.04.29
08/08-667

සථිය කිරීභ

2021.10.04

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එහ ඇති 2019.11.30 දින ඳළති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණ ප්රතිපර
ටවනනහි නිරධහරිඹහ 2019.11.30 දිනට
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණ
ේපර්ණ ය නනොභළති ඵ දන්හ
ඇත.එඹ නිළයදි ය නළත එන්න.

උේඳළන්න වතිඹ

නදඳභ වති යන රද උේඳළන්න
වතිනඹහි පිටඳතක්

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උඳේඳන්න භික්ෂන් පිළිඵ
ප්රහලඹ
උඳහධි වතිඹ

වති යන රද පිටඳත

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

මුල් පිටඳත ඉදිරිඳත් යන්න

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ඉදිරිඳත් ය ඇති ලිපිර නිරධහරිඹහනේ
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
නභ නිළයදි ටවන් ය නළත.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

දිසත්රික් නල්ේනේ නිර්නේලඹ නළත
2019.11.30 දින ඳළති හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවනනහි
නිරධහරිඹහනේ නභ නිළයදි ටවන්
නළත. නභ නිළයදි යන රද ප්රතිපර
ටවන
2015.05.09 දින ඳළති හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවනනහි
නිරධහරිඹහනේ ඳත්වීේ අංඹ වන්
නනොනේ.

2564

CS/DOS/25405

ජී.ජී.එස. ඵන්ඩහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ HA/1/1/9/2 2021.04.08
හර්ඹහරඹ /5
විල්මු

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

මුල් පිටඳනතහි වති පිටඳතක් ඉදිරිඳත්
යන්න.

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනේ උඳන්දිනඹ, චර්ඹහ
ටවනන් ව ජහති වළඳුනුේඳනත්
උඳන්දිනඹ වහ නනොළරනේ.

චර්ඹහ ටවන
ජහති වළඳුනුේඳත
උඳහධි වතිඹ
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි වතිනේ උඳහධිඹ ේපර්ණ ර
දිනඹ, විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවනනහි
ව ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනඹහි
ප්රතිපර රංගු දිනඹ භ නනොළරනේ.

2566

CS/DOS/25251

නක්.ඩබ්.එේ.ආර්.එස. භළදදුේඵය
සථිය කිරීේ KDS/MDB/1 2021.04.22
කුභහරිවහමි
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/2/1/4/56
හර්ඹහරඹ නතල්නදණිඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

2567

CS/DOS/26065

එච්.එේ.ඩබ්.ජී.සී.නක්. ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 5/1/6/ං.නි. 2021.07.14
දනහඹ
හර්ඹහරඹ /නඳෞ.ලි./2/5
දඹුල්ර
7

උඳහධි වතිඹ

මුල් පිටඳනතහි වති පිටඳතක් ඉදිරිඳත්
යන්න

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

මුල් පිටඳනතහි වති පිටඳතක් ඉදිරිඳත්
යන්න

නක්.එන්.එන්.
නිල්මිණි

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
නිළයදි ආෘතිඹට අනු ඉදිරිඳත් යන්න
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

2569

CS/DOS/26805

භහජ නේහ
සථිය කිරීේ SSD/02/09/ 2021.07.19
නදඳහර්තනේන්තු
07/114

උඳහධි වතිඹ

මුල් පිටඳනතහි වති පිටඳතක් ඉදිරිඳත්
යන්න

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

මුල් පිටඳනතහි වති පිටඳතක් ඉදිරිඳත්
යන්න

2571

CS/DOS/25261

ඩී.එේ.ඩී.ආර්.
දිහනහඹ

භළදදුේඵය
සථිය කිරීේ KDS/MDB/1 2021.04.22
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/2/1/4/59
හර්ඹහරඹ නතල්නදණිඹ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති උඳන්
දිනඹ උේඳළන්න වතිනේ උඳන්දිනඹ
වහ නනොළරනේ. උඳන් දිනඹ නිළයදි ශ
යුතුයි.
උඳහධි වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

උඳහධි වතිඹ
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
සථීය කිරීේ MIC/ADM/1 2021.12.27
5/05/04/08

2572

CS/DOS/10605

ටී.වී.සී.එේ.න්ති
මිඹ.

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

2576

CS/DOS/05444

ඩී.නක්.ඒ.එන්.
දඹහනන්ද

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.12.09
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(හල්ර)

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
2013.02.15 දින සට ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
04 ඳරිශිසඨඹ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

2578

CS/DOS/05981

එස.එල්.භනේනේරි

රහඳ අධයහඳන සථිය කිරීභ හ/රහඳ/ඳහ 2022.01.31
හර්ඹහරඹ, හල්ර
/10/ං.නි/1
02

නිහඩු හර්තහ

2013.02.15 දින සට 2018.06.30 දින
දක්හ රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

2579

CS/DOS/06605

පී.ජී.එේ. ප්රිඹදර්ලනී

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

නිහඩු හර්තහ

2015.03.16 දින සට 2015.12.31 දින
දක්හ නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

2581

15214

බී.එේ.නක්.ඹනි

ඉඩේ හිමිේ
සථිය කිරීේ 01/07/01/2 2021.03.09
නියවුල් කිරීනේ
17
නදඳහර්තනේන්තු

සථිය කිරීභ MPI/Admin/ 2021.03.16
18/DO/KL/0
2

ඳරිහ හර්තහ *නිහඩු
වතිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

*උඳහධි *නිරධහරිඹහනේ ඳරිඹහ හර්තහර
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ අත්න වහ
නිරමුද්රහ නනොභළත
*ලිත් ර් ඳදනභ භත නිහඩු හර්තහ
එන්න. *ඉකුත් නිහඩු රඵහදුන් ර්ඹන්
වන් යන්න. *උඳහධී වතිනේ
වති ර පිටඳතක් එන්න

2013.05.02 දිනට ළඩ බහයත්
ඵට 4 ඳරිශිසඨඹ ඉදිරිඳත් යන්න
2013.05.02 දින සට 2013.06.16
දින දක්හ නිහඩු හර්තහ

2013.05.02 දින සට 2016.05.02
දින දක්හ ඳරිහ හර්තහ (5
ඳරිශිසඨඹ)
2582

16329

අයි.ජී.ඩී,එේ.විනේඵ
ණ්ඩහය

ඉඩේ අභහතයංලඹ සථිය කිරීේ 2/10/05/15 2020.07.20
9

ඳළවළදිලි චර්ඹහ ටවනක් ඉදිරිඳත්
යන්න
2018.06.30 දිනඹ දක්හ ේපර්ණ
යන රද නිහඩු හර්තහක්
ඉදිරිඳත් යන්න

2583

16092

ඒ.එස.එස.ෂහහිභහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/DEL/12 2019.10.30
හර්ඹහරඹ /1/6/29-77
නදල්නතොට

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹට
අදහර ගිණුේ ක්රභ භත් ව ඵට
න ප්රතිපර නල්නඹ

2584

16080

නක්.ජී.එස.එේ.ජී ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/DEL/1/ 2020.10.27
නි
හර්ඹහරඹ 2/1/6/11
නදල්නතොට

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

2585

17134

නක්.එච්.එස.ඩබ්.එේ. ඳහරිනබෝගි
සථිය කිරීේ SMCMC/AD 2021.03.12
ඵණ්ඩහය
ටයුතු පිළිඵ
M/07/01/C
අධිහරිඹ, ේඳව
AA/PF/43
දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති යන රද
පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න
4 ඳරිශිසටඹ අනු ළඩ බහයනන
ඇත්නත් 2013.05.21 දිනයි. චර්ඹහ
ටවනට අනු ළටුේ ර්ධ නහ
ඇත්නත් 2013.05.20 දිනයි. ළඩ
බහයළනීභ අනු නිළයදි යන රද
චර්ඹහ ටවන
2013.05.0 - 2014.05.20 ඳරිහ
හර්තහ. (එහ ඇත්නත් නොටක්
ඳභණි)

2586

16293

ඒ.ජී.එන්.විනේයත්න ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MIN/AD/02 2021.11.25
හර්ඹහරඹ /21/KD/10
ඳහතදුේඵය

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්ණඹ

2587

16255

ය.ජී.අයි.නක්.දිල්රුක් නිපුණතහ
ෂි
ංර්ධන,
රැකීයක්හ වහ
ේරු ඵතහ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීේ MFE/RAD/3 2020.01.
/1/70

රඵහනන ඇති අඩ ළටුේ පිළිඵ
ඳළවළදිලි විසතයඹක් රඵහ නදන්න

2588

15312

එස.එේ.එස.අභයතුං ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ
හර්ඹහරඹ නොයණනතොට

2590

CS/DOS/41438

ඩබ්.ඒ. චතුරිහ මිඹ

ඵන්ධනහහය
මුරසථහනඹ

2014.04.17-2015.06.09 දින දක්හ
ඳරිහ හර්තහ

නේඹ
ඩී1/15256
සථීය කිරීභ

නිහඩු විසතයනේ නිරමුද්රහ නඹොදහ
නහථ ය ඉදිරිඳත් යන්න

2019.11.13

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

ජහති වළඳුනුේඳත

2593

CS/DOS/40953

ආර්. ඊ. නිලහන්තිනී
මිඹ

ශ්රී රංහ
නේඹ
සී ජි/1/1/7/ 2018.05.30
මිනින්නදෝරු
සථීය කිරීභ නි /63
නදඳහර්තනේන්තු

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ යමින් එහ
ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි.
ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.ළඩ බහය ළනිනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2015.10.01 නර
ංනලෝධනඹ විඹ යුතුඹ.

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණනේ
ප්රතිපර ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ වහ
ජහති වළදුනුේඳනත් නනස. නනභහි
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

විහව වතිඹ

වති යන රද පිටඳත් විඹ යුතුඹ.
2015.03.19 දින සට 2016.03.19 දින
දක්හ නිරධහරිඹහ රඵහ ඇති අඩ ළටුේ
නිහඩු පිලිඵද ඳළවළදිලි හර්තහක්

2594

CS/DOS/41344

පී.එන්.ය.ඳතියණ මිඹ නඳය ඳළති ඉඩේ නේඹ
2/10/05/13 2018.09.28
වහ ඳහර්ලිනේන්තු සථීය කිරීභ 0
ප්රතිංසයණ
අභහතයහංලඹ

නිහඩු හර්තහ

2596

CS/DOS/40239

එච්.එේ.සී.නක්.
නවේයත් මිඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
නිළයදි ේපුර්ණ යන රද 03
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳරිශිසඨඹ එවිඹ යුතුඹ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

ප්රහ/නල් - ඩුනර නේඹ
ඩු/1/4/1/0 2021.08.06
සථීය කිරීභ 6

නවේයත් මිඹ

2597

CS/DOS/40111

සථීය කිරීභ 6

ඩබ්.නක්.එේ.භධුං බුේධලහන,
භඹහ
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයංලඹ

නේඹ
MBRCA/01/ 2021.11.09
සථීය කිරීභ 08/08/-944

නිහඩු හර්තහ

එහ ඇති නිහඩු හර්තහ 2014.01.012014.12.31 හරඹ තුශ ළටුේ යහිත
නිහඩු දින 3 1/2 පිළිඵ හර්තහක්

නිහඩු හර්තහ

එහ ඇති නිහඩු හර්තහ 2014.01.012014.07.22 හරඹ තුශ ළටුේ යහිත
නිහඩු දින 1 1/2 ක් රඵහ ළනීභ පිළිඵ
හර්තහක්

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත
ව උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ වති ශ පිටඳත ව
උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ශ පිටඳත
අලයයි.

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ
උඳහධිඹ නහථ කිරිනේ ලිපිඹ
2598

CS/DOS/40235

එන්.ජී.
හරුණහයත්න මිඹ

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන ව කිරි
බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

නේඹ
MREA/4/2/ 2021.02.23
සථීය කිරීභ 1/PFDG/7/3
-34

නේඹ
MPI/Admin/ 2021.08.13
සථීය කිරීභ 18/DO/KL/1
8

2599

CS/DOS/41468

ඩී.එච් ජඹසංව මිඹ

ළවිලි ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

2600

CS/DOS/40465

ආර්.ජී.එේ.එච්.පී.
ජඹයත්න භඹහ

ප්රහ/නල් - පජහපිටිඹ නේඹ
KDS/PJP/01 2020.07.10
සථීය කිරීභ /6/2/63

උඳහධි වතිඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2016.12.22 දින ඳත්හ ඇති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණනේ
ප්රතිපර ටවනනහි ඳරිණ ඳරීක්ණඹ
අභත් අතය එහ ඇති නල්නනේ භත
වහ රකුණු ප්රභහණඹක් දක්හ ඇත. නිළයදි
යන රද ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

ඩිේනරෝභහ නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

ඩිේනරෝභහ නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ.
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.ළඩ බහය ළනිනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.06.22 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

2601

CS/DOS/40906

නක්.ඩබ්.ඕ වර්ණි
මිඹ

ප්රහ/නල් නළනනහිය
නුයේ ඳශහත
අනුයහධපුයඹ

නේඹ
අනු/8/1/2/5 2020.08.21
සථීය කිරීභ /66

ඩිේනරෝභහ නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

ඩිේනරෝභහ නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ.
උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නනේ
විඹන් ව ර් රට අදහශ හභහර්ථ
හිත නල්නනේ වති ශ පිටඳත
අලයයි.

2602

CS/DOS/40884

නක්.පී.යි. ප්රිඹන්ති
මිඹ

ප්රහ/නල් - නිඹහභ නේඹ
NYGM/ADM 2020.06.23
සථීය කිරීභ /9/4/23

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

2604

CS/DOS/40719

පී.ඩී. ලයහභලි උදඹ
කුභහරි

නොවිජන
නේඹ
DAD/RNP/A 2021.11.01
ංර්ධන
සථීය කිරීභ DM03/DO/1
නදඳහර්තනේන්තු
18
- යත්නපුයඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.09.19 නර
ංනලෝධනඹ විඹ යුතුඹ.

2606

CS/DOS/17659

එච්.ඒ.පී.එච්.එස.
ඳතියහජ නභඹ/මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2020.09.12
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(කුරුණෆ
ර)

1. 2018.05.10 - 2018.06.29 දින
දක්හ ඳරිහ හර්තහ 2.
උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත 3. 4 ඳරිශිසටඹ වහ 3
ඳරිශිසටඹ

4 ඳරිශිසටනේ ළඩ බහය ත් දිනඹ
2013.06.21 දින නර වන් ඇති
අතය එඹ 2013.05.10 දින සට ක්රිඹහත්භ
විඹ යුතු ඵ නිරීක්ණඹ නේ.

2607

CS/DOS/18126

පී.නක්.සී.එන්.ටී.
කුභහරි නභඹ/මිඹ

ටහන ප්රහනේශීඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ ටහ/ආඹ/7/ 2019.11.01
1/7/

1. නිරධයඹහනේ උඳන්දිනඹ නිළයදි
නර ටවන් යන රද චර්ඹහ
ටවන
2. 3 වහ 4 ඳරිශිසටඹ
3. දිවුරුේ ප්රහලඹ

1. චර්ඹහ ටවනන් භහ.නි නිරමුද්රහ ද
නනොභළති ඵ නිරීක්ණඹ නේ.
2.
උඳහධි වතිනේ වහ උඳහධි නහථ
කිරීනේ ලිපිනේ නභ පී.නක්.ආර්.සී.එන්.ටී
කුභහරි නර නිරීක්ණඹ නේ.

2608

CS/DOS/18639

එේ.ඒ.ජී.ජී. භංජුරහ
නභඹ/මිඹ

රිදීභ ප්රහනේශීඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ DIVPP/ADM 2020.02.24
/ES5/PERSA
NAL/03/05

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ.

2610

CS/DOS/17542

ඒ.ඒ.ඩී.එස.
අභයනේය
නභඹ/මිඹ

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ NPS/HRD/0 2021.02.19
8/PF/13/50

2018.06.20 දින සට 2018.06.30
දින දක්හ ඳරිහ හර්තහ

2614

CS/DOS/17510

ඩී.එේ.එන්.ඩී.
නොවිජන
දිහනහඹ නභඹ/මිඹ ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු

2615

CS/DOS/17988

ඒ.එේ.එල්.එේ.
අධිහරි නභඹ/මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.03.05
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(කුරුණෆ
ර)

2018.03.23 දින සට 2018.06.30
දින දක්හ ඳරිහ හර්තහනේ මුල්
පිටඳත

2617

CS/DOS/18431

නක්.ටී.සී. දභඹන්ති
නභඹ/මිඹ

ළුතය දිසත්රික්
නල්ේ
හර්ඹහරඹ ඳහනදුය ප්රහනේශීඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

1. ඳරිහ හර්තහ අනු නිළයදි
යන රද නිහඩු විසතයඹ

2622

CS/DOS/17531

එේ.බී.එන්. හනහ
නභඹ/මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.03.05
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(කුරුණෆ
ර)

1. උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත
2. 2018.05.28 2018.06.29 දින දක්හ ව ඳරිහ
හර්තහ 3. නිරධයඹහනේ නභ
(භවහ බහණ්ඩහහරිනේ)
නිළයදි වන් යන රද චර්ඹහ
ටවන

2626

CS/DOS/18026

එස.ඒ.ටි.එේ.
රක්ෂිහ නභඹ/මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.03.05
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(
කුරුණෆර)

1. උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
මුල් පිටඳත
2.
2016.06.29 දින සට 2016.12.22
දින දක්හ ඳරිහ හර්තහ

2628

CS/DOS/32414

එස.අයි.එස.නජීවහ

ෘෂීර්භ
අභහතයංලඹ

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත(ළඩ බහයත්
දිනඹ නිළයදි වන් ය නනොභළත)

2629

CS/DOS/33689

නක්.නජඹන්තිනී

මිනුේ ඒ,
සථීය කිරීභ මිප්ර/2/.නි./ 4/29/2021
ප්රමිති වහ නේහ
05
නදඳහර්තනේන්තු

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.(උඳහධි
වතිනේ)

2630

CS/DOS/33683

නක්.නෝබිහ

ශ්රී රංහ
සථීය කිරීභ SG/Admin/C 2/18/2020
මිනින්නදෝරු
S/7/9219
නදඳහර්තනේන්තු

නිහඩු හර්තහ

2018 ර්නේ/හරහනුනේ රඵහ
ඇති ළටුේ යහිත/අඩ ළටුේ නිහඩු පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්(විනලේ නිහඩු 37)

7/2/8/75/8/ 2021.03.05
උඳහධි/නේ.ස
ථි(කුරුණෆ
ර)

සථිය කිරීභ DSK/PLN/20 2020.09.04
/43/App.Pe
/2020

සථීය කිරීභ 2/1/1/8/2/A 1/26/2022
mp-31

1. උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත
2. 2018.04.16 2018.06.30 දින දක්හ ව ඳරිහ
හර්තහ

නිහඩු විසතයඹ ලිත්ර් භත ඳදනේ
ඉදිරිඳත් ර යුතු නේ.

මිනින්නදෝරු
නදඳහර්තනේන්තු

S/7/9219

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016/07/02 දින සට 2018/06/29 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
2631

CS/DOS/32716

ඩී.එේ.එස.ඒ. කුභහරි ජහති
සථිය කිරීභ ජහ.නෞ.ආ./ 7/28/2021
මිඹ
නෞතුහහය
ඊ2/නඳෞ.නො
නදඳහර්තනේන්තු
.2420

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

2632

CS/DOS/33832

ජනනි නන්දුයන්

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

විහවනඹන් ඳසු න ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත(නභභ නිරධහරිනිඹ නභ නනස
කිරීනභන් ඳසුද ඳයණ නභ බහවිත යන
ඵළවින් ඒ ඵ දළනුත් යන්න)

ජහති වළඳුනුේඳත

විහවනඹන් ඳසු න ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද පිටඳත

ඉඩේ ඳරිවයණ
සථීය කිරීභ LUPPD/1/5/ 7/1/2021
ප්රතිඳත්ති ළරසුේ
11/JF/DOS/
නදඳහර්තනේන්තු
151

2633

CS/DOS/33834

ඩබ්.එේ.නිනභොලි

ඉඩේ ඳරිවයණ
සථීය කිරීභ LUPPD/1/5/ 8/27/2020
ප්රතිඳත්ති ළරසුේ
11/JF/DOS/
නදඳහර්තනේන්තු
149

2634

CS/DOS/33250

නක්.නජඹදනි

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීභ
හර්ඹහරඹ
වුනිඹහ දකුණ

2635

CS/DOS/33733

ය. ඳතීසයහජහ

හන්තහ, ශභහ
සථීය කිරීභ MWCSS/AD 2/2/2022
ටයුතු ව භහජ
M/04/PF/01
ආයක්ණ
/61
අභහතයංලඹ

ජහති වළඳුනුේඳත

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ
කින්නිඹහ

නිහඩු හර්තහ

2636

CS/DOS/33947

ඒ.ආර්. නජසමි

බහණ්ඩහහය චක්රනල් 394 අනු ඉදිරිඳත්
යන රද ප්රහල ඳත්රඹ

විහවනඹන් ඳසු න ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද පිටඳත

විහව වතිනේ වති ර
පිටඳත
2013 ර්නේ/හරහනුනේ රඵහ
ඇති ළටුේ යහිත/අඩ ළටුේ නිහඩු පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්(13 1/2)

2637

CS/DOS/33965

පුජය කයේභන
ධේමි හිමි

බුේධලහන
සථීය කිරීභ MBRCA/01/ 2021/12
ආමි වහ
08/08-689
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයංලඹ
නේශීඹ නදේ
සථිය කිරීේ 01/05/273 2020.12.03
ප්රර්ධන, ග්රහමීඹ
වහ ආයුර්නේද
නයෝවල්
ංර්ධන ව
ප්රජහ නෞය
යහජය අභහතයංලඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2638

16792

එස.එේ.ඩී.එන්.
ඉනයෝෂිණී

2639

15008

ආර්.පී.ඒ.එේ.
යහජඳක්

නඵෞේධ ටයුතු සථිය කිරීේ නඵෞ.නො./ 2019.11.13
පිළිඵ
ඳහ/ං.නි/1
නදඳහර්තනේන්තු
189

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ

2640

16244

ඩී.ජී.ඩී.ප්රිඹදර්ලනී

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2020.07.17
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(අනුයහධපුය
ඹ)

2013.04.16 දින සට 2013.08.05
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

නිළයදි ේපර්ණ යන රද අං
03 ඳරිශිසටඹ
උේඳළන්න වතිනඹහි වති
යන රද පිටඳත

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන
රද උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳනත්
වති ර පිටඳත
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවනන් මුල් පිටඳනත්
වති ර පිටඳත
2642

CS/DOS/44282

ඒ.එච්.එේ.එන්.පී.
අනබ්යත්න මිඹ

ක්රීඩහ ංර්ධන
සථියකිරීේ
නදඳහර්තනේන්තු

ක්රීංනද/
අ2/4-46

2020.12.22

ජහති වළඳුනුේඳත
උඳහධි වතිඹ

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
උඳහධි
ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද උඳහධි
වතිනේ මුල් පිටඳනත් වති ර
පිටඳත

2643

CS/DOS/43374

එස.බී.ඒ.ඒ.ලයහභලී
මිඹ

බුේධලහන,ආමි සථියකිරීේ
 වහංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

2643

CS/DOS/43357

එච්.එේ.පී.රුණහති ප්රහනේශීඹ
ර
භවනල්ේ
හර්ඹහරඹනොත්භනල්

සථියකිරීේ

CA.10/12/0 2020.11.09
1/154

ඳත්වීේ ලිපිඹ
ජහති වළඳුනුේඳත
උේඳළන්න වතිඹ
උඳහධි වතිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක්
ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
උේඳළන්න
වතිනඹහි නදඳභ වති යන රද
පිටඳත
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ
පිරිනභන රද උඳහධි වතිනේ මුල්
පිටඳනත් වති ර පිටඳත

HA/1/14/06 2021.10.27
/01

ජහති වළඳුනුේඳත
උේඳළන්න වතිඹ

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
උේඳළන්න
වතිනඹහි නදඳභ වති යන රද
පිටඳත
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ
පිරිනභන රද උඳහධි වතිනේ මුල්
පිටඳනත් වති ර පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

2646

CS/DOS/43190

වී.ලහන්තීනී මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ,භඩර
පු

BT/DPD/AD 2021.04.27
M/PFILE/68
3

ජහති වළඳුනුේඳත
උේඳළන්න වතිඹ

2648

CS/DOS/43729

සී.එේ.න්ඳරනද ජනනල්න වහ
සථියකිරීේ
ය මිඹ
ංයහනල්න
නදඳහර්තනේන්තු

HR20/ං.නි. 2020.07.03
/80

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

2650

CS/DOS/43702

නේ.උදඹකුභහර්

පුේරඹන්
සථියකිරීේ
ලිඹහඳදිංචි කිරිනේ
නේඳහර්තනේන්තු

DRP/AD/11/ 2020.09.17
DO/12/007

2651

CS/DOS/43492

නක්.එන්.ප්රහත් භඹහ අබයන්තය
සථියකිරීේ
ආයක්,සනේල
ටයුතු වහ අඳදහ
ශභනහයණ
යහජය අභහතයංලඹ

HA/05/01/0 2020.12.28
2/08

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

නනේ නනේ ඇති ඵළවින් ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ජහති වළඳුනුේඳත
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත
ජහති
උේඳළන්න
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද පිටඳත
වතිඹ
උේඳළන්න
උඳහධි වතිඹ
වතිනඹහි නදඳභ වති යන රද
පිටඳත
උඳහධි
ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද උඳහධි
වතිනේ මුල් පිටඳනත් වති ර
පිටඳත
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2019.02.15 දින සට 2020.02.15. දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
ජහති වළඳුනුේඳත
ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
පිටඳත
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

2655

CS/DOS/43456

ආර්.එේ.ය.ආර්.එන්. ෘෂිර්භ
සථියකිරීේ
ඵණ්ඩහය මිඹ
නදඳහර්තනේන්තු

ෘනද/ආ/3/ 2020.12.17
4/2/65

උේඳළන්න වතිඹ
ජහති
වළඳුනුේඳත
චර්ඹහ ටවන

2656

CS/DOS/43742

නක්.ඩබ්.ටී.චහමිය
භඹහ

KA/ED/5/3

උේඳළන්න වතිඹ
ජහති
වළඳුනුේඳත
උඳහධි
වතිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ යන්නදණිඹ

2020.12.09

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත
ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද පිටඳත
ඹථහත් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි වති යන රද
උඳහධි
පිටඳත
වතිඹ
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ
පිරිනභන රද උඳහධි වතිනේ මුල්
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ පිටඳනත් වති ර පිටඳත
ප්රතිපර ටවන
ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනන්
.මුල් පිටඳනත් වති යන රද පිටඳතක්

04
ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
නිහඩු හර්තහ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත
ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද පිටඳත
උඳහධි
ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද උඳහධි
වතිනේ වති ර පිටඳත
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ
හරඹ තුශ රඵහත් නිහඩු විසතය

2657

CS/DOS/43623

ඒ.සුදර්ශිනී

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ ළුහන්චිකුඩී

ADM/PFDO 2020.06.27
S/02/620

නිහඩු හර්තහ
උඳහධි වතිඹ
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳනත් වති
ර පිටඳත
ර් රට අදහර
ප්රතිපර වන් ය නිකුත් යන රද
ප්රතිපර ටවනන් .මුල් පිටඳනත් වති
යන රද පිටඳතක්
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

2659

CS/DOS/44161

නක්.නන්කුභහර්
භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ භවඔඹ

DSM/ADMN 2021.09.29
/PFILE/02/D
O/28

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

2660

CS/DOS/43785

නක්.නක්.ඩී.වංහ
මිඹ.

විරහභ ළටුේ
සථියකිරීේ
නදඳහර්තනේන්තු

විළ/ඳහ10/ 2020.03.12
නඳෞලි/426/
ං

උඳහධි වතිඹ
උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන

2663

CS/DOS/43458

ඩබ්.එස.චිනත භඹහ යහජය මරය
සථියකිරීේ
ප්රතිඳත්ති
නදඳහර්තනේන්තු

FP/ADM/03 2021.02.01
/01/05/07

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

2664

CS/DOS/43908

ටී.ඒ.ජී.එස.සුජීහ
කුභහරි මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ ඹටත්ත

9/1/6/1/23 2020.10.02

උේඳළන්න වතිඹ
උඳහධි
වතිඹ

2665

CS/DOS/43900

එන්.පී. නප්රේභයත්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ නහ උර

6/1/5/1/1/2 2020.10.14
2

උඳහධි වතිඹ

2666

CS/DOS/43456

ආර්.එේ.ය.ආර්.එන්. ෘෂිර්භ
සථියකිරීේ
ඵණ්ඩහය මිඹ
නදඳහර්තනේන්තු

ෘනද/ආ/3/ 2020.12.17
4/2/65

උේඳළන්න වතිඹ
ජහති
වළඳුනුේඳත
චර්ඹහ ටවන

2667

CS/DOS/43785

නක්.නක්.ඩී.වංහ
මිඹ.

විළ/ඳහ10/ 2020.03.12
නඳෞලි/426/
ං

උඳහධි වතිඹ

විරහභ ළටුේ
සථියකිරීේ
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳනත් වති
ර පිටඳත
ර් රට
අදහර ප්රතිපර වන් ය නිකුත් යන
රද ප්රතිපර ටවනන් .මුල් පිටඳනත්
වති යන රද පිටඳතක්

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත
උඳහධි
ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද උඳහධි
වතිනේ මුල් පිටඳනත් වති ර
පිටඳත
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳනත් වති
ර පිටඳත

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත
ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද පිටඳත
ඹථහත් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි වති යන රද
උඳහධි
පිටඳත
උඳහධි
වතිඹ
ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද උඳහධි
වතිනේ මුල් පිටඳනත් වති ර
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ පිටඳත
ර් රට
ප්රතිපර ටවන
අදහර ප්රතිපර වන් ය නිකුත් යන
රද ප්රතිපර ටවනන් .මුල් පිටඳනත්
වති යන රද පිටඳතක්

උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳනත් වති
ර පිටඳත
ර් රට
අදහර ප්රතිපර වන් ය නිකුත් යන
රද ප්රතිපර ටවනන් .මුල් පිටඳනත්
වති යන රද පිටඳතක්

2668

29865

ඩබ්.එේ.සී.ටී.විනේයත් අඳනඹන
සථිය කිරීභ 1/10/02/35 2021.11.03
න භඹහ
ෘෂිර්භ
5
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන

2669

29597

ඒ.එස.නක්. නිර්භරහ
නරොගු මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්.
හ. -භන්නහයභ
නයඹ

01-ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති
පිටඳත ඳළවළදිලි නළත, 02-නනභහි
නනසේ ඇත. එභ නනට දිවුරුේ
ප්රහලඹක්, 03- උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන, 04- උඳහධි
ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ මුල් පිටඳත,
05-නිළයදි ේපර්ණ යන රද ත්ේ
වහ ඵළයේ ප්රහලඹ, 06-විහව වතිඹ,
07- උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳනත්
වති ර පිටඳතක්

2670

29848

ආර්.එන්. දභඹන්ති
මිඹ

දි.නල්-කුරුණෆර සථිය කිරීභ DSKU/ADM/ 2021.08.06
භඟින් -ප්රහනේශීඹ
ES/DVADM/
නල්. හ. 5/1
අමන්නඳොශ

2671

28592

නක්.ටී.එේ.එස.නඳනර් ප්රහනේශීඹ නල්.
යහ මිඹ
හ. -බිංගිරිඹ

සථිය කිරීභ DS/MN/AD/ 2021.11.05
06/PF/DO/2
1

සථිය කිරීභ DIVBI/ADM/ 2019.06.11
ES/5/1/20

01-උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන, 02- ඳරිහ හර්තහර
නිහඩු විසතයනේ වන් අනීඳ නිහඩු
පිළිඵ ඳළවළදිලි ය එන්න.
01-ේපර්ණ වදය හර්තහ, 02-උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන
, 03- උඳහධිඹ නහථ කිරීභ(ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන රද) , 04උේඳළන්න වතිනේ මුල් පිටඳනත්
වති ර පිටඳතක් (නනොමිනල් නදන
පිටඳත නනොනේ) , 05-ඳරිහ හර්තහර
ආන්නතභ භහ.නි නිරමුද්රහ නළත.
(2013.09.24-2014.9.24 / 2014.9.252015.9.24)

2672

28630

ඒ.එේ.ඩී.ඒ.අනබ්සංව හන්තහ වහ ශභහ
මිඹ
ංර්ධන, නඳය
ඳහල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MWCA/2/5/ 2021.09.06
20/9/238

01-උඳහධි වතිනේ උඳහධිඹ රංගු
දිනඹ නර 2011.12.01 නරත් උඳහධි
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන් ඳතුනේ
2011.06.01 රංගු දිනඹ නර නනස
දිනඹන් ටවන් ඇත., 02-උේඳළන්න
වතිනේ මුල් පිටඳනත් වති ර
පිටඳතක් (නනොමිනල් නදන පිටඳත
නනොනේ), 03- උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවනන් මුල්
පිටඳනත් වති ර පිටඳතක්, 04හර්ඹක්භතහ ඩඉේ භත්වීනේ මුල්
පිටඳනත් වති ර පිටඳතක්

2673

28217

එච්.ජී. එන්.එස.
ජඹරත් මිඹ

ප්රහ.නල්. හ.ඳහතනවේහවළට

සථිය කිරීභ KDS/PHT/1/ 2020.11.27
6/2/53

2674

29532

එච්.ඩී.ආර්.එස.රු
ණහයත්න මිඹ

භහජ නේහ
සථිය කිරීභ SSD/02/09/ 2021.10.06
නදඳහර්තනේන්තු
07/159

01-හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්, 02- උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන, 03උේඳළන්න වතිනේ මුල් පිටඳනත්
වති ර පිටඳතක් (නනොමිනල් නදන
පිටඳත නනොනේ)
01-වති යන රද උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන, 02උේඳළන්න වතිනේ මුල් පිටඳනත්
වති ර පිටඳතක් (නනොමිනල් නදන
පිටඳත නනොනේ)

2675

27691

පී.ජී.ඒ.එස.
සරිර්ධන මිඹ

ෘෂිර්භ
සථිය කිරීභ DOA/Est.3/ 2021.08.11
නදඳහර්තනේන්තු
4/DO/S/11

01-උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන,02-අඩළටුේ නිහඩු
නභොනහද ඹන්න ළන ඳළවළදිලි කිරීභක්

2676

29427

ආර්.ඒේ.සී.ඒන්.
යණතුං මිඹ

ප්රහ.නල්. හ.ඳහතනවේහවළට

සථිය කිරීභ KDS/PDB/1/ 2021.01.21
5/4/13/70

01-උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන, 02-ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති යන රද උඳහධි
වතිඹ,03-ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
වති යන රද උේඳළන්න වතිඹ ,
04-ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති
යන රද ජහති වළඳුනුේඳත

2677

28474

ආර්.පී.පී. පුසඳකුභහරි ප්රහ.නල්. හ.ඕනනශ

සථිය කිරීභ DSO/EST/03 2020.12.09
-01/F1/18

01-අබයහරහභී ඳත්වීේ ලිපිඹ නළත, 02ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති පිටඳත
ඳළවළදිලි නළත, 03- *3 ඳරිශිසඨඹ නළත.

2678

CS/DOS/58514

ජීන්ර්තිහ
අමීර්තනහතර් නභඹ

න්ඩිලිඳහයි
නහභ
DS/VSW/EB 2022.02.07
ප්රහනේශීඹ නල්ේ ංනලෝධනඹ /PF/156
හර්ඹහරඹ

2679

CS/DOS/58643

ආර්.තනඵෝදිනි නභඹ ඳච්චිරයිඳල්ලි
නහභ
DS/PP/EB/
ප්රහනේශීඹ නල්ේ ංනලෝධනඹ MPA/03
හර්ඹහරඹ

2680

*අභහතයහංල නල්ේනේ නිර්නේලඹ
*ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති ශ පිටඳත

2022.01.25

*අභහතයහංල නල්ේනේ නිර්නේලඹ

CS/DOS/A/48179 ඩී.එල්.සී.තුහරි මිඹ

නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ.නො/ඳහ 2021.12.24
පිළිඵ
උස කිරීභ /නඳෞ.ලි/භහ
නදොඳහර්තනේන්තු
නඹෝජ/279

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

2681

CS/DOS/A/48073 එස.යංජිතභරර් මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ කිලිනනොච්චි

II නරේණිඹට KN/DPS/PF/ 2021.12.14
උස කිරීභ 10/030

චර්ඹහ ටවන

2682

CS/DOS/A/48320 පී.නක්.ඉන්ද්රහනි මිඹ

නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ.නො/ඳහ 2021.12.13
පිළිඵ
උස කිරීභ /නඳෞ.ලි/භහ
නදොඳහර්තනේන්තු
නඹෝජ/585

චර්ඹහ ටවන

2005.07.01 දින සට ළටුේ ර්ධ 10ක්
රඵහ ඇති ඵ චර්ඹහ ටවනන් ඳළවළදිලි
දක්හ නළත. ළටුේ ර්ධ නහ ඇති
ඵට ඳළවළදිලි ටවන් තඵන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
2005.09.01 දින සට ළටුේ ර්ධ 10ක්
රඵහ ඇති ඵ චර්ඹහ ටවනන් ඳළවළදිලි
දක්හ නළත. ළටුේ ර්ධ නහ ඇති
ඵට ඳළවළදිලි ටවන් තඵන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක් නඹොමු
යන්න

2684

CS/DOS/A/48308 නක්.උභහලංර් භඹහ දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ ත්රිකුණහභරඹ

2685

CS/DOS/A/48280 එල්.අල්ඹහ මිඹ

II නරේණිඹට GAT/PLA/PF 2021.11.29
උස කිරීභ ILE/DA/02

භෘේධි ංර්ධන II නරේණිඹට JF/SAM/CG/ 2021.12.06
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ PF/01

චර්ඹහ ටවන

2019.07.01 දිනට නිඹමිත ළටුේ
ර්ධඹ නහ ඇති ඵ චර්ඹහ
ටවනනහි වන් ය නනොභළත. ළටුේ
ර්ධ නහ ඇති ඵට ඳළවළදිලි
ටවන් තඵන රද චර්ඹහ ටවනන්
වති ශ පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

නිරධහරිඹහනේ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහ ප්රතිපර ටවනනහි භත්/අභත්
ඵ දක්හ නනොභළත.

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

උසකිරීේ අඹදුේඳනතහි ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ අත්න වහ නිර මුද්රහ නළත.

2686

CS/DOS/24240

එච්.ඒ.එේ. උදඹංනී නයජිසට්රහර්
සථියකිරීේ
ජනයහල්
නදඳහර්තනේන්තු

RG/AB/20/0 2022.01.05
1/264

චර්ඹහ ටවන

නිහඩු හර්තහ

2687

CS/DOS/24747

එේ. යංජනි

භෘේධි, ෘව
සථියකිරීේ
ආර්ථි, ක්ෂුද්ර
මරය, සඹං
රැකිඹහ, යහඳහය
ංර්ධන වහ
ඌණ උඳනඹෝජන
යහජය ේඳත්
ංර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

SMS/COUN/ 2020.10.16
ADM/04/PF
/01/84

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න.
ළඩ ඵහයත් දින සට EB භත් ව දිනඹ
දක්හ නිහඩු හර්තහ ලිත් ර් ඳදනමින්
ස ය එන්න.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේමුල් පිටඳනත් වති
ර පිටඳත

දිවුරුේ ප්රහලඹ

ඔඵ බහවිතහ යන රද සඹලු නේරට
අදහශ  නියදි න රද දිවුරුේ
ප්රහලඹක් නළත නඹොමු යන්න.එනභන්
භ ඉදිරි යහජහරි ටයුතු වහ බහවිතහ
කිරීභට අනේක්ෂිත නභ ද දක්හ එන්න.

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳනත්වති
ර පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේමුල් පිටඳනත් වති
ර පිටඳත

2689

CS/DOS/23449

එස. තර්ෂි

ධීය වහ ජරජ
සථියකිරීේ
ේඳත්
නදඳහර්තනේන්තු

ධීජනද/ආ/02 2021.12.13
/08/නි/46

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

2691

CS/DOS/23012

එන්.එන්. භධුයංනී

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

සථියකිරීේ

MIC/ADM/0 2021.11.05
5/02/07

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)(එහ ඇති නිහඩු විසතයඹ
නිළයදි ස ය නළත එන්න.)

2693

CS/DOS/23264

ඒ.පී. අනබ්යත්න

විනේල රැකිඹහ
සථියකිරීේ
ප්රර්ධන වහ
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

MFE/RAD/6 2020.08.21
/1/43

නිහඩු හර්තහ

1.නිහඩු හර්තහනේ වන් නිහඩු වහ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ වන්
නිහඩු වහ නනොළරනේ.ඒ පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක්
2.2014.09.172015.09.17 වහ 2015.09.17 2016.09.17 ඳරිහ හර්තහ ර
දළක්නන අනීඳ නිහඩු නභොනහද?

2695

2696

2697

CS/DOS/25128

CS/DOS/25249

CS/DOS/26217

නක්.නක්.ඩී. චතුයං

නෞය
අභහතයහංලඹ

එස.ජී.අයි. කුභහරි

භළදදුේඵය
සථිය කිරීේ KDS/MDB/1 2021.04.29
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/2/1/4/97
හර්ඹහරඹ නතල්නදණිඹ

ආර්.ඩී.ආර්.පී.
ජඹර්ධන

සථිය කිරීේ 06/A/DO/25 2021.03.27
128/754

අධියණ, භහන සථිය කිරීේ MOJ/E07/D 2020.06.24
හිමිේ ව නීති
O/Pro.Asst/
ප්රතිංසයණ
333
අභහතයහංලඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයළනීභ
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
වති ය නනොභළත.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

උේඳළන්න වතිඹ

නනොමිරනේ නිකුත් යන රද උේඳළන්න
වතිඹ රංගු නනොනේ.නදඳභ වති
යන රද උේඳළන්න වතිනඹහි
පිටඳතක්
2018.06.30 දින ඳත්හ ඇති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණනේ
ප්රතිපර ටවන

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

සඹලුභ භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳත්
නිහඩු හර්තහ

2013.02.22 සට 2013.09.30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.(ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්
ඉදිරිඳත් යන්න)
2014.02.23 සට 2015.04.02
හරහනුනේ රඵහ ඇති නිහඩු පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක් (අනිඹේ නිහඩු 24ක්
රඵහත නනොවළ)
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
2699

CS/DOS/08066

එේ.එේ.එන්.ජී.සී.ජඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීේ 1/4/1/28
ර්ධන
හර්ඹහරඹ රඳනන්

2021.10.31

උඳහධි වතිඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

චර්ඹහ ටවන

ළඩ බහය ළනීනේ දිනඹ හිත
ඹථහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි වති යන රද පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
නිළය ළඩ බහය ළනීනේ දිනඹ
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
හිතඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපි
2702

CS/DOS/08975

එේ.එේ.එන්.නක්.ප්රිඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීේ මීරි/ප්රහනල්/
ලහන්ත
හර්ඹහරඹ ආ/16/25
මීරිභ

2021.11.11

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

2703

CS/DOS/A/46781 එච්.පී.එස. ජඹනොඩි බුේධලහන,
මිඹ
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

I න
CH/10/02/0 2021.12.30
නරේණිඹට
2/16
උස කිරීභ

01. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරික්ණඹ ඳරිහ හරඹ තුශ
භත් නනොවීභට නවේතු.

2704

CS/DOS/A/46567 ආර්.එේ.ඒ.එස.යත්
නහඹ මිඹ

I න
FA/A13/DO 2021.12.30
නරේණිඹට
S/103
උස කිරීභ

01. 2000.10.01 දිනට ළඩ
බහයළනීනේ නල්නඹ නවෝ
ඳරිශිසට අං 3,4
02. ළටුේ ර්ධ 20 උඳඹහත් ඵ
තවවුරු න ඳරිදි නේ දක්හ
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක්.
03.සථිය ඳත්වීේ දිනඹ 2000.10.01
න අතය, I න නරේණිඹට උස
කිරීභ ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේශීත දිනඹ 2021.08.01 නේ.
ඊට නවේතු නර්ද ඹන්න තවවුරු
යන්න. නිළයදි දිනට ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ නඹොමු
යන්න.

විනේල
අභහතයහංලඹ

2019.11.30 දින ඳත්හ ඇති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණනේ
ප්රතිපර ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත.
නිරධහරිඹහනේ නභ නිළයදි යන රද
ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.
උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවනනහි
නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.
01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න.
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

2705

CS/DOS/A/45271 ශ්රිඹහනි අභයනෝන්
මිඹ

මුදල් අභහතයහංලඹ I න
MF1/01/11/ 2021.12.31
නරේණිඹට
260/21/898
උස කිරීභ 3

01. ළටුේ ර්ධ 20 උඳඹහත් ඵ
තවවුරු න ඳරිදි නේ දක්හ
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක්.

2706

CS/DOS/A/44949 නේ.ඩී.ඒ. පිඹනන්ද
භඹහ

නහඹත්භ
ංර්ධන ජහති
භධයසථහනඹ
ඇඹිලිපිටිඹ

01. 2000.05.16 දිනට ළඩ
බහයළනීනේ නල්නඹ නවෝ
ඳරිශිසට අං 3,4
02.සථිය ඳත්වීේ දිනඹ 2000.05.16
න අතය, I න නරේණිඹට උස
කිරීභ ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේශීත දිනඹ 2021.08.01 නේ.
ඊට නවේතු නර්ද ඹන්න තවවුරු
යන්න. නිළයදි දිනට ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ නඹොමු
යන්න.
03.2009.03.10 දින සට
2011.03.10 දක්හ ළටුේ යහිත
විනේල නිහඩු රඵහ ඇති ඵ
නොනු අනු නිරීක්ණඹ නේ. ඒ
අනු I න නරේණිඹට උස කිරීනේ
දිනඹ නනස න ඵළවින් විනේල
නිහඩු රඵහ ළනීභ තවවුරු ය I
න නරේණිඹට උස කිරීනේ දිනඹ
ේඵන්ධනඹන් ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ නඹොමු
යන්න.

2708

CS/DOS/A/44609 ඩී.එස. ඒනහඹ
ේඹ

පුේරයින්
I න
DRP/AD/06/ 2021.12.19
ලිඹහඳදිංචි කිරිනේ නරේණිඹට
DO/212
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

01. 2019 වහ 2020 ර්ර ළටුේ
ර්ධ ඇතුශත් චර්ඹහ ටවන
වති ශ පිටඳතක් නඹොමු
යන්න.

2709

CS/DOS/34028

Department of confirmatio 281/12/13/ 2021.02.22
Agrarian
n
74/21/19
Development Vavuniya District

Degree Confirmation

S. Vijitha

I න
1/2/ආ/7-5
නරේණිඹට
උස කිරීභ

2021.10.26

Original of Degree confirmation

2710

CS/DOS/34244

එේ.නක්.ඩී.පී.
නප්රේභයත්න

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ ඳරැ ස /4/2/1/ 2021.03.31
චනට/4/1-65

Department of
Agrarian
Development Vavuniya
Districtt
Department of
Agrarian
Development Vavuniya
Districtt
විනේල රැකිඹහ
ප්රර්ධන වහ
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

confirmatio 281/12/13/ 2021.02.22
n
74/21/14

Degree Confirmation

confirmatio 281/12/13/ 2021.03.15
n
74/21/17

1. Affidavit for name differences Original copy
2. Marrage Certificate
Certified true copy
3. Degree Confirmation
Original copy
1. යහජය නේහ නොමින් බහ
2018.06.04 - 2018.06.30 නභහි දිනඹ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි 2018.06.02 - 2018.06.30 නර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
විඹයුතුඹ.
2. නිහඩු හර්තහ
මුල් පිටඳත
3. වදය හර්තහ
වති ශ තය පිටඳතක්
4. උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
මුල් පිටඳත
ලිපිඹ
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
5. හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
ටවන් එවිඹ යුතුඹ. එහ ඇති පිටඳත්
2018 ර්නේ ප්රතිපර ඳභණි.

01. උඳහධි වතිඹ

වති ශ තය පිටඳතක්

02. 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

2713

CS/DOS/34021

S. Suyotha

2714

CS/DOS/34027

P. Hemamalini

2715

CS/DOS/34251

එස.එේ.එේ.ටි.
නේනහනහඹ

2716

CS/DOS/34287

K. Mathanashanthi Divisional
confirmatio DS/V/EB/2/ 29.03.2021
Secretariat
n
MED/30
office- Vavuniya

1. After marrage new Identity
Certified true copy
Card
2. Submit the Tre.circular 394
form
3. Affidavit for Name Differences Orinal copy

2717

CS/DOS/35259

R. Kapilanath

1. After marrage new Identity
Card

Divisional
Secretariat
office-Velanai

සථිය කිරීභ MFE/RAD/4 2021,04,30
/1/124

confirmatio VE/DS/EB/P 10.12.2021
n
F/398

Original of Degree confirmation

Certified true copy

2718

CS/DOS/34029

N. Vimaleswaran

2719

CS/DOS/34020

G. Tharchika

Department of
Agrarian
Development Vavuniya
Districtt
Department of
Agrarian
Development Vavuniya
Districtt

confirmatio 281/12/13/ 15.03.2021
n
74/21/11

Degree Confirmation

Original of Degree confirmation

confirmatio 281/12/13/ 21.02.2021
n
74/21/09

1. Degree Confirmation

Original of Degree confirmation

2. After marrage new Identity
Card

Certified true copy

3. Histery sheet

Should certified with officer's zeal

4. Affidavit for Name Differences Orinal copy
2720

CS/DOS/35120

එච්.ඒ.එස.ආර්.
නප්රේභයත්න

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ 2/1/1/11/R 22.06.2018
A/18

1. යහජය නේහ නොමින් බහ
එහ ඇති ඳරිහ හර්තහර වන් දින
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි ඳයහඹ නිළයදි නනොනේ. එභ හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
සවිඹයුතු ආහයඹ
2013.09.24 - 201312.11
2013.12.12 - 2014.09.23
2014.09.24 - 2015.01.26
2014.01.27 - 2015.09.23
2015.09.24 - 2016.09.23
2016.09.24 - 2017.09.23
2. චර්ඹහ ටවන
භහනරෝචන හර්තහ අනු2013 - 2016
දක්හ ඳරිහ අවුරුදු සවිඹ යුතුඹ.

2721

CS/DOS/34019

K. Thilakeswary

Department of
Agrarian
Development Vavuniya
Districtt

confirmatio 281/12/13/ 16.03.2021
n
74/21/10

1. Degree Confirmation
2. After marrage new Identity
Card3. Marrage Certificate
4. Affidavit for name
differences(birth cer. And others)
5. EHRM form

Original copy
Certified true copy
Certified true copy
Original copy
Name is difference. Mention the
correct name

2722

CS/DOS/34022

N. Balawathana

Department of
Agrarian
Development Vavuniya
Districtt

confirmatio 281/12/13/ 22.02.2022
n
74/21/2

1. Affidavit for name differences
2. Marrage Certificate
3. After marrage new Identity
Card4. . Degree Confirmation

Original copy
Certified true copy
Certified true copy
Original copy

2723

CS/DOS/35447

M. Mahendran

Department of
Social Service

confirmatio SSD/02/09/ 28.08.2020
n
07/193

1. Affidavit for name differences Original copy with sigg on the stamp
2. New Identity card
After devoced ID - true copy
3. Leave report

2726

CS/DOS/34627

P. Pathmanathan

Department of
Fisheries and
Aquatic
Resources

confirmatio ධිජනද/ආ02/ 2022,12,13
n
08/නි/35

1.Birth Certificate
2. National Identity Card

2727

CS/DOS/34359

නක්.එල්.එස.
නිල්මිණි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ භ/ආ/3/1/ 2021.07.21
හර්ඹහරඹ - භවය
ං.නි./නඳෞ.
ලි./64

1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

2728

CS/DOS/34397

M.B.H. Banu

Divisional
Secretariate,
Valaichenai

Certified true copy of clear ID card
mentioned dates not appear
Original/ certified copy
Original Cpy
Certified true copies
Original Cpy
Certified true copy

2730

14993

ඩබ්.එේ.බී.නක්.න්නි භහජ නේහ
සථීය කිරීේ SSD/02/09/ 2022.01.28
නහඹ මිඹ
නදඳහර්තනේන්තු
07/162

1. National Identity Card
2. Histori Sheet (clearly)
3. EHRM form
4. Laeve report
5. Appendix 3 form
6. Appendix 4 form
7.Degree Confirmation
8. Degree detail Transgript
9. Recomandation of District
Secretary
නිහඩු හර්තහ

2731

13838

ඊ.එේ.නේ.එදිරිසංව
මිඹ

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
ඳරිහ හරඹ අන් නතුරුභ
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CS/DOS/38309

Mr. C.Thilagarajan Divisional
Confirmati ADM/PFDO 07.01.2021
Secretariat,
on
S/02/03
Kaluwanchikudy

Probation period report
(Appendix - 05) Original/Certified copy
Efficiency bar examination result
sheet

For the period from 09.04.2018 29.06.2018

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

confirmatio ADM/Pfile/
n
01/50

සථීය කිරීේ MDSIT/AD
M/09/කුරු
ණෆර-05

-

2019.11.19

Certified true copy
Certified true copy

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
ඉකුත් නිහඩු රඵහත් ර්ඹ දවන්
යන්න

In 2018.06.30 exam results sheet,
office system marks should be
corrected. Please correct the results
sheet and forward me.

2736

CS/DOS/39669

එේ.ඒ.ජී. භන්ද භඹහ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ,
ළලිපිටිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීභට අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් (නභ,
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, විබහ අංඹ,
හභහර්ථඹ, රඵහරත් උඳහධිඹ, උඳහධිඹ
ේපර්ණ ය (භත්/අභත්) ඵ,
උඳහධිඹ රංගු න දිනඹ) ේපර්ණ
යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹක් අලයයි.

නචෝදනහ ඳත්ර වහ විනඹ නිනඹෝ
පිළිඵ ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේල නනොභළත.
2737

CS/DOS/39702

Ms.L. Sivalogini

Department of
Hindu Religious
and Cultural
Affairs

Confirmati HA/18/PF/8 13.06.2019
on
1

Appendix 4 of the PSC rules

Efficiency bar examination result Results sheet for the yer of 2016.12.22
sheet
Probation period report
(Appendix - 05) Original/Certified copy

2738

2740

2742

CS/DOS/39586

CS/DOS/38887

CS/DOS/38764

Ms.K.Rasa

එේ.ඒ.ඩී.අයි.
නනඹෝමි නභඹ/මිඹ

Ms.S.M.F.Musrifa

Divisional
Confirmati ADM/PFDO 05.11.2021
Secretariat,
on
S/05/11
ManmunaiPattu

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ,
නොශම

Department of
Technical
Education &
Training

(Assumption of Duty) with effect from
25.06.2013

සථිය කිරීභ COL/PLN/D 09.04.2021
OP/139/27/
2021

Confirmati DTET/04/PF 26.12.2021
on
/DO/127

For the period from 26.06.2016 21.12.2016

Efficiency bar examination result Please send the result sheet for
sheet
Information Technology subject
Marriage Certificate (Certified
copy)
National Identity Card - After
Marriage (Certified copy)
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

National Identity Card (Certified
copy)
Appendix 4 of the PSC rules

Certified copy of Assumption of Duty
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CS/DOS/38625

එේ.එේ.පී.එස.අදිහ නොවිජන
සථිය කිරීභ
රි නභඹ/මිඹ
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ,
පුත්තරභ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි. (උේඳළන්න
වතිඹ - භහන්නනඳරුභ
මුදිඹන්නේරහනේ පුසඳහ ශ්රිඹහනි අදිහරි),
(ජහති වළඳුනුේඳත, උඳහධිඹ භහන්නනඳරුභ මුදිඹන්නේරහනේ පුසඳහ
ශ්රිඹහනි අධිහරි)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.05.28 - 2015.05.28
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හරහනුනේ රඵහ ඇති විනේ නිහඩු
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
84,ළටුේ යහිත නිහඩු 84 වහ අඩ ළටුේ
නිහඩු 84 පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්
7245

CS/DOS/38997

Mr. A.A.Muhsith

Divisional
Confirmati
Secretariat,
on
Thabalagamuwa

Degree confirmation - Original

For foreign degree holders needs to
forward the confirmation of degree
through relevant embassy /Consuler
affairs division of Ministry of Foreign.

Declaration of Assets &
Liabilities ( Gen - 261)
2747

CS/DOS/39562

P.Rajasuresh

Land
Commissioner
General's
Department

Confirmati LCGD/AD/5/ 27.11.2019
on
1-83

2748

CS/DOS/39150

Ms.P.Thayalini

Divisional
Confirmati
Secretariat,
on
Thabalagamuwa

Appendix 4 of the PSC rules

(Assumption of Duty) with effect from
25.07.2013

National Identity Card (Certified For changed name (T.Pathmaseelan)
copy)
Marriage Certificate (Certified
copy)
Name change documents
according to treasury circular
394
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CS/DOS/39185

Ms.A.S.Farwin

Divisional
Secretariat,
Musali

Confirmati
on

Degree detailed certificate
Degree confirmation - Original
EHRM

2751

CS/DOS/40501

නක්.පී.ජී.එස.
නඳනර්යහ මිඹ

ප්ර/නල්-ළසඵෆ

නේඹ
KES/DS/AD 2021.11.19
සථීය කිරීභ M/1/4/PF/D
O/38

Data sheet

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
නිඹමිත ආෘතිඹ අනු ේපුර්ණ යන
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
රද 03 ඳරිශිසඨඹ එවිඹ යුතුඹ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

නඳනර්යහ මිඹ

සථීය කිරීභ M/1/4/PF/D
O/38
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නඹ

2754

CS/DOS/40916

ආර්. ප්රවරහදන් භඹහ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

නේඹ
2/1/1/8/2සථීය කිරීභ Amp-22

2756

CS/DOS/40365

එච්.ඩබ්.ඩී.පී
ජඹවික්රභ මිඹ

ප්ර/නල්.ඹුරුපිටිඹ

නේඹ
KMB/ESTE3 2020.02.15
සථීය කිරීභ /PEEDO/02/
46

2021.02.08

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නනේ
විඹන් ව ර් රට අදහශ හභහර්ථ
හිත තනි පිටුකින් ස ශ
නල්නනේ වති ශ පිටඳත අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ එහ ඇති හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ර 2016.07.02-2016.12.22 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට
භහනරෝචන හර්තහර ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ නළත
2016.03.19-2016.07.01 එහ ඇති
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ ර
ආන්තභ භහණ්ඩලි නිශධහරිඹහනේ
නිර මුද්රහ නළත
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
යන ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013/07/12 නර
ංනලෝධනඹ විඹ යුතුඹ.
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ.
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නඹ

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නනේ
විඹන් ව ර් රට අදහශ හභහර්ථ
හිත තනි පිටුකින් ස ශ
නල්නනේ වති ශ පිටඳත අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵ නවෝ
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
නනොන්නහ ඵ දන්හ ලිපිඹ නියදි
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ එවීභ අලයයි.
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CS/DOS/40098

නක්.ජී. ක්රිසටිනහ මිඹ මඳහය නේහ,
අනරවි ංර්ධන
ව ඳහරිනබෝගි
ආයක්ණ යහජය
අභහතයහංලඹ

නේඹ
SMCMC/AD 2021.02.10
සථීය කිරීභ M/07/01/C
AA/PF/31

ඩිේනරෝභහ නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
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CS/DOS/41128

එස.එස.භයසංව
මිඹ

නේඹ
ප්රනල්/අක්/පු 2020.12.17
සථීය කිරීභ ලි/1/8/1/20
20

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ඳත්වීභ ඵහය ත් ඵට දන්හ නනොභළත
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

ප්ර/නල්-අක්මීභන

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ.

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ
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CS/DOS40286

CS/DOS/40325

CS/DOS/40251

ටී.අේබීහ මිඹ

ඒ.එල්.එච්. හිල්මි
භඹහ
එස.පුනේන්ත්රයහහ
භඹහ

ප්ර/නල්-කුච්චනේලි නේඹ
DS/KU/Adm 2017.04.04
සථීය කිරීභ /ESTAB/2/2
/34

යහජය ආයක්
වහ ආඳදහ
ශභනහයණ
යහජය
ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

නේඹ
NDRSC/02/ 2021.03.25
සථීය කිරීභ 01/03/317
නේඹ
2/1/1/6/2සථීය කිරීභ TRI-21

2019.06.08

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ විඹන් ව ර් රට
අදහශ හභහර්ථ හිත තනි පිටුකින්
ස ශ නල්නනේ වති ශ
පිටඳත අලයයි
නනභහි නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත අලයයි.(නනභහි
ඳතින නනසේ ටවන් යන්න)
ජහති වළදුනුේඳත

ංනලෝධිත ජහති වළදුනුේඳනත් වති
ශ පිටඳතක් අලයයි

ඩිේනරෝභහ වතිඹ

මුල් පිටඳත්හි වති ශ පිටඳතක්
අලයයි.

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ
ඩිේනරෝභහ නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.06.01-2016.12.22 දක්හ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට) අලයයි.
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට
2767

CS/DOS/A/45198 G.M.මුණසංව භඹහ

සනේල ටයුතු උස කිරීභ HA2021.12.03
යහජය අභහතයහංලඹ II නරේණිඹ 1/1/9/4/I-II

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
අ.නඳො. හභහනය නඳශ විබහනේ නදන ඵ නදභශ / සංවර භත්
ඵ නහථ කිරීභට ප්රතිපර නල්නඹ

2768

CS/DOS/A/45917 J.A.D.K.ජඹසංව මිඹ නේළල්,පිත්තර,
භළටි,ලී ඵඩු ව
ග්රහමීඹ ර්භහන්ත
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

උස කිරීභ අංඹක්
II නරේණිඹ වන්
නනොනේ.

2021.08.09

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත
චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ උඳන්
දිනඹ ටවන් ය නළත. උඳන්දිනඹ
ටවන් යන රද චර්ඹහ ටවන අලය
නේ.

2769

CS/DOS/A/45819 P.M. සුදුවහමිනන් මිඹ සනේල ටයුතු උස කිරීභ HA2022.01.31
යහජය අභහතයහංලඹ II නරේණිඹ 1/1/9/4/18

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

2770

CS/DOS/A/45297 A.S.නවුෂර් භඹහ

චර්ඹහ ටවන

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ ේඵන්ධ
ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ නිළයදි කිරීේ
නනතොත් එභ නිළයදි කිරීේ ටවන්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක්
එවිඹ යුතුඹ.

සනේල ටයුතු උස කිරීභ HA2022.01.31
යහජය අභහතයහංලඹ II නරේණිඹ 1/1/9/4/18

2771

2772

CS/DOS/A/45122 H.D.I.W.දිහනහඹ නෞය
මිඹ
අභහතයහංලඹ

CS/DOS/A/45143 M.P.M.S.කුරයත්න
මිඹ

උස කිරීභ 06/A/DO/A/ 2019.05.03
II නරේණිඹ 45122/67

සනේල ටයුතු උස කිරීභ HA2022.01.31
යහජය අභහතයහංලඹ II නරේණිඹ 1/1/9/4/18

නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්

මුල් ඳත්වීනභන් ඳසු නිරධහරිඹහ බහවිතහ
යනු රඵන නභ නනස ඵළවින් එභ නභ
බහවිතහ කිරීභට අනුභළතිඹ රඵහදිභ පිණි
බහණ්ඩහහය චක්රනල් 394 අනු අලය
නල්න ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

නිරධහරිඹහ II නරේණිඹට උසකිරීභට
සුදුසුේ පුයහ ඇත්නත් 2015.07.07
දිනට ඵ නිරීක්ණඹ න ඵළවින්
2015.07.01 දින සට උස කිරිභට අදහශ
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේල ය තිබීභ
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්(ළ.යු -උස වීේ
දිනඹ ළටුේ යහිත නිහඩු / අඩ ළටුේ
නිහඩු දින ණනට අනුරපී ප්රභහද නේ.)

උඳහධි වතිඹ

රහසත්රනේදී උඳහධි වතිනේ වති
ර පිටඳතක්

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

2008.02.03 දින ඳත්න රද
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණ ප්රතිපර
ටවනන් නිරධහරිනිඹනේ නභ නනස
ඵළවින් නභ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්

ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ

නේඹ සථීය ර දිනඹ(2005.08.01) වහ
ළඩ බහය ත් දිනඹ (2005.08.02)අතය
නනක් ඇති ඵළවින් ඒ පිලිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක්
චර්ඹහ ටවනනහි නභ උේඳළන්න
වතිඹ වහ නනොළරනේ. නිළයදි
නොට එන්න. එනේභ භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ නභ වහ අත්නද හිත
ඉදිරිඳත් යන්න.

2777

CS/DOS/19334

ඩී.එේ.ටී. කුභහරි මිඹ ආයක්
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MDM/AD/0 2020.08.11
7/EPF/176

චර්ඹහ ටවන

2778

CS/DOS/19379

නක්.එච්.ඒ. ජීනී
මිඹ

සථිය කිරීේ MPI/Admin/ 12/20/2021
15/DO/KR/1
7

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

විලස විදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.04.16-2014.04.16 ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහනේ නිර මුද්රහ අලයයි.
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

නිහඩු හර්තහ

නිර මුද්රහ අලයයි.
මීට අභතය සඹළු නල්ණ ර තය
පිටඳත් ය නිරමුද්රහ තළබිඹ යුතුඹ.

2781

2784

CS/DOS/19704

CS/DOS/40023

ඒ. ඵේනදවිතහන මිඹ

එච්.බී.එච්.
ඵසනහඹ භඹහ

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.12.09
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(හල්ර)

ප්රහ/නල් ඵශන්නොඩ

නේඹ
BLDS/ADM/ 2020.06.11
සථීය කිරීභ HR/2/PER/0
28

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහනේ 2015 ර්නේ අනිඹේ
නිහඩු 21 1/2නර වන් නේ.එඹ
නිළයදි නොට ලිත් ර් ඳදනමින් ස
නොට එන්න.

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ විඹන් ව ර් රට
අදහශ හභහර්ථ හිත තනි පිටුකින්
ස ශ නල්නනේ වති ශ
පිටඳත අලයයි.
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ.

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

2786

CS/DOS/41362

නේ.නේරික්රිහ මිඹ

ත්ත් නිසඳහදන නේඹ
DAPH/AD/1 2021.02.09
වහ නෞය
සථීය කිරීභ 4/8/68
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි ප්රතිපර නහථඹ

උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

2788

CS/DOS/41332

ටී.එච්.ඒ. ත්රිභහන්න
මිඹ

නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2021.09.28
ංර්ධන
සථීය කිරීභ උඳහධි
නදඳහර්තනේන්තු
/නේ.සථි
(භවනුය)

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නනේ
විඹන් ව ර් රට අදහශ හභහර්ථ
හිත තනි පිටුකින් ස ශ
නල්නනේ වති ශ පිටඳත අලයයි.

2791

CS/DOS/40243

එස.නරෝන්තන්
භඹහ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ ත්රිකුණහභරඹ

නේඹ
GA/EST/PF/
සථීය කිරීභ MA10/DO53

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

චර්ඹහ ටවන
2793

2796

CS/DOS/41260

CS/DOS/00212

ටී.තනයහජන් භඹහ

ආයක්
අභහතයහංලඹ

D S A D N නදනිපිටිඹ ශ්රී රංහ දුේරිඹ
නේඹ

නේඹ
NDRSC/02/ 2020.09.7
සථීය කිරීභ 01/03/321

සථිය කිරීේ ළ06එ

2021.12.17

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ.

ඩිේනරෝභහ වතිඹ

ඩිේනරෝභහ වතිනේ මුල්පිටඳතහි
වති ශ පිටඳතක් අලයයි.

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නනඹහි
මුල් පිටඳතහි වති ශ පිටඳතක්
අලයයි.

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
නනේ නනේ ඇති ඵළවින්
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත

2797

CS/DOS/00128

K M ප්රදීපිහ

හන්තහ වහ ශභහ සථිය කිරීේ MWCA/2/5/ 2021.10.29
ංර්ධන, නඳය
19/10/192
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013/06/01 නර
ංනලෝධනඹ විඹ යුතුඹ.
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ ටවන
අලය නේ.

උඳහධි වතිනේ වහ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නනේ මුල් පිටඳත් ර
වති ශ පිටඳත්

ංර්ධන, නඳය
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

19/10/192

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ
ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ.
අදහර නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත්
න ඳරිදි සය ඇති ආෘති
ඳත්රඹ අනු ේපර්ණ යන රද
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹක් අලයයි.

2798

CS/DOS/00937

A M R B අභයනෝන් ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/KGK/1/ 2021.08.18
හර්ඹහරඹ 4/4/100
භවනුය
ඩත්තය ව
ඟටනෝයනශේ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

2799

CS/DOS/00408

R A I D යහජඳක්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 10/1/61/8/ 2021.04.27
හර්ඹහරඹ 50
යත්නතොට

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ( 4 ඳරිශිසඨඹ)
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

2800

CS/DOS/00271

K G M නිල්මිණි

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/3 2021.08.06
ප්රර්ධන වහ
/1/49
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

2018.06.05 දින සට 2018.06.29
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්
උඳහධි වතිනේ වහ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නනේ මුල් පිටඳත් ර
වති ශ පිටඳත්

2801

CS/DOS/00884

W M I ර්ණසරිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/PDB/1/ 2020.11.23
හර්ඹහරඹ 5/4/13/34
ඳරහර

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත
නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.

2013.02.17ට

2802

CS/DOS/01027

D M S K දිහනහඹ විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/3 2021.04.30
ප්රර්ධන වහ
/1/61
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
ඹථහත් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි වති යන රද
පිටඳත
නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත් දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳත්

2804

CS/DOS/01640

I P N K දිල්වහනි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DSAM/EST/ 2017.06.27
හර්ඹහරඹ 9/F/DO/15
අේඵරන්නතොට

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන
රද උඳහධි වතිනේ වති ර
පිටඳත

2805

CS/DOS/01293

J A N P ජඹනොඩි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/TUM/0 2021.05.05
හර්ඹහරඹ 1/05/01/27
රනදය

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන
රද උඳහධි වතිනේ වති ර
පිටඳත

2806

CS/DOS/01802

P A T.නප්රේභතිර

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ
හර්ඹහරඹ රසමුල්ර

උඳහධි වතිනේ වහ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නනේ මුල් පිටඳත් ර
වති ශ පිටඳත්

2022.03.07
අනු
අංකය
2808

CS/DOS/.......
අංකය
CS/DOS/41311

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

ආර්.බී.පී.බී.එේ.එන්. ප්රජහ ඳහද
නේඹ
DCBC/EST/8 2019.06.26
ඩී. වල්නක්ර මිඹ
විනලෝධන
සථීය කිරීභ /2/1/18
නදඳහර්තනේන්තු

අඩුපාඩු ගේඛනය
උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

විව්තරය
උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නනේ
විඹන් ව ර් රට අදහශ හභහර්ථ
හිත තනි පිටුකින් ස ශ
නල්නනේ වති ශ පිටඳත අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ එහ ඇති හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ර 2015.07.04-2016.07.03 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට
භහනරෝචන හර්තහර ආඹතන
ප්රදහනිඹහනේ නිර මුද්රහ නළත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ එහ ඇති හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ර 2016.07.03-2016.12.21 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට
භහනරෝචන හර්තහ අලයයි.
2809

CS/DOS/41287

එේ.ඒ. මිසඵහහු. භඹහ ආයක්
අභහතයංලඹ

නේඹ
NDRSC/02/ 2020.07.03
සථීය කිරීභ 01/03/294

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නනේ
විඹන් ව ර් රට අදහශ හභහර්ථ
හිත තනි පිටුකින් ස ශ
නල්නනේ වති ශ පිටඳත අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013/07/02 නර
ංනලෝධනඹ විඹ යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවනන් අධයහඳන සුදුසුේ
දවන් ය නනොභළත .ඹහථහත් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි වති යන රද
පිටඳත
එහ ඇති චර්ඹහ ටවනන් නභ,උඳන්දිනඹ
ආදි නතොයතුරු ඳළවළදිලි නළත. ඳළවළදිලි
වති ශ පිටඳතක් අලයයි.

චර්ඹහ ටවන

2810

2812

CS/DOS/40433

CS/DOS/40776

ජී.ඩබ්.ඩී.එල්.නක්.ද.
සල්හ මිඹ

ආර්.ඒ.එස.එච්
රුණහයත්න මිඹ

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

ප්රහ/නල් අත්තනල්ර නිට්ටඹු

නේඹ
MIC/ADM/0 2021.08.09
සථීය කිරීභ 4/09/16

නේඹ
අත්/1/2/ං 2021.05.05
සථීය කිරීභ නි/02/05

චර්ඹහ ටවන

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ.

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

ඩිේනරෝභහ නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ.

2813

2817

CS/DOS/40031

CS/DOS/41307

නක්.එල්.නේ.ජඹරහල් නොවිජන
නේඹ
DAD/RNP/A 2021.11.13
භඹහ
ංර්ධන
සථීය කිරීභ DM03/D.O/
නදඳහර්තනේන්තු
116
- යත්නපුයඹ

ඩී.එේ.එස.ආර්.නක්.
ධනඳහර මිඹ

ේරු
නේඹ
CEQ/13176 2019.06.14
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ

නනභහි නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත(නනභහි ඳතින
නනසේ ටවන් යන්න) මුේදයඹක්
භත අත්න් තළබ දිවුරුේ ප්රහලඹක්
නළත එවිඹ යුතුඹ.
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ.

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ විඹන් ව ර් රට
අදහශ හභහර්ථ හිත තනි පිටුකින්
ස ශ නල්නනේ වති ශ
පිටඳත අලයයි.
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.07.04 නර
ංනලෝධනඹ විඹ යුතුඹ.
උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නනේ
විඹන් ව ර් රට අදහශ හභහර්ථ
හිත තනි පිටුකින් ස ශ
නල්නනේ වති ශ පිටඳත අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

2818

CS/DOS/40678

නක්.ඒ.එේ දිල්රුක්ෂි ඉඩේ අභහතයහංලඹ නේඹ
2/10/05/28 2021.01.13
මිඹ
සථීය කිරීභ

නිහඩු හර්තහ

2014.04.28 දින සට 2014.05.01 දින
දක්හ නිහඩු ේඵන්ධ හර්තහක්
අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.04.27-2014.05.02 දක්හ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ අලයයි.
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි වතිනේ මුල්පිටඳතහි වති
ශ පිටඳතක් අලයයි.
2013.03.20-2013.05.09 දක්හ ඳරිහ
හර්තහ එන්න.
*උඳහධි
වතිඹ/උඳහධි ප්රතිපර නල්නඹ
වති ර පිටඳත්
එන්න/ජහ.වළ.ඳ.වති ර පිටඳතක්
එන්න.
*චර්ඹහ ටවනනහි දින ඳළවළදිලි
නළත.නිළයදි ය එන්න.*උඳහධි
වතිනේ මුල්පිටඳනතහි වති ර
පිටඳත් අලයයි

2822

CS/DOS/10679

යි.එේ.ස.නක්.අනබ්ය ඉඩේ හිමිේ
සථීය කිරීේ 01/07/01/1 2022.01.06
ත්න
නියවුල් කිරීනේ
5
නදඳහර්තනේන්තු

*ඳරිහ හර්තහ
*උඳහධි
වතිඹ/උඳහධි ප්රතිපර නල්නඹ

2823

CS/DOS/11701

ආර්.පී.සී.පී.යණසංව ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ ARP/EST/DS 2021.11.19
හර්ඹහරඹ PSF/A7/22
අයණහඹ

චර්ඹහ ටවන

2826

CS/DOS/10363

එස.ඒ.නනයත්

උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

2827

CS/DOS/A/47488 ඩබ්.ඩබ්.ඔරුරනේ
මිඹ

ඳශු ේඳත්
,නොවිඳශ
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ SML/3/4/ං 2021.12.15
නි/89

විරහභ ළටුේ
I න
විළ/ඳහ10/ 2022.01.18
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
නඳෞලි/543/
උස කිරීභ ං

01. සථිය ඳත්වීේ දිනඹ වහ ළටුේ
ර්ධ දිනනේ නනක් නනොභළති
ඵළවින් I න නරේණිඹට උස
කිරීනේ දිනඹ 2021.07.15 න
ඵළවින් එදිනට ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ නඹොමු
යන්න.

විසතයහත්භ උඳහධි නහථ කිරීනේ
ලිපිඹක් අලයයි.
*උඳහධි
වතිඹ වහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේද මුල්පිටඳනතහි වති ර
පිටඳත් අලයයි
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CS/DOS/A/46782 පී.එල්.එල්.
කුභහයනේන භඹහ

දුේරිඹ
I න
ළ02/ං/නි 2022.01.20
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
/46782
උස කිරීභ
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CS/DOS/A/45113 එල්.පී. ඥහනතී මිඹ ඵදු අභිඹහචනහ
නොමින් බහ
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CS/DOS/A/16690 ඩබ්.ඒ.ඒ.නවේභහලී

I න
TAC/Adim/ 2022.02.11
නරේණිඹට
Gen/2022
උස කිරීභ

අඳනඹන
සථිය කිරීේ 1/10/02/91 2019.07.11
ෘෂිර්භ
නදඳහර්තනේන්තු

01.අං CS/DOS/Policy04 වහ
2021.12.09 දිනළති ලිපිනේ උඳනදස
ඳරිදි නදන හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරීක්ණඹට අදහශ නදන
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්වීනේ
නල්නඹ.
02.චර්ඹහ ටවනන් 2020.05.16
දිනට ළටුේ ර්ධඹ වන්
නනොනේ. ඒ අනු ළටුේ ර්ධන 20
ේපර්ණ න ඳරිදි ඹහත්හලීන
යන රද චර්ඹහ ටවනන් වති
ශ පිටඳතක් නඹොමු යන්න.
03. නදන නරේණිනේ ය 10
ේපර්ණ න දිනඹ 2021.05.16
නර ආදර්ල අඹදුේ ඳත්රනේ වන්
ය ඇත. ඊට නවේතු නර්ද ඹන්න
ඳළවළදිලි යන්න.
04. I න නරේණිඹට උස කිරීභට
නිර්නේශිත දිනඹ නර 2020.05.17
නර වන් ය ඇත. එඹ
2020.05.16 දිනට ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ නඹොමු
යන්න.
01. සථිය ඳත්වීේ දිනඹ න
2000.05.16 දිනට ළඩ බහයළනීනේ
නල්නනේ වති ශ පිටඳතක්
නඹොමු යන්න

චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති
උඳන් දිනඹ උේඳළන්න වතිනේ
උඳන්දිනඹ වහ නනොළරනේ. උඳන්
දිනඹ නිළයදි ශ යුතුයි.
2016.03.22 දින සට 2016.03.28
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්

01. ඔඵ විසන් නඹොමුය ඇත්නත්
අබයහරහභි නිරධහරිනිඹ නර ළඩ
බහය ළනීභකි. සථිය ඳත්වීභ රඵහ
ළනීනභන් අනතුරු ළඩ බහයත් ඵට
රඵහනදන ලිපිනඹහි වති ශ පිටඳතක්
නඹොමුශ යුතුඹ.
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CS/DOS/A/17135 නක්.එස.වික්රභනහඹ විදුලි ංනේල,
සථීය කිරීභ MFE/RAD/1 2019.10.18
විනේල රැකිඹහ ව
/1/104
ක්රීඩහ අභහතයංලඹ

උේඳළන්න වතිඹ වහ ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වන් නනේ වහ
උඳහධි නහථ කිරීනේ වහ උඳහධි
වතිනේ නේ ර නනක්
ඳතින ඵළවින් ඒ වහ දිවුරුේ
ප්රහලඹක් රඵහ එහි මුල් පිටඳත
එවිඹ යුතුඹ.
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ මුල්
පිටඳත ලිපිඹ
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CS/DO/22451

ඩබ්.ඒ.පී. වසන්තහ

නශ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ 105/09/04/ 2021.12.31
05
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CS/DO/21156

එල්.ජී.පී.ටී.නක්.
කුභහරි

නොවිජන
සථිය කිරීභ 6/7/1/2/DO 2021.11.30
ංර්ධන දිසත්රික්
/67
හර්ඹහරඹ නුයඑළිඹ
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CS/DO/20453

නක්.සී. ඹහනරභ

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MIPI/Admin 2022.01.19
/16/GL/14

ඳත්වීේ දිනඹ 2013.03.19 ඵළවින්
එභ දිනට සථිය කිරීභ වහ
නිර්නේලඹ
චර්ඹහ ටවනන් උඳන් දිනඹ
ඳළවළදිලි ටවන් ය නළත
නඹොමුයන්න
උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳනතන්
වති යන රද පිටඳතක්.
ජහති වළදුනුේඳනතහි මුල්
පිටඳනතන් වති යන රද
පිටඳතක්
04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
උඳහධි ප්රධහනනෝත්නේදී ප්රධහනඹ
යන රද උඳහධි වතිනේ මුල්
පිටඳනතන්, වති යන රද
පිටඳතක්
නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.

නභ ඹහනරභ වහ උඳහධි නහථ කිරීභ
ඇතුළු ඇතළේ නල්ණ ර ඹහනල්භ
නර වන් නේ.
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CS/DO/20453

නක්.සී. ඹහනරභ

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MIPI/Admin 2022.01.19
/16/GL/14
චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනන් මුල් පිටඳනතන් වති
යන රද පිටඳතක්
උඳහධි ප්රධහනනෝත්නේදී ප්රධහනඹ
යන රද උඳහධි වතිනේ මුල්
පිටඳනතන්, වති යන රද
පිටඳතක්
උේඳළන්න වතිඹ
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CS/DO/21168

නක්.ඒ.ඩී.පී.
දිල්රුක්ෂි

නොවිජන
සථිය කිරීභ DAD/RNP/A 2021.11.13
ංර්ධන දිසත්රික්
DM03/D.O/
හර්ඹහරඹ 152
යත්නපුය

මුල් පිටඳනතන් රඵහ න්නහ රද වති
ර පිටඳතක්
උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත (ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති යන රද)

උඳහධි ප්රධහනනෝත්නේදී ප්රධහනඹ
යන රද උඳහධි වතිනේ මුල්
පිටඳනතන්, වති යන රද
පිටඳතක්
2013.06.25 සට 2014.10.29 දක්හ එහ ඇති ඳරිහ හර්ථහ නළත නඹොමු
ඳරිහ හර්ථහනේ විනේ නිහඩු
යමි
92ක් දක්හ ඇත. ඒ පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක්.
2017.01.16 සට 2018.06.29 දක්හ 2017.01.16 සට 2018.01.15 ට වහ
ඳරිහ හර්ථහ
2018.01.16 සට 2018.06.29 දක්හ

2838

CS/DO/21219

ටී.ජී.එන්.
නනනවියත්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ - සථිය කිරීභ KDS/PDB/1/ 2021.12.09
ඳහතදුේඵය
5/04/13/99

එක් එක් හර්ඹක්භතහ ඩයිේ
විබහ ර්ඹන්ට නන නනභ
ප්රතිපර ටවන්
නභ ංනලෝධනඹ ය ඇත්නේ
උේඳළන්න වතිඹ නවෝ එනේ
නනොභළතිනේ ඳළවළදිලි දිේරුේ
ප්රහලඹක්
උඳහධි ප්රධහනනෝත්නේදී ප්රධහනඹ
යන රද උඳහධි වතිනේ මුල්
පිටඳනතන්, වති යන රද
පිටඳතක්
උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනන් මුල් පිටඳනතන් වති
යන රද පිටඳතක්

උේඳළන්න වතිනඹහි නභ නිලංරහ වහ
අනනකුත් නල්ණඹන්හි නිංරහ නේ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
(මුල්පිටඳත)
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CS/DO/20559

ඩබ්.එේ.ඩී.පී.
වීයනෝන්

නයජිසට්රහර්
සථිය කිරීභ RG/AB/18/0 2022.01.24
ජනයහල්
1/104
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනන් මුල් පිටඳනතන් වති
යන රද පිටඳතක්
2018.05.05 සට 2018.06.29 දක්හ එහ ඇති ඳරිහ හර්ථහ නළත නඹොමු
ඳරිහ හර්තහ
යමි

2840

CS/DO/20687

යි.එේ.නේ.එස.
ඹහඳහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ - සථිය කිරීභ PLO/WKD/H 2021.12.27
ළලින්ද
RM/06/02/
04

උඳහධි ප්රධහනනෝත්නේදී ප්රධහනඹ
යන රද උඳහධි වතිනේ මුල්
පිටඳනතන්, වති යන රද
පිටඳතක්
උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනන් මුල් පිටඳනතන් වති
යන රද පිටඳතක්

2841

CS/DO/21282

නක්. නජඹලිංේ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ - සථිය කිරීභ ME/DS/EB/ 2018.04.05
භහන්තහයි
PF/67
නළනනහිය

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද 3
ඳරිශිසඨඹ
බහණ්ඩහහය චක්රනල් 394 අනු
නභ නනස කිරීභට අදහර නල්න
වහ දිේරුේ ප්රහලඹක්
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CS/DOS/40504

එස.ගුණනයඩ්නේ
මිඹ

විරහභ ළටුේ
නේඹ
විළ/ඳහ10/ 2019.01.16
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ නඳෞලි/301/
ං

ජහති වළදුනුේඳත

එහ ඇති ජහති වළදුනුේඳතහි පිටඳත
ඳළවළදිලි නනොභළත. ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳතක් අලයයි.

චර්ඹහ ටවන

ඹහථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

නනභහි නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත අලයයි.(නනභහි
ඳතින නනසේ ටවන් යන්න)
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CS/DOS/40278

R.Ankayakkanny

නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2017.02.23
ංර්ධන
සථීය කිරීභ උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි
(ත්රිකුණහභර
ඹ)

ජහති වළදුනුේඳත

එහ ඇති ජහති වළදුනුේඳතහි පිටඳත
ඳළවළදිලි නනොභළත. ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳතක් අලයයි.

ංර්ධන
සථීය කිරීභ උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි
(ත්රිකුණහභර
ඹ)

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි පිටඳතක් අලයයි.

ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද ත්ේ වහ
261)
ඵළයේ ප්රහලනේ අත්න ව දිනඹ
නළත.ේපුර්ණ ශ ත්ේ ඵළයේ
ප්රහලඹක් අලයයි.
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CS/DOS/40992

ඒ.එල්.රිනෝනහ මිඹ ළවිලි
අභහතයහංලඹඹ

නේඹ
MPI/Admin/ 2020.10.20
සථීය කිරීභ 14/AM/16

චර්ඹහ ටවන

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

උඳහධි වතිඹ
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CS/DOS/40915

පි.ත්තිඹපිරිඹහ මිඹ

ළවිලි
අභහතයහංලඹඹ

නේඹ
MPI/Admin/ 2021.02.01
සථීය කිරීභ 14/AM/13

එහ ඇති චර්ඹහ ටවනනහි
නිරධහරිඹහනේ අත්න නළත. අත්න
හිත නියදි චර්ඹහ ටවන වති
යන රද පිටඳත අලයයි.
උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නනේ
විඹන් ව ර් රට අදහශ හභහර්ථ
හිත තනි පිටුකින් ස ශ
නල්නනේ මුල් පිටඳතින් වති ශ
පිටඳත අලයයි.
උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳතහි වති
ශ පිටඳතක් අලයයි.

නනභහි නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත අලයයි.(නනභහි
ඳතින නනසේ ටවන් යන්න)
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.06.08දින සට 2014.07.08 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක් අලයයි.
ඩිේනරෝභහ වතිඹ

ඩිේනරෝභහ වතිනේ මුල් පිටඳතහි
වති ශ පිටඳතක් අලයයි.
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CS/DOS/40832

CS/DOS/40868

ආර්. ෂසමිඹහ මිඹ

S.Sothilingam

විනේල රැකිඹහ
නේඹ
MFE/RAD/7 2021.03.31
ප්රර්ධන වහ
සථීය කිරීභ /1/116
නශඳර
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

උස අධයහඳන
වහ භවහභහර්
අභහතයහංලඹඹ

නේඹ
HWY/ADM/ 2018.02.16
සථීය කිරීභ 08/01/02/A
MP/01/11

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නනේ
විඹන් ව ර් රට අදහශ හභහර්ථ
හිත තනි පිටුකින් ස ශ
නල්නනේ වති ශ පිටඳත අලයයි.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර

2018.06.30 හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහනේ ප්රතිපර නල්නනේ විබහ
අංඹ ළයදිඹට දවන් ය ඇත.නියදි
ය නළත එවීභ අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013/07/02 නර
ංනලෝධනඹ විඹ යුතුඹ.
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ.

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

2852

2853

2854

CS/DOS/40798

CS/DOS/41411

CS/DOS/41329

එ.ඒ.එස.දභඹන්ති
අධිහරී මිඹ

ප්ර/නල්-මීරිභ

ඩබ්.ඒ.ඩී.ඒ. දිල්වහනි ෘෂිර්භ
මිඹ .
අභහතයහංලඹ

ආර්.එේ.වී.නක්.
යත්නහඹ මිඹ

නේඹ
මීරි/ප්රහනල්/ 2020.08.19
සථීය කිරීභ ආ02/146/3
4

ජහති වළදුනුේඳත

නේඹ
2/1/1/10-36 2021.12.31
සථීය කිරීභ

ඩිේනරෝභහ වතිඹ

ඩිේනරෝභහ වතිනේ මුල්පිටඳතහි
වති ශ පිටඳතක් අලයයි.

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනඹහි මුල් පිටඳතහි වති ශ
පිටඳතක් අලයයි.

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි වතිනේ මුල්පිටඳතහි වති
ශ පිටඳතක් අලයයි.

අඳනඹන
නේඹ
1/14/1/70
ෘෂිර්භනදඳහර්ත සථීය කිරීභ
නේන්තු

2021.12.14

උේඳළන්න වතිඹ

මුල් පිටඳත්හි වති ශ පිටඳතක්
අලයයි.

නනභහි නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත අලයයි.(නනභහි
ඳතින නනසේ ටවන් යන්න)

2854

CS/DOS/41329

ආර්.එේ.වී.නක්.
යත්නහඹ මිඹ

අඳනඹන
නේඹ
1/14/1/70
ෘෂිර්භනදඳහර්ත සථීය කිරීභ
නේන්තු

2021.12.14
උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නනඹහි
මුල් පිටඳතහි වති ශ පිටඳතක්
අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ එහ ඇති හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ර 2013.06.22-2014.06.22 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට
භහනරෝචන හර්තහර ආඹතන
ප්රදහනිඹහනේ නිර මුද්රහ නළත
2855

CS/DOS/40682

එන්.ඒ.එච්.ඩබ්.ඩී.
උදඹංනී මිඹ

ප්රහ/නල් යින්දභරුදු

නේඹ
ADM/ESTB/ 2021.03.31
සථීය කිරීභ PRSDO/01/
08

චර්ඹහ ටවන

ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ ටවන
අලය නේ.

නිහඩු හර්තහ

ඒහ ඇති නිහඩු හර්තහනේ ප්රසුත නිහඩු
පිළිඵද ඳළවළදිලි හර්තහක්
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013/06/07 නර
ංනලෝධනඹ විඹ යුතුඹ.
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

2856

CS/DOS/41358

ඒ.ආර්. ජරීනහ මිඹ

නොවිජන
නේඹ
24/1/2/9-2 2021.04.09
ංර්ධන
සථීය කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

2857

CS/DOS/40903

එේ.ජී.එන්. නින්ත
භඹහ

ප්රහ/නල්-නිඹහභ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

නේඹ
NYGM/ADM 2021.11.30
සථීය කිරීභ /9/4/23

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

ඩිේනරෝභහ වතිඹ
2858

CS/DOS/ 41954

යි නජඹදර්සනී මිඹ ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීභ DTG/ADM/ 2021.04.07
හර්ඹහරඹ C/PFILE/DO
ඩත් තය,
O/028
ත්රිකුණහභරඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ විඹන් ව ර් රට
අදහශ හභහර්ථ හිත තනි පිටුකින්
ස ශ නල්නනේ වති ශ
පිටඳත අලයයි.
උඳහධි වතිනේ මුල්පිටඳතහි වති
ශ පිටඳතක් අලයයි.
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

2859

CS/DOS/ 41663

එේ.යහජිනී මිඹ

න ංයක්ණ
සථීය කිරීභ ඊ10/02/55
නදඳහර්තනේන්තු

2021.06.14

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

2861

CS/DOS/ 41945

බී.අධිසඨරක්ෂිමී මිඹ ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීභ DTG/ADM/ 2021.03.31
හර්ඹහරඹ C/PFILE/DO
ඩත් තය,
O/032
ත්රිකුණහභරඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

ඳත්වීේ ලිපිනේ නභ වහ නිරධහරිණිඹ බී.
අධීසඨරක්සමී න අතය බහවිතහ යන
නභ න්නන් එස.අධිසඨරක්සමී නේ
නනස ඵළවින් බහණ්ඩහහය චක්රනල්
394 අනු නභ නනස කිරීභට ඉල්ලීභක්
ඉදිරිඳත් ය තිනබ්නේ ඊට අදහර නල්න
(නනභහි ඳතින නනසේ ටවන්
යන්න)

2863

CS/DOS/ 41951

එස.ඹනයහේ භඹහ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීභ DTG/ADM/ 2021.03.31
හර්ඹහරඹ C/PFILE/DO
ත්රිකුණහභරඹ
O/036
නය වහ ඩත්
තය

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි/ ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන් ඳතුනේ රංගු දිනඹ 2010.03.03
ව උඳහධි /ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ
ය ඇති ලිපිනේ උඳහධිඹ රංගු දිනඹ
2011.12.06 නර නනස දිනඹන්
ටවන් ඇත. විලසවිදයහරඹ භඟින්
නළත නහථ ය ළනීභක් අලයයි.

2865

CS/DOS/ 41531

එේ.ලයහභරහ මිඹ

විනේල රැකිඹහ
ප්රර්ධන වහ
නශනඳොශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංඹ

සථීය කිරීභ MFE/RAD/9 2021.08.06
/1/62

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එම්.යාමා
ව උඳහධි වති ර එව්. යාමා නේ
එභ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

2868

CS/DOS/A/48209 එේ.සී.නක්.යත්නහඹ හන්තහ වහ ශභහ
මිඹ
ංර්ධන,නඳය
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන,ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

ii නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2022.01.05
උස කිරීභ 8/10/182

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

2869

CS/DOS/A/48147 ඕ.පී.එන්.පී.කුභහය
භඹහ

නඵෞේධ ටයුතු
ii නරේණිඹට නඵෞ.නො/ඳහ 2021.12.27
පිළිඵ
උස කිරීභ /නඳෞ.ලි/භහ
නදඳහර්තනේන්තු
නඹෝජ/45

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

2870

CS/DOS/A/48072 ටී.එන්.ළුආයච්චි
මිඹ

හන්තහ වහ ශභහ
ංර්ධන,නඳය
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන,ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

ii නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2022.01.05
උස කිරීභ 8/10/51

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

2871

CS/DOS/A/48375 එේ.ඊ.යහජඳක් භඹහ නෞය
අභහතයහංලඹ

ii නරේණිඹට 06/A/DO/A/ 2021.12.28
උස කිරීභ 48375/195

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

නිරධහරිඹහ II නරේණිඹට උසකිරීභට
සුදුසුේ පුයහ ඇත්නත් 2015.08.01.
දිනට ඵ නිරීක්ණඹ න ඵළවින්
2020.08.01 දින සට උස කිරිභට අදහශ
ආඹතන ප්රධහනිඹහ නිර්නේල ය තිබීභ
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනේ ඳළවළදිලි
ඡහඹහපිටඳතක් වති ය නඹොමු
යන්න.

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවන අනු 2007ර්නේ ළටුේ
ර්ධඹ නහ නනොභළති ඵ
නිරීක්ණඹ නේ.ඹහත්හලීන යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි වති යන රද
පිටඳතක් නඹොමු යන්න.
ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

2872

CS/DOS/A/48215 නේ.ඒ.ඒ.දභඹන්ති
මිඹ

හන්තහ වහ ශභහ
ංර්ධන,නඳය
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන,ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

ii නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2022.01.05
උස කිරීභ 8/10/227

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

2873

CS/DOS/A/48073 එල්.එච්.එේ.ඒ.බී.යත් ප්රහනේශීඹ නල්ේ ii නරේණිඹට HA/1/1/9/4 2021.12.03
නහඹ භඹහ
හර්ඹහරඹඋස කිරීභ /22
ළලිභඩ

2874

CS/DOS/06051

2875

CS/DOS/05814

පී.ආර්.භංජුර කුභහය ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ අනු/2/1/2/1 2019.07.01
හර්ඹහරඹ,
/202
ළබිතිනොල්රෆ

ඩබ්.නක්.එන්.
ධනංජනී

නයජිසට්රහර්
සථිය කිරීභ RG/AB/18/0 2022.01.02
ජනයහල්
1/237
නදඳහර්තනේන්තු

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹට
අදහර ප්රතිපර ටවනනහි නභ නිළයදි
නනොනේ.ඒ පිළිඵ ද වන් යමින්
දිේරුේ ප්රහලඹක් නඹොමු යන්න.

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිරමුද්රහ තඵහ වති
යන රද පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි වතිනඹහි මුල් පිටඳනතහි
වති යන රද පිටඳත

නචෝදනහ ඳත්ර වහ විනඹ නිනඹෝ

විනඹහනුකර දඩුේ නනොභළති ඵ දන්හ
ඇති හර්තහනේ නිරධහරිඹහනේ නභ
ළයදිඹ. නභ නිළයදි කිරීභ අලයයි.

අඩ ළටුේ වහ ළටුේ යහිත නිහඩු

නිරධහරිඹහනේ නභ ළයදිඹ.නභ නිළයදි
කිරීභ අලයයි.

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි වතිනඹහි මුල් පිටඳනතහි
වති යන රද පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනනහි මුල් පිටඳනතහි වති යන
රද පිටඳත
04 ඳරිශිසඨනේ ළඩබහය ත් දිනඹ
ඳළවළදිලි දවන් කිරීභ අලයයි

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
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CS/DOS/05105

එේ.ඒ.ඩී.ටී.
වික්රභසංව

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ නොප්රහනල්1/ 2021.01.27
හර්ඹහරඹ,
2/4/43
නොශම

උේඳළන්න වතිඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති යන රද
උේඳළන්න වතිනඹහි ඡහඹහ පිටඳත

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වහ උේඳළන්න
වතිනඹහි වන් නේ අතය
නනසේ ඇත. එභ නනට දිවුරුේ
ප්රහලඹක් අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

එහ ඇති හර්තහනේ නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
ශ යුතුඹ.

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි වතිනඹහි මුල් පිටඳනතහි
වති යන රද පිටඳත

නොශම
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CS/DOS/40469

ටී.ඒ. ගුණනේය
භඹහ

නෞය
අභහතයහංලඹ

නේඹ
06/A/DO/40 2018.11.16
සථීය කිරීභ 469/525

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනනහි මුල් පිටඳනතහි වති යන
රද පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් ඳළවළදිලි පිටඳතක්
අලයයි.(එහ ඇති පිටඳනත් ර්
ඳළවළදිලි නළත)

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

ඩිේනරෝභහ වතිඹ

මුල් පිටඳත්හි වති ශ පිටඳතක්
අලයයි

ජහති වළඳුනුේඳත
උේඳළන්න වතිඹ
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CS/DOS/40298

ටී. ශියන්ජන් භඹහ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

නේඹ
2/1/1/6/2/- 2020.08.09
සථීය කිරීභ Tri-25

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිඹ මුල්පිටඳතහි වති ශ
පිටඳතක් අලයයි.

පුහුණු ලිපිඹ

අබයහරහභි උඳහධිධහරී පුහුණු ලිපිඹ
අලයයි.

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

මුල් පිටඳත්හි වති ශ පිටඳතක්
අලයයි

ඩිේනරෝභහ වතිඹ
2882

CS/DOS/40225

පී.ඒ.පී. ලයහභලී මිඹ . ප්ර/නල්-නනර නේඹ
MO/SEV/ES 2021.01.23
සථීය කිරීභ T/07

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නනඹහි
මුල් පිටඳතහි වති ශ පිටඳතක්
අලයයි.
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CS/DOS/40225

CS/DOS/24535

පී.ඒ.පී. ලයහභලී මිඹ . ප්ර/නල්-නනර නේඹ
MO/SEV/ES 2021.01.23
සථීය කිරීභ T/07

එේ.එල්.ආර්.නිරන්ති වල්දුේමුල්රසථියකිරීේ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

BD/HD/EH 2021.10.11
M/04/1/31

උඳහධි ප්රතිපර නහථඹ

උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2016.12.22 ඳත්න රද හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහනේ නිළරිදි ේපුර්ණ
යන රද ප්රතිපර ටවන අලයයි

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2022.01.11 දින ඹළිත් එන රද
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහනේ දින නිළයදි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
දක්හ ඇත.
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ / ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ රළබී
නනොභළත..(දිසත්රික් නල්ේනේ නිර්නේලඹ)
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CS/DOS/19160

ඒ.එේ.නේ.එස.
නේනහයත්න මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ POL/TKD/H 2021.12.26
හර්ඹහරඹ
RM/04/01/
තභන්ඩු
008

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
දිනඹ වති කිරීනේදී දිනඹක් දවන්
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ ය නනොභළත.
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

2887

CS/DOS/19461

එච්.පී.බී.එේ.
යහජඳතියණ භඹහ

යහජය ආයක්
වහ ආඳදහ
ශභණහයණ
යහජය
අභහතයහංලඹ
ජහති ආඳදහ
වන නේහ
භධයසථහනඹ

දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)
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CS/DOS/18995

එච්.එේ.එස.නක්.
නවේයත් මිඹ

සථිය කිරීේ NDRSC/02/ 2021.12.30
01/03/282

ෘෂිර්භ , ග්රහමීඹ සථිය කිරීේ MREA/2/13 2019.05.28
ආර්ථි ටයුතු,
/02/02
ඳශු ේඳත්
ංර්ධන,
හරිභහර් ව
ධීය වහ ජරජ
ේඳත් ංර්ධන
අභහතයහංලඹ

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුනේ
වති යන රද පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2015.02.26 දින සට ඉදිරිඳත් ය ඇති
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඳරිහ හර්තහ ර හර හණු
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ළයදිඹ. නිළයදි හර්ෂි හර්තහ එන්න.
(2015.02.26-2016.02.25 2016.02.262017.02.25........ ආදී ලනඹන්
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

නිහඩු විසතයඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
වති ය ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
(2013.05.10 දින සට ක්රිඹහත්භ න
ඳරිදි 2013.06.26 දින නේඹට හර්තහ
ශ ඵ)
ඳත්වීේ දින සට හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත් වීභ දක්හ නිහඩු (ලිත් ර්
ඳදනමින්)

අභහතයහංලඹ

නිහඩු විසතයඹ

අඩ ළටුේ නිහඩු 84 කුභක්
ේඵන්ධනඹන්ද ඹන්න පිළිඵ ඳළවළදිළි
කිරීභක්
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2016 ර්නඹන් ඳසු ප්රතිඳර ටවන
(ගිණුේ ක්රභ භත් ව ඵ දළක්නන)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.12.22 න් ඳසු ඳරිහ හර්තහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
(හර්ඹක්භතහ ඩ ඉභ භත් න දිනඹ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ)
2891

2892

CS/DOS/19148

CS/DOS/19146

ආර්.පී.සී.එල්.
යහජඳක් මිඹ

නක්.ඩබ්.නේ.
නඳනර්යහ මිඹ

සවිල් ඳරිඳහරන
අධයක්
භණ්ඩරඹ - ශ්රී
රංහ යුේධ
වමුදහ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ
භහතනල්

සථිය කිරීේ ඩීසීඒ/එච්ඕ/ 2022 ජනහරි උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
ඊඑසටී/09/ඩී 22
ඕඑස
චර්ඹහ ටවන

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
ඳළවළදිළි චර්ඹහ ටවන

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.05.28-2019.11.29දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ, 2016.05.28 සට 2019.11.29
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
දක්හ ඳරිහ හර්තහ එහ ඇතත් එභ
හර්තහ ර භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහනේ
නිර මුද්රහ, සවිල් ඳරිඳහරන
අධයක්නේ අත්න වහ නිරමුද්රහ
නළත.

සථිය කිරීේ 1/5/1/1/ං. 2022.02.07
නි.නේ./06

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් ර් රට අදහශ ප්රතිඳර ටවන්
නිරධහරිනිඹට දළනුේ දුන් ලිපිනේ වති
යන රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

උේඳළන්න වතිඹ

නදඳභ වති යන රද උේඳළන්න
වතිඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
වති ය ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
(2013.05.28 දින සට ක්රිඹහත්භ න
ඳරිදි 2013.07.19 දින නේඹට හර්තහ
ශ ඵ)
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.05.28 සට 2018.06.29 දක්හ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඳරිහ හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

2893

CS/DOS/30765

එස.සකුභහර් මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ ADM/PFDO 2020.08.06
හර්ඹහරඹ,
S/05/93
භන්මුවනඳත්තු

2897

CS/DOS/30709

නක්.ඩී.එස.ආර්.විනේ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ භ/ආ/3/1/ 2021.12.11
නේය භඹහ
හර්ඹහරඹ, භවය
ං.නි./නඳොදු

1)යහජය නේහ නොමින් බහ
1).2014.06.01දින සට 2019.11.30 දින
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ළටුේ ර්ධ දිනඹට ආයේබ ය ඊර
ර්නේ ළටුේ ර්ධ දිනඹ දක්හ න
නරසන් වති යන රද පිටඳත්
(උදහ.2014.06.01-2015..06.01)

2898

CS/DOS/31972

එස.ඒ.ය.නේනහනඹ ඉඩේ හිමිේ
සථිය කිරීේ 01/07/01/1 2021.12.31
භඹහ
නියවුල් කිරීනේ
05
නදඳහර්තනේන්තු

1)උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

1)සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර
වන් ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර
ටවනක් විඹ යුතුඹ.

2899

CS/DOS/31018

නක්.ඒ.එස.ජී.ජඹවීය
මිඹ

ප්රජහ ඳහද
සථිය කිරීේ DCBC/EST/8 2022.01.12
විනලෝධන
/2/1/1/144
නදඳහර්තනේන්තු

1)නිහඩු හර්තහ

1)2016.09.21සට2019.11.29 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

2902

CS/DOS/30661

ආර්.එස.බී.දිහනහඹ
 භඹහ

විනේල රැකිඹහ
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

1)හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
2)උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන

1)එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ 2)උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන

සථිය කිරීේ MFE/RAD/2 2022.01.19
/1/ 61

1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ
2)උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන
3)නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ
4) ජහති වළඳුනුේඳත
5)නනේ නනට දිවුරුේ
ප්රහලඹක්

1)තය පිටඳත් ඵට වති යන රද
ලිපි පිටඳත් අලය නේ.
2)සඹලු ර් රට අදහර
ප්රතිපර වන් ය නිකුත් යන රද
ප්රතිපර ටවනක් විඹ යුතුඹ.
3)දිසත්රික් නල්ේනේ නිර්නේලඹ රළබී
නනොභළත.
4)
විහවනඹන් නභ නනස කිරීනභන් ඳසු
රඵහත් ජහති වළදුනුේඳනත් ඡහඹහ
පිටඳතක්
5)බහණ්ඩහහය චක්රනල්
394 අනු ඉදිරිඳත් යන රද ප්රහල ඳත්රඹ

එච්.පී.එන්.දභඹන්ති
මිඹ

යහජය නේහ
ඳශහත් බහ වහ
ඳශහත් ඳහරන
අභහතයහංලඹ
ඳහර්ලිනේන්තු
ටයුතු අංලඹ

සථිය කිරීේ PA/AD/1/3/ 2022.01.28
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2903

CS/DOS/31221

2906

CS/DOS/A/47836 ඒ.ජී.සී.එල්.වික්රභසංව ජනනල්න වහ
ංර්ධන
භඹහ
ංයහනල්න
නිරධහරී
නදඳහර්තනේන්තු නේනඹන්
සථීය
මුදහවළරීභ

1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ
2)
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන
3)නිහඩු
හර්තහ
4)යහජය
නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

1)තය පිටඳත් ඵට වති යන රද
ලිපි පිටඳත් අලය නේ 2)2015 ර්ඹට
අදහර ප්රතිපර වන් ය නිකුත් යන
රද ප්රතිපර ටවනක් විඹ යුතුඹ.
3)2013.04.02 සට2013.09.18
හරහනුනේ රඵහනන ඇති ළටුේ
යහිත නිහඩු පිළිඵ හර්තහක්
4)2016.04.01 දින
සට2019.11.29 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක්

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

නිරධහරිඹහ ංඹහනල්න නිරධහරී
තනතුයට මුදහවළරීභ ේඵන්ධනඹන් ඔනබ්
නිර්නේලඹ නඹොමු යන්න

2022.03.14
අනු
අංකය
2908

CS/DOS/.......
අංකය
CS/DOS/40178

නිධාරියාගේ නම

පී. රඵසංවනේ මිඹ

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය අඩුපාඩු ගේඛනය

ප්රජහ ඳහද
නේඹ
DCBC/EST/8 2021.08.09
විනලෝධන
සථීය කිරීභ /2/1/156
නදඳහර්තනේන්තු

විව්තරය

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

හර්ඹහර ලිපි නල්ණ ර බහවිතහ ය
ඇති නභ වහ උේඳළන්න වතිඹ ඇති
නභ වහ නනොළරනේ. එභ ලිපි නිළරිදි
ය එන්න .නළතනවොත් නබ් අඩවිනේ
ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ
යන රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.(නනභහි ඳතින නනසේ
ටවන් යන්න)හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ප්රතිපර ටවන් ර නභ ළයදි නර
ටවන් ය ඇත

උඳහධි ප්රතිපර නහථඹ

නිළරිදි නභ හිත උඳහධි ප්රතිපර නහථඹ
මුල්පිටඳතහි වති ශ පිටඳතක්
අලයයි.
2016.09.18 සට 2018.06.30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

නිහඩු හර්තහ

2909

2912

2913

CS/DOS/40537

CS/DOS/40097

CS/DO/21089

ය.ඩී.බී. භන්භලී
මිඹ

එේ.එේ.ඒ.ජඹභහලී
මිඹ

එල්.නක්.යංන

නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2021.05.07
ංර්ධන
සථීය කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

ප්ර/නල් කුරුණෆර

ජහති පරදහයීතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

නේඹ
DIVKU/ADM 2020.07.01
සථීය කිරීභ /ES/4/MAIL
/2

සථිය කිරීභ NPS/HRD/0 2022.02
6/PF/01/23

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

ඩිේනරෝභහ වතිනේ/ඩිේනරෝභහ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන් ඳතුනේ ව
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ ය ඇති
ලිපිනේ ඩිේනරෝභහ රංගු දිනඹ නර
නනස දිනඹන් ටවන් ඇත.
විලසවිදයහරඹ භඟින් නළත නහථ ය
ළනීභක් අලයයි.

චර්ඹහ ටවන

ළටුේ ර්ධ නවීභද ටවන් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.(2014-2015)

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත අලයයි.(නනභහි
ඳතින නනසේ ටවන් යන්න)

නිහඩු හර්තහ

නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ නත එන රද
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ .ආඹතන ප්රධහනිඹහ නත එන රද

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ විඹන් ව ර් රට
අදහශ හභහර්ථ හිත තනි පිටුකින්
ස ශ නල්නනේ වති ශ
පිටඳත අලයයි.

නිළයදි ේපර්ණ යන රද
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
වහ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

ඳශමු ළටුේ ර්ධඹද ඇතුරත්
චර්ඹහ ටවන
2914

CS/DO/21045

ජී.ටී.එස.ඩී.ඉනඩ්.
වික්රභයත්න

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ SML/2/2/D 2022.02.08
O/1/25

උඳහධි ප්රධහනනෝත්නේදී ප්රධහනඹ
යන රද උඳහධි වතිනේ මුල්
පිටඳනතන්, වති යන රද
පිටඳතක්
උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනන් මුල් පිටඳනතන් වති
යන රද පිටඳතක්
නභ නිළයදි යන රද නිහඩු
හර්ථහ

ජී.ටී.එස.ඩී.ඉනඩ්. වික්රභයත්න

2917

CS/DOS/09395

ආර්.ඒ.අයි.යනන්පුය

නයජිසටහර්
සථීය කිරීේ RG/AB/19/0 2022.01.31
ජනයහල්
1/032
නදඳහර්තනේන්තු

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ එහ ඇති හර්ෂි භහනරෝචන
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහර නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
අත්න් වහ නිර මුද්රහ හිත ඉදිරිඳත්
යන්න

2918

CS/DOS/23019

ආර්.පී.එන්.එස.
යහජඳක්

ල්නෆසථියකිරීේ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ එහ නළත.
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ. එහ ඇති පිටඳත්
වති ය නනොභළත.

නිහඩු හර්තහ

2014.09.23-2015.09.22 ඳරිහ
හර්තහර දළක්නන අඩළටුේ නිහඩු
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්න.

නිහඩු හර්තහ

..2016.06.06...සට...2019.11.30..දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

උඳහධි වතිඹ
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

එහ ඇත්නත් නොනුනේ පිටඳනතහි
පිටඳතකි.මුල් පිටඳනත් පිටඳතක් වති
ය එන්න.

2920

CS/DOS/23479

ඩබ්.බී.එේ.ටී.එේ.
වීයනේය

ල්මු සථියකිරීේ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

ANU/GLN/E 2020.08.17
ST/05/PFILE
/28

DSKU/ADM/ 2022.01.22
ES/DVADM/
5/1

2921

CS/DOS/22928

ආර්.ටී.එස.ආර්.
නඳනර්යහ

බුේධලහන‚ආමි සථියකිරීේ
 වහ ංසෘති
ටයුතු
අභහතයංලඹ

CA/10/12/0 2021.03.17
1/52

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය එහ
නනොභළත.(ලිත් ර් ඳදනමින් ස
යන රද හර්තහක්)

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහර වති යන රද
පිටඳත්(2016.10.10-2018.06.30)
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2994

CS/DOS/23244

CS/DOS/41410

ඩබ්.ඒ.බී. පුසඳකුභහරි නොවිජන
සථියකිරීේ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු

එස.භධුභති මිඹ

22

7/2/8/75/8/ 2021.12.22
උඳහධි/නේ.ස
ථි(අනුයහධපුය
)

නේඹ
DS/KAN/AD 2020.06.17
සථීය කිරීභ M/01/05/PF
/DO/08

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති පිටඳත
ඳළවළදිලි නළත.

නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහනේ ඇති අනීඳ නිහඩු
නභොනහද?

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ නත එන රද
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ
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2996

CS/DOS/41233

CS/DOS/40348

එච්.එේ.ජී.ආර්.ආර්.
ඵණ්ඩහය භඹහ

නක්.ජී.ඩී. ප්රිඹදර්ලනී
මිඹ

නෞය
අභහතයංලඹ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

නේඹ
06/4/A/DO/ 2021.06.28
සථීය කිරීභ 41233/398

නේඹ
ED/05/67/2 2021.07.22
සථීය කිරීභ 1/07/320

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත අලයයි.(නනභහි
ඳතින නනසේ ටවන් යන්න)

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ වති ශ පිටඳතක්
අලයයි.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2018.06.30.දින ඳත්හ ඇති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණනේ
ප්රතිපර ටවනනහි දිනඹ නිළයදි
ටවන් ය නළත. දිනඹ නිළයදි යන
රද ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.
2015.05.09 දින ඳත්හ ඇති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණනේ
ප්රතිපර ටවන එවිඹ යුතුඹ.

ජහති වළඳුනුේඳත

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.තය පිටඳත් ඵට
වති යන රද ලිපි පිටඳත් අලය නේ.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය මුල් පිටඳත (ලිත්
ර් ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද ත්ේ වහ
261)
ඵළයේ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත
ජහති වළඳුනුේඳත
උඳහධි වතිඹ
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ටී.ක්රිසණප්රිඹහ මිඹ

ළවිලි
අභහතයංලඹ

නේඹ
MPI/Admin/ 2021.08.දින
සථීය කිරීභ 14/VA/05 යහිත

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද පිටඳත
ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ විඹන් ව ර් රට
අදහශ හභහර්ථ හිත තනි පිටුකින්
ස ශ නල්නනේ වති ශ
පිටඳත අලයයි.
ආඹතන ප්රධහනිඹහ නත එන රද
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2019.09.30 දින සට 2019.11.30. දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
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එල්. න්තන් භඹහ ආඳදහ
නේඹ
NDRC/02/0 2020.06.23
ශභනහයණ
සථීය කිරීභ 1/03/329
අංලඹආයක්අභහතයහං
ලඹ

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ
ලිපිනේ දිනඹ 2013/09/20 නර
ංනලෝධනඹ විඹ යුතුඹ.
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ආර්. නකුනල්න්ද්ර
මිඹ

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

නේඹ
MIC/ADM/0 2021.12.29
සථීය කිරීභ 4/04/117®

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013/07/02නර
ංනලෝධනඹ විඹ යුතුඹ.
ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

මුල්පිටඳනතහි වති ශ පිටඳතක්
අලයයි.

ඩිේනරෝභහ වතිඹ
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
3000
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එේ.ටී.එේ.තනීස භඹහ ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

නේඹ
2/1/1/6/2සථීය කිරීභ TRI-14

2020.07.14

ජහති වළඳුනුේඳත
උේඳළන්න වතිඹ

මුල්පිටඳනතහි වති ශ පිටඳතක්
අලයයි.

ඳත්වීේ ලිපිඹ
04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
උඳහධි වතිඹ
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එල්. ඡනහ මිඹ

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

නේඹ
MPI/Admin/ 2021.02.18
සථීය කිරීභ 14/AM/15

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

ඳත්වීේ ලිපිනේ නභ වහ නිරධහරිණිඹ
බහවිතහ යන නභ නනස ඵළවින්
බහණ්ඩහහය චක්රනල් 394 අනු නභ
නනස කිරීභට ඉල්ලීභක් ඉදිරිඳත් ය
තිනබ්නේ ඊට අදහර නල්න (නනභහි
ඳතින නනසේ ටවන් යන්න)

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ නත එන රද
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
තළබිඹ යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.
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එස. විජඹකුභහර් භඹහ රහඳ අධයහඳන
හර්ඹහරඹ
භඩරපු

නේඹ
BT/ZEO/EA/ 2019.07.06
සථීය කිරීභ PF/DO/Ceci
/26

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ
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ඩී. තුයයිසන්ේ මිඹ ළවිලි
අභහතයංලඹ

නේඹ
MPI/Admin/ 2021.08.02
සථීය කිරීභ 14/JF/25

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නනේ
විඹන් ව ර් රට අදහශ හභහර්ථ
හිත තනි පිටුකින් ස ශ
නල්නනේ වති ශ පිටඳත අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ එහ ඇති හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ර 2017.10.01-2018.09.30 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
භහනරෝචන හර්තහර ආඹතන
ප්රදහනිඹහනේ නිර මුද්රහ නළත
3004

CS/DOS/41240

ටී.එච්.එේ. නිලහන්ති අධයහඳන
මිඹ
අභහතයංලඹ

නේඹ
ED/05/67/2 2019.12.26
සථීය කිරීභ 1/7/168

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

3005

CS/DOS/40345

ඒ.එල්.
ඵතුරුසභහන් මිඹ

ධිය වහ ජරජ
නේඹ
ධිජනද/ආ02/ 2020.08.13
ේඳත්
සථීය කිරීභ 06/නි/PF/
නදඳහර්තනේන්තු
51

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013/09/20 නර
ංනලෝධනඹ විඹ යුතුඹ.
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණනේ
ප්රතිපර ටවන එවිඹ යුතුඹ.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
මුල් පිටඳත්හි වති ශ පිටඳතක්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
අලයයි.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
ඩිේනරෝභහ වතිඹ

ඩිේනරෝභහ වතිනේ මුල්පිටඳතහි
වති ශ පිටඳතක් අලයයි.

3007

CS/DOS/40932

වී. නෝවින්තහමි
මිඹ

දී-නල් භඩශපු නේඹ
ADM/PFILE/ 2020.08.04
සථීය කිරීභ 6/87

3008

CS/DOS/40945

නේ. තීලසයන් මිඹ ප්ර/නල් -එයහවුර්
නේඹ
ADM/PFDO 2017.12.16
ඳත්තු නචන්රඩි සථීය කිරීභ s/07/42

3009

CS/DOS/00547

D G W H ජඹනේන

ජය නේහ, ඳශහත් සථිය කිරීේ PL/4/1/5-70 2019.02.14
බහ වහ ඳශහත්
ඳහරන
අභහතයහංලඹ
(ඳශහත් බහ වහ
ඳශහත් ඳහරන
අංලඹ)

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
පිටඳත් අලය නේ.

ංනලෝධිත ඳත්වීේ දිනට අදහර
ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න
නිළයදි දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ
බහය ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ
යුතුඹ.
2016.12.22 දින දක්හ නිහඩු
විසතය එහ නනොභළත.
උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ මුල් පිටඳත් ර වති
ශ පිටඳත්

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

3010

CS/DOS/00020

C R න්නිආයච්චි

හඵනි
සථිය කිරීේ 2/1/1/20/A 2020.12.02
නඳොනවොය
NU/ 48
නිසඳහදන,ප්රර්ධන
වහ ළඳයුේ
නිඹහභන ව වී
වහ ධහනය,
හඵනි ආවහය,
එශළු, ඳරතුරු,
මිරිස, ළනු වහ
අර්තහඳල් හ
ප්රර්ධනඹ, බීජ
නිසඳහදන වහ
උස තහක්ණ
ෘෂිර්භ යහජය
අභහතයහංලඹ

උඳහධි වතිනේ වහ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නනේ මුල් පිටඳත් ර
වති ශ පිටඳත්

3011

CS/DOS/01441

R C ප්රිඹංගිහ

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොර
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ
ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ
නිළයදි කිරීේ නනතොත් එභ
නිළයදි කිරීේ ටවන් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.

3013

CS/DOS/01455

N U විනේසංව

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ බී/ආ/4/1-75 2019.07.13
හර්ඹහරඹ - බිබිර

නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත් දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහනේවති
යන රද පිටඳත්

3016

CS/DOS/00747

DMHWSSK
දිහනහඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/UDB/1/ 2021.05.05
හර්ඹහරඹ 3/3/9
උඩුදුේඵය

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

3017

CS/DOS/01220

M F ෂරීවහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/UNU/1 2018.05.06
හර්ඹහරඹ /6/1/53
උඩුනුය

2016.12.21 දින දක්හ නිහඩු
විසතය එහ නනොභළත.

සථිය කිරීේ

2016.12.21 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහනේවති
යන රද පිටඳත්

2013.03.01 ට අදහශ ළඩ බහය ළනීභ වහ
2014/15.03.01ට අදහශ ළටුේ ර්ධ
දිනඹන් භඟ

ඳරිණ ඳරීක්ණඹ භත් ව

3019

CS/DOS/00966

K V G U C ධර්භයත්න ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ ARA/EST/DS 2019.08.30
හර්ඹහරඹ PSF/A7/56
අයණහඹ

2014/15 ළටුේ ර්ධ දින භඟ
නිළයදි කිරීේ නනතොත් එභ
නිළයදි කිරීේ ටවන් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
2013.05.07-2013.05.09
හරහනුට අදහශ ඳරිහ
හර්තහ ඉදිරිඳත් නොට නනොභළත.

3020

CS/DOS/01398

A A ප්රබහත්

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/5 2022.01.19
ප්රර්ධන වහ
/1/138
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳනතහි
වති ශ පිටඳතක්

3021

CS/DOS/01429

G S නිල්මිණි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ HIK/DS/AD 2021.07.12
හර්ඹහරඹ M/10/09/2/
හික්ඩු
100

උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳනතහි
වහ ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති
ශ පිටඳත්

3022

CS/DOS/01684

M G R යණසංව

භෘේධි, ෘව
සථිය කිරීේ SMS/COUN/ 2022.01.19
ආර්ථි, ක්ෂුද්ර
ADM/04/PF
මරය, සඹං
/01/102
රැකිඹහ, යහඳහය
ංර්ධන වහ
ඌණ උඳනඹෝජන
යහජය ේඳත්
ංර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

2017.03.01 දින සට2018.02.28
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්

3024

CS/DOS/01788

R S අභයනෝන්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DSWE/EST/ 2017.09.07
හර්ඹහරඹ 6/FI/1/1
වීයළටිඹ

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති ශ
පිටඳතක්

3025

15792

එස.ඒ.ෂවුසුල් යයිහ අධියණ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ MOJ/E07/D 2021.12.22
O/Courts/Pr
o'Ass/423

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති යන රද
පිටඳතක්
උේඳළන්න වතිනේ වති
යන රද පිටඳතක්

එභ හරහනුනේ අදහශ සන 03 වහ
වදය හර්තහක් ඉදිරිඳත් ය ඇති ඵ
වහ පිටඳතක් අමුණහ ඇති ඵ දන්හ
තිබුණද ඇමුණුේ තුශ එඹ අන්තර්ත
නළත

3026

15635

පී.එච්.අයි.එස.සුයංජි ජහති පරදහයිතහ
හ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ

2018.06.30 දින භත් ව
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන වති ය එවිඹ යුතුඹ.

3027

CS/DOS/21687

එච්.එල්. දිනුෂිහ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MOJ/E07/D 2021.02.25
O/Pro.Assit/
395

නබ් අඩවිනේ ඳරය ඇති ඳරිදි
නිළයදි ආෘතිඹට 2015.05.09
ඳත්න රද හර්ඹක්භතහ
ඩයිේ විබහ ප්රතිපර ටවන

3028

CS/DOS/21397

ජී.ඩී.එස. කුභහය

භෘේධි, ෘව
සථිය කිරීභ SMS/ADM/ 2021.11.15
ආර්ථි, ක්ෂුද්ර
COUN/04/P
මරය, සඹං
F/01/104
රැකිඹහ, යහඳහය
ංර්ධන වහ
ඌණ උඳනඹෝජන
යහජය ේඳත්
ංර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

3029

CS/DO/21282

ඩබ්.පී.ජී.එල්. කුභහය ජහති පරදහයීතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

3030

CS/DOS/38178

Ms.T. Vijayakaran

මුදහ වළරීභ

NPS/HRD/0 2021.11.24
6/PF/02/27

State Ministry of Confirmati SML/4/2/1/ 13.10.2021
Livestock, Farm on
PFDO/5/2-7
Promotion and
Dairy & Egg
Related
Industries

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේදී ප්රදහනඹ
යන රද උඳහධි වතිනේ මුල්
පිටඳනතන්, වති යන රද
පිටඳතක්
උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනන් මුල් පිටඳනතන් වති
යන රද පිටඳතක්
ජහති වළදුනුේඳනතහි වහ
උේඳළන්න වතිනඹහි මුල්
පිටඳනතන් වති යන රද
පිටඳතක්
ංර්ධන නිරධහරී නේනේ ඳත්වීේ
ලිපිනේ වති ර පිටඳතක්

Name change documents
according to treasury circular
394
Marriage Certificate (Certified
copy)
New National Identity Card
(Certified copy)
Appendix 4 of the PSC rules

(Assumption of Duty) with effect from
02.07.2013

Efficiency bar examination
result sheet

In 2019.11.30 results sheet officers
title wrong.

3031

CS/DOS/39394

Ms.V.J. Pamila

Agrarian
Development
District Office,
Jaffna

Confirmati JFF/PF/DOS 24.10.2021
on
/9/5/2/66

Affidavit

Birth Certificate - Mudiyappu Judes
Pamila, NIC - Judes Pamila Vuruslee
Degree - Mudiyappu Judes Pamila
Other documents -Vurusle Judes
Pamila
Please use one name for the official
doucumets according to the
appointment letter.

Marriage Certificate (Certified
copy)
3032

3033

CS/DOS/38969

CS/DOS/39002

Ms. S.Ranjanidevi

Ms.H.M. Aspeer

Survey
Department of
Sri Lanka

Confirmati SG/Admin/C 30.11.2021
on
S/7/9225

CS/DOS/38860

නක්.එස. ඉඳුරුනේ
භඹහ

3035

CS/DOS/38389

Ms. M. Kamalarasa Deparment of
Agriculture

Clarification for 04 nopay leave taken
in 2013

Marriage Certificate (Certified
copy)

State Ministry of Confirmati MFE/RAD/7 20.12.2021
Foreign
on
/1/122
Employment
Promotion and
Market
Diversification

3034

Leave particulars of probation
period

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ WEG/EST/E 03.03.2021
හර්ඹහරඹ,
2/PF(DO(/1
ළලිභ
09
Confirmati DOA/Est.3/ 09.12.2021
on
5/DO/K/17

Affidavit

Birth Certificate, NIC - Nagaratnam
Ranjanidevi
Degree - Nagaratnam Ranjanidevi
Appointment letter - S.Ranjanidevi
Other documents - S.Ranjanidevi

New National Identity Card
(Certified copy)

For changed name (R.Silvastar)

Degree confirmation - Original

Efficiency bar examination
result sheet

The officcers name wrong in degree
confirmation. Please correct the name
and forward me.
The officcers name wrong in history
sheet. Please correct the name and
forward me.
Results sheet for the year of
2018.06.30 & 2019.11.30

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

Updated History Sheet

National Identity Card (Certified Before marriage and after marriage
copy)
national identity certified copies

3035

3036

CS/DOS/38389

CS/DOS/38163

Ms. M. Kamalarasa Deparment of
Agriculture

Ms.G. Karthiga

Agrarian
Development
District Office,
Kilinochchi

Confirmati DOA/Est.3/ 09.12.2021
on
5/DO/K/17

Confirmati 281/14/01/ 12.202
on
19/07

Affidavit

Birth Certificate, NIC - Malliga
Kanthsamy
Degree - Kanthappody Malliga
Appointment letter - M. Kanthappody
Other documents - Kanthappody
Malliga

Affidavit

Birth Certificate - Elatsumikanthan
Karthiga,
NIC - Gobivathanan Karthiga
Degree - Gobivathanan Karthiga
Appointment letter - G.Karthiga
Other documents - Gobivathanan
Karthiga
(Assumption of Duty) with effect from
02.07.2013

Appendix 4 of the PSC rules

3037

CS/DOS/38513

Ms.A.Pankayachsel Divisional
van
Secretariat,
Kattankudy

Confirmati ADM/PFILE/ 13.07.2021
on
05/06

Updated History Sheet

The officcers name wrong in history
sheet. Please correct the name and
forward me.

Affidavit

Birth Certificate - Somasundram Ahila
NIC - Somasundram Ahila
Degree - Somasundram Ahila
Appointment letter A.Pankayachselvan
Other documents - Ahila
Pankayachselvan

Marriage Certificate (Certified
copy)
3038

CS/DOS/38922

Ms.S. Tharshini

Divisional
Secretariat,
Trincomalee
Town and
Gravets

Confirmati DTG/ADM/ 28.03.2020
on
C/PFILE/DO
O/014

National Identity Card
Gen - 160
Declaration of Assets &
Liabilities ( Gen - 261)
Medical examiner's report
Name change documents
according to treasury circular
394

Clear certified copy

Marriage Certificate (Certified
copy)
3039

CS/DOS/38912

3040

CS/DOS/38314

3041

CS/DOS/38375

3042

CS/DOS/39024

Ms. S.R.Jebaratnam Divisional
Secretariat,
Trincomalee
Town and
Gravets
Ms. N.M.Marsooka Divisional
Secretariat,
Koralai Pattu
Central,
Valaichchenai
Ms.N.M.S. Farvin Divisional
Secretariat,
Eravur Pattu,
Chenkalady

Confirmati
on

Marriage Certificate (Certified
copy)

Confirmati ADM/Genrl/ 18.01.2021
on
01/01

Degree confirmation - Original

Confirmati ADM/PFDO 25.03.2021
on
s/03/08

Degree confirmation - Original

Ms.B. Sharmila

Confirmati T/DS/V/AD 28.12.2020
on
M/1/PF/49

Leave particulars of probation
period - According to calendar
year

Divisional
Secretariat,
Verugal

Marriage Certificate (Certified
copy)
Affidavit

Birth Certificate - Sharmila Ramasamy
NIC - Sharmila Baskarathas
Degree - Sharmila Ramasamy
Appointment letter - B.Sharmila
Other documents - Sharmila
Baskarathas
Please use one name for the official
doucumets according to the
appointment letter.

3042

CS/DOS/39988

Mr.L.Sivasuthan

Divisional
Secretariat,
Koralaipattu
South

Confirmati ADM/PFGE 30.07.2020
on
N/04/01

Degree confirmation - Original

3043

CS/DOS/38898

Ms.S.Chrishanthy

Agrarian
Development
District Office,
Trincomalee

Confirmati TCO/16/PF/ 31.08.2020
on
DO/08

Degree confirmation - Original

3044

CS/DOS/39081

Ms.A.A. Nahustha

Divisional
Secretariat,
Muthur

Confirmati MU/DS/EST 06.12.2020
on
B/PFDo/02/2014
/25

Updated History Sheet
Name change documents
according to treasury circular
394
Marriage Certificate (Certified
copy)

3045

CS/DOS/39408

Ms.
State Ministry of Confirmati CDWA/2/5/ 14.07.2021
M.P.S.Shanthakum Women and
on
20/87
ar
Child
Development,
Pre schools &
Primary
Education,
School
Infrastructure &
Education
Services

Affidavit

Degree confirmation

Marriage Certificate (Certified
copy)
3046

CS/DOS/38937

Ms.T.Vanitha

Ministry of
Justice

Confirmati MOJ/E07/D 23.03.2021
on
O/Courts/A
cc/Asst/124

Affidavit

Marriage Certificate (Certified
copy)

Birth Certificate - Mary Prema Jeams
Selvarajah
NIC - Sajith Shanthakumar Mary
Preema
Degree - Mary Prema Jeams
Selvarajah
Appointment letter - M.P.S.
Shanthakumar
Other documents -Mary Preema
Sajith Shanthakumar
When comparing Degree
Confirmation and Degree detailed
certificate degree effective date is
different. Please correct the date in
Degree confirmation and forward me
the original.

Birth Certificate - Vanitha
Sinnaththamby
NIC - Thayaparan Vanitha
Degree - Vanitha Sinnaththamby
Appointment letter - T.Vanitha
Other documents -Sinnaththamby
Vanitha and Thayaparan Vanitha

3046

CS/DOS/38918

Mr.R. Rodrigus

3048

CS/DOS/A/48281 ඊ.අයසකුභහර් භඹහ

3050

Divisional
Secretariat,
Trincomalee
Town and
Gravets
නෞය
අභහතයහංලඹ

Confirmati
on

National Identity Card

Clear certified copy

ii නරේණිඹට 06/A/DO/A/ 2021.12.30
උස කිරීභ 48281/196

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ උඳන්
දිනඹ වහ අත්න වන් ය නළත.
ඹහත් හලීන යන රද චර්ඹහ ටවන
අලය නේ.

CS/DOS/A/48178 ඒ.එච්.එේ.නෝභහතී හන්තහ වහ ශභහ
මිඹ
ංර්ධන,නඳය
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන,ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

ii නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2022.01.05
උස කිරීභ 8/10/238

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

චර්ඹහ ටවනට අනු ළටුේ යහිත නිහඩු
රඵහ ඇතිඵ වන් ඇතත් ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලනඹහි එනේ ළටුේ
යහිත නිහඩු නර දක්හ නළත.ඒ පිළිඵද
ඳළවළදිලි කිරීභක් ව නිහඩු හර්තහක්
නඹොමු යන්න.

3051

CS/DOS/A/48206 අයි.එේ.එන්.එස.ල් හන්තහ වහ ශභහ
ඩර මිඹ
ංර්ධන,නඳය
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන,ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

ii නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2022.01.05
උස කිරීභ 8/10/235

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

3052

CS/DOS/41488

වී. ඵහරසුබ්රභනිඹේ
භඹහ

නේඹ
MPI/Admin/ 2021.08.02
සථීය කිරීභ 14/JF/35

උේඳළන්න වතිඹ

මුල්පිටඳනතහි ඳළවළදිලි වති ශ
පිටඳතක් අලයයි.

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ
ජහති වළඳුනුේඳත

3053

CS/DOS/40260

ටී.තර්මිනී මිඹ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

නේඹ
2/1/1/6/2සථීය කිරීභ TRI-23

2020.07.24

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.ඉදිරිඳත් ය ඇති ලිපි
ආෘති නිඹමිත ආෘතිඹ
නනොනේ.මුල්පිටඳනතහි ඳළවළදිලි වති
ශ පිටඳතක් අලයයි.

අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීභ TRI-23

4 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

3054

CS/DOS/41199

ඒ.එන්.එේ.ඒ.
රක්භහලි මිඹ

නිපුණතහ
ංර්ධන
රැකියක්හ වහ
ේරු ඵදතහ
අභහතයහංලඹ

නේඹ
MFE/RAD/5 2020.07.27
සථීය කිරීභ /1/86

4 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

උඳහධි වතිඹ

ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.ඉදිරිඳත් ය ඇති ලිපි
ආෘති නිඹමිත ආෘතිඹ
නනොනේ.මුල්පිටඳනතහි ඳළවළදිලි වති
ශ පිටඳතක් අලයයි.
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013/09/26 නර
ංනලෝධනඹ විඹ යුතුඹ.
මුල්පිටඳනතහි ඳළවළදිලි වති ශ
පිටඳතක් අලයයි.

3056

29985

එස.ඒ.ඩී. භදුහනි මිඹ ප්රහ.නල්. හ.භහදේනඳ

සථිය කිරීභ MDP/ADM/ 2021.03.22
HAPF11/A4

01-උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවනන් මුල් පිටඳනත් වති
ර පිටඳතක්, 02- නිළයදි 03 ඳරිශිසඨඹ
, 03- නනභහි නනට දිවුරුේ
ප්රහලඹක් (භධුහනි/භදුහනි)

3057

28754

ය.එස.එච්.පී. භනේ ප්රහ.නල්. හ.මිඹ
යත්භරහන

සථිය කිරීභ RAT/ADM/0 2021.11.03
1/F1/DO/01
(26)

01-උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවනන් වති ර පිටඳතක්,
02- හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විඹන් 3භ
භත් ඇති ඵට ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
වතිඹ, 03- 2013.06.11 සට
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ භත් ව
දිනඹ දක්හ වු නිහඩු හර්තහනේ මුල්
පිටඳත, 04- 161 යසථහ, 05ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති ර උඳහධි
වතිඹ, 06- ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති
ර ජහති වළඳුනුේඳත

3058

29933

එච්.එේ.එස.එස.
කුභහරි මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.12.20
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(පුත්තරභ)

01--2016.08.17සට 2017.04.16 දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ අඩ
ළටුේ 40 වහ ළටුේ යහිත නිහඩු 84ක් ද,
2017.04.16 දින සට 2018.04.15 දක්හ
හර්තහනේ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහනේ අඩ ළටුේ 44 වහ ළටුේ යහිත
නිහඩු 11ක් ද දක්හ ඇත. නමුත් එභ
නිහඩු , නිහඩු හර්තහනේ දවන්
නනොනේ. , 02- උඳහධි වතිනේ වති
ර පිටඳතක්, 03- -උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවනන් වති
ර පිටඳතක්

3060

29619

ඒ.ටී.එන්. ෲස මිඹ

ප්රහ.නල්. හ.භන්නහයභ

සථිය කිරීභ DS/MN/AD/ 2018.08.06
06/PF/DO/4
2

01-වදය ඳරීක්ණ හර්තහ, 02වති ර ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ
(නඳොදු 261), 03- උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන, 042016.7.2 සට 2016.12.22 දක්හ ඳරිහ
හර්තහ, 05 -උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවනන් වති
ර පිටඳතක්, 06- 2016.7.12016.12.22 දක්හ නිළයදි නිහඩු
විසතයඹ හිත 3 ඳරිශිසඨඹ.

3061

28061

ඊ.ඒ.ටී.නක්.එදිරිසංව ධීය වහ ජරජ
මිඹ
ේඳත් අභහ

සථිය කිරීභ MREA/4/2/ 2018.10.31
1/PFDG/4/1
-41

01-නිහඩු හර්තහ මුල් පිටඳත.,02- 4
ඳරිශිසඨඹ අනු 2013.4.25 නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ, 0302- 2014.4.25-2015.5.25 ඳරිහ
හර්තහනේ නිහඩු විසතයනේ වන්
අනීඳ නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි ය
එන්න. 05--ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ
ඇති පිටඳත ඳළවළදිලි නළත,

3062

28463

ඩී.එන්. අංජරහ මිඹ

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීභ 2/10/05/10 2021.02.-දින
2
යහිත

01-චර්ඹහ ටවනනහි වති යන රද
පිටඳත, 02- 2019.11.30 දක්හ නිහඩු
හර්තහ මුල් පිටඳත., 03- 2016.3.12019.11.30 දක්හ ඳරිහ හර්තහ, 04- හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විඹන් 3භ
ප්රතිඳර, 05- උඳහධි වතිනේ වති
ර පිටඳතක්, 06 -උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවනන් වති
ර පිටඳතක්, 07-උේඳළන්න වතිනේ
මුල් පිටඳතහි වති යන රද පිටඳත,
08- 3 ඳරිශිසඨඹ.

3063

29021

නක්.එච්.ටී. ජීනී
මිඹ

ප්රහ.නල්. හ.සථිය කිරීභ HRP/EST/PF 2020.12.07
නවොනයොේනඳොතහන
ILE/09/..

01- ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන
රද පිටඳත, 02-උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත, 032015.02.06 සට 2015.05.24 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ , 04 -උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවනන් ආඹතන
ප්රධහනිඹහ වති ර පිටඳතක්, 05 උඳහධි වතිනේ ආඹතන ප්රධහනිඹහ
වති ර පිටඳතක්, 06-උේඳළන්න
වතිනේ මුල් පිටඳතහි ආඹතන
ප්රධහනිඹහ වති යන රද පිටඳත.

3064

28930

එේ.සී.භරිඹහ පියමිරහ නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.05.07
මිඹ
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(භන්නහයභ
)

3065

28244

එස.එන්.ඩී.පී.ජී.එල්. ප්රහ.නල්. හ.යභයහරතහ මිඹ
ඳහතනවේහවළට

01- ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති ය
එහ ඇති පිටඳත ඳළවළදිලි නළත, 022016.09.21 සට EB භක් ව දිනඹ දක්හ
ඳරිහ හර්තහ, 03- නනභහි නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක්, 04- ඳළවළදිලි
උේඳළන්න වතිනඹහි වති ර
පිටඳත.
01-උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවනන් වති ර පිටඳතක් ,
02- 2013.5.24 සට 2014.5.2 දක්හ
මීඳතභ භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහනේ නිර
මුද්රහ හිත ඳරිහ හර්තහ.

සථිය කිරීභ KDS/PHT/1/ 2021.07.14
6/2/61

3066

28895

අයි.සී.නොසල්රන ප්රහ.නල්. හ.මිඹ
ඹක්රමුල්ර

සථිය කිරීභ DSG/DPS/E7 2021.08.06
/1-10

3067

28778

ටී.ආර්.එේ.එන්.
උහනි මිඹ

3068

29614

ළරන්ටිනහ
සතිඹහන් කුරහස
මිඹ

3069

29444

ඩී.එේ.ඒ. කුභහරි මිඹ ප්රහ.නල්. හ.අකුයණ

සථිය කිරීභ KDS/AKU/1/ 2020.03.10
5/2/22

01 - උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවනන් වති ර පිටඳතක්,
02- නිහඩු හර්තහනේ 2013.10.2 2013.12.18 දක්හ ඇති ළටුේ යහිත
නිහඩු 78 නභොනහදළයි ඳළවළදිලි ය
එන්න, 03-උේඳළන්න වතිනේ මුල්
පිටඳතහි ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති
යන රද පිටඳත, 04- ආඹතන ප්රධහනිඹහ
වති ර ජහති වළඳුනුේඳනතහි
පිටඳතක් ,05- උඳහධි වතිනේ
ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති ර පිටඳතක්.

3070

28616

ඩී.නක්. නප්රේභදහ මිඹ රහඳ අධයහඳන
හ.-නොත්භනල්

සථිය කිරීභ භඳ/අධයහ/ 2021.04.06
නොත්/ආ/1
0/128

01-2015.4.30 දින සට EB භත් ව දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ, 02278,261,160,157(අ)

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2020.12.21
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(නභොණයහ
ර)
ප්රහ.නල්. හ.සථිය කිරීභ MN/DS/DO/ 2018.03.20
භන්නහයභ
PF/27

01-නිහඩු හර්තහනේ වහ 2017.03.09 2018.03.09 දක්හ ඳරිහ හර්තහනේ
දක්හ ඇති අඩ ළටුේ 70 නභොනහදළයි
ඳළවළදිලි ය එන්න, 02-උේඳළන්න
වතිනේ මුල් පිටඳතහි ආඹතන
ප්රධහනිඹහ වති යන රද පිටඳත, 03ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති ර ජහති
වළඳුනුේඳනතහි පිටඳතක් , 04 -උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනන් ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති ර
පිටඳතක්, 05 -උඳහධි වතිනේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහ වති ර පිටඳතක්.
01-නනභහි නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
(උහනි/උහති) .

01- උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
මුල් පිටඳත, 02- නිළයදි 03 ඳරිශිසඨඹ ,
03 -උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවනන් ආඹතන ප්රධහනිඹහ
වති ර පිටඳතක්, 04 -උඳහධි
වතිනේ ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති
ර පිටඳතක්.

එච්.ජී.එන්.ප්රිඹංනී
නභඹ

ධීය වහ ජරජ
සථිය කිරීභ
ේඳත් ංර්ධන
ව ග්රහමිඹ
ආර්ථි
අභහතයහංලඹ
ඩබ්.ජී.නක්.එල්.නප්රේභ ඳශු ේඳත්,
සථිය කිරීභ
තිර මිඹ
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

MREA/4/2/ 2018.9.19
1/PFDG/4/1
-53

01- EB හි ගිණුේයණඹ භත් ප්රතිඳර
ටවන

MREA/4/11 2020.11.18
/19/1

01--උඳහධි වතිනේ ආඹතන ප්රධහනිඹහ
වති ර පිටඳතක්, 02- නිළයදි 04
ඳරිශිසඨඹ.

3071

28532

3072

29390

3073

27625

ඒ.ජී.එන්.අතයල්ර ඳශු ේඳත්,
මිඹ
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

3075

CS/DOS/10154

ටී.එල්.එස.ඩී.නිං ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ ප්රහනල්/අක්/1 2021.12.24
රහ
හර්ඹහරඹ /8/01/2021
අක්මිභන

*උඳහධි වතිඹ*උඳහධි
විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නඹ

එභ නල්න නදනහි මුල් පිටඳත්ර
වති ර පිටඳත් එන්න

3078

CS/DOS/11090

නක්.ඒ.පී.එන්.භයසං ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ KGD/EST/PF 2020.11.26
ව
හර්ඹහරඹ ILE/2/5/24
වටසදිගිලිඹ

*උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධී නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
එන්න

3080

CS/DOS/04682

ආර්.ඩී.සී.ඒ. කුභහය

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MO/SEV/ES 2021.01.23
හර්ඹහරඹT/07
නනර

4 ඳරිශිසටඹ

නිඹමිත ආෘතිඹට අනු 4 ඳරිශිසටඹ

3081

CS/DOS/04683

එස.එේ.ආර්.එේ.
කුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MO/SEV/ES 2021.02.20
හර්ඹහරඹT/07
නනර

4 ඳරිශිසටඹ

නිඹමිත ආෘතිඹට අනු 4 ඳරිශිසටඹ

සථිය කිරීභ

01- 2013.6.22 නිහඩු හර්තහනේ දක්හ
ඇති ළටුේ යහිත නිහඩු වහ අඩ ළටුේ
නභොනහදළයි ඳළවළදිලි ය එන්න.

2021.03.22

3083

CS/DOS/04074

වී.පී.ඒ. දභඹන්ති

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ ඳහ/ආ/8/1/1 2021.01.23
හර්ඹහරඹ1
ඳහදුක්

4 ඳරිශිසටඹ

නිරැදි යන රද 4 ඳරිශිසටඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
2018.06.30 දිනට නිරැදි ප්රතිපර ටවන
ඳරීක්ණනේ විබහ ප්රතිපර ටවන

3084

CS/DOS/04519

ඩී.එේ.එල්.සී.දනහඹ නිපුණතහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/8 2020.01.16

ංර්ධන‚රැකීයක්
/1/22
හ වහ ේරු
ඵතහ
අභහතයහංලඹ

4 ඳරිශිසටඹ

3085

CS/DOS/33087

ආර්.නල්රහ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීභ
හර්ඹහරඹ
ලිහභේ ඵටහිය

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

3086

CS/DOS/32363

නක්.නිහන්තිනි

නොවිජන
සථීය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 6/25/2020
ංර්ධන නිරධහරී
උඳහධි/නේ.ස
ථී(අේඳහය)

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

නභභ නිරධහරිඹහනේ නභ උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ වහ උඳහධි
විසතයහත්භ නල්නනේ නනස වී ඇති
ඵළවින් එඹ ජහති වළදුනුේඳනතහි වහ
උේඳළන්නනඹහි දවන් ඳරිදි නභ නිළයදි
ය එවිඹ යුතුඹ.

3087

CS/DOS/33442

එල්.සී.විකුභආයච්චි

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීභ DIVKW/AF 12/23/2017
හර්ඹහරඹ
M/ES/PFILE
කුලිඹහපිටිඹ
/3M/97
ඵටහිය

උඳහධි විසතයහත්භ නල්නඹ

නිරැදි ළඩ බහය ළනීනේ දිනඹ ඇතුරත්
4 ඳරිශිසටනේ වති ර පිටඳතක්
(2013.02.15 නර ඇතුරත් විඹ නමුත්
2015.02.15 නර ඇතුරත් වී ඇත.

3088

CS/DOS/32375

එච්.එේ.එෂස. රුභයිහ ඳරිහ වහ
සථීය කිරීභ pcc/01/07/1 8/31/2018
ශභහයක්
53
නේහ
නදඳහර්තනේන්තු

ජහති වළඳුනුේඳත

උේඳළන්න වතිනඹහි 13 න තීයනඹහි
නභ ංනලෝධනඹ ය
(එච්.එේ.එෂස.රුභයිහ) ඊට අදහශ න
ජහති වළඳුනුේඳත ඉදිරිඳත් යන්න

3089

CS/DOS/33091

පී.සරහ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීභ VW/EST/A/ 12/1/2021
හර්ඹහරඹ
PF/EDM/39
ලිහභේ ඵටහිය

3090

CS/DOS/33769

නක්. තර්ලනි

ශ්රී රංහ
සථීය කිරීභ
මිනින්නදෝරු
නදඳහර්තනේන්තු

ජහති වළඳුනුේඳත

විහවනඹන් ඳසු න ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද පිටඳත

3091

CS/DOS/33371

එච්.නක්.අයි.
උදඹංනී

තළඳළල්
සථීය කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

විනඹ නිර්නේලඹ
ඒ.ආර්.රිෂසනහ

3092

CS/DOS/32384

3093

CS/DOS/A/45448 P.H.G.A.W.
උදඹහන්ති මිඹ

නිපුනතහ
ංර්ධන
රැකීයක්හ වහ
ේරු ඵදතහ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ MFE/RAD/7 1/16/2020
/1/42

නිහඩු හර්තහ

ඔනබ් අං MFE/RAD/7/1/42 දිනළති
2020/01/16 ලිපිඹ භඟින් 2013 නභභ
නිරධහරිනිඹනේ ළටුේ යහිත නිහඩු 42
රඵහ ඇති ඵත් ඔනබ් අං
ADM/PERFL/03/F/01 දිනළති
2022/01/10 ලිපිඹ භඟින් 2013 නභභ
නිරධහරිනිඹනේ ප්රසත නිහඩු 33 රඵහ
ඇති ඵත් දවන් ය ඇත.නේ පීළිඵ
නිළයදි ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්න

අධියණ
අභහතයහංලඹ

උස කිරීභ MOJ/E07/A. 2020.08.02
II නරේණිඹ Ass/147/20
05

චර්ඹහ ටවන

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ ේඵන්ධ
ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ නිළයදි කිරීේ
නනතොත් එභ නිළයදි කිරීේ ටවන්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක්
එවිඹ යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
තළබිඹ යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත
වහ හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
3095

CS/DOS/A/44517 K.A.K.රුණහයත්න ජනහධිඳති
භඹහ
හර්ඹහරඹ

උස කිරීභ PS/HR/02/P 2021.12.22
II නරේණිඹ F/3732

චර්ඹහ ටවන

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ ේඵන්ධ
ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ නිළයදි කිරීේ
නනතොත් එභ නිළයදි කිරීේ ටවන්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක්
එවිඹ යුතුඹ.(2008.08.11 දිනට ළටුේ
ර්ධ රළබීභ)

3096

3097

CS/DOS/A/44696 S.M.D.K. ඳටලීඹ මිඹ අධියණ
අභහතයහංලඹ

CS/DOS/25406

ය.ජී.පී. කුභහරි

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹ විල්මු

උස කිරීභ MOJ/E07/Pr 2022.02.09
II නරේණිඹ o.Ass./150/
2005

සථිය කිරීේ HAF2019.10.10
1/14/GR/05
/P(II)

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත
චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත(සඹලු ළටුේ
ර්ධ නවීභ තවවුරු න ඳරිදි වහ
චර්ඹහ ටවනනහි භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ අත්න වහ නිරධහරිඹහනේ
අත්න හිත චර්ඹහ ටවන)

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති පිටඳත
ඳළවළදිලි නළත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2015.05.17 දින සට 2016.05.16 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
නිහඩු හර්තහ

2016.05.17 සට 2016.12.22 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ අත්න තළබිඹ යුතු
සථහනනේ අත්න තඵහ නළත. භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න

චර්ඹහ ටවන

3098

CS/DOS/25444

ආර්.ඩබ්.වී.නක්.
රුන්ළල්ර

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 2/1/1/7/2/ 2021.07.02
MAL-22

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

මුල් පිටඳනතහි වති ර පිටඳත
ඉදිරිඳත් යන්න

3099

3100

3010

CS/DOS/25514

CS/DOS/26954

CS/DOS/25459

එල්.එන්.එස. කුභහය නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.03.19
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(යත්නපුය)

නක්.එේ.එස.එස.
කුභහරි

නක්.ඒ.ජී.ආර්.පී.
අනබ්යත්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ GANE/PLN/ 2021.04.29
හර්ඹහරඹ 04/02/iii/aරඳනන්
2021

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MPI/Admin/ 2021.11.29
14/MT/18

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

මුල් පිටඳනතහි වති ර පිටඳත
ඉදිරිඳත් යන්න

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

චර්ඹහ ටවන

නිරධහරිනිඹනේ නභ ඳළවළදිලි නළත. නභ
ඳළවළදිලි එන්න

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත
මුල් පිටඳනතහි වති ර පිටඳත
ඉදිරිඳත් යන්න

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන
3011

CS/DOS/27285

ජී.ඩබ්.ආර්.එල්.
සුතදහ

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MPI/Admin/ 2021.03.10
14/KG/26

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

මුල් පිටඳනතහි වති ර පිටඳත
ඉදිරිඳත් යන්න

3012

CS/DOS/25302

වී.පී. ශිනයෝභහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ HA/1/1/9/2 2021.12.24
හර්ඹහරඹ /7-24
ඕනනර

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

2014.05.01 දින සට 2014.09.17 දක්හ
හරහනුනේ රඵහ ඇති ඳරිහ
හර්තහනේ වන් අඩ ළටුේ නිහඩු
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.09.27 දින සට 2014.04.30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ
ඳළවළදිලි නළත.
3014

CS/DOS/26859

ඩබ්.එේ.එේ.ඩී.
විනේසංව

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ HA/1/1/9/2 2021.11.30
හර්ඹහරඹ /18
නොනඵයිනන්

නිහඩු හර්තහ

2014.09.21 දින සට 2015.09.20 දින
දක්හ හරහනුනේ රඵහ ඇති අනීඳ
නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.09.21 දින සට 2014.09.20 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ව 2015.09.21 දින සට 2016.09.21 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
මීඳතභ අධීක්ණ නිරධහරිඹහනේ නිර
මුද්රහ හිත ඉදිරිඳත් යන්න
2015.09.21 දින සට 2016.09.21 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
ව 2014.09.21 දින සට 2015.09.21 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
රඵහ ඇති අඩ ළටුේ නිහඩු පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්
3015

CS/DOS/25624

නක්.ඩී.ඩී. ප්රිඹදර්ලනී භළදදුේඵය
සථිය කිරීේ HA/1/1/9/2 2021.06.29
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/4
හර්ඹහරඹ නතල්නදණිඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
පිටඳත් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
උේඳළන්න වතිඹ

ආඹතනනඹන් වති යන රද
පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

3018

CS/DOS/27269

එච්.ආර්.එේ.ඩී.
කුරතුං

සීතහ ප්රහනේශීඹ සථිය කිරීේ COL/PLN/D 2021.10.05
නල්ේ
DO/2/21/20
හර්ඹහරඹ21
වංළල්ර

ජහති වළඳුනුේඳත

ආඹතනනඹන් වති යන රද
පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

උඳහධි වතිඹ

ආඹතනනඹන් වති යන රද
පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.02.27 දින සට 2013.10.28 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
උඳහධි වතිඹ

ංසෘති
සථිය කිරීභ DCA/02/06/PF/26
2021.08.05
ටයුතු
නදඳහර්තනභන්තු

මුල් පිටඳනතහි වති ර පිටඳත
ඉදිරිඳත් යන්න

3019

15748

එස.අකිරහ ඵහනු

3021

15710

එේ.එේ.රිසනහ ඵහනු අධයහඳන
අභහතයංලඹ

3022

12216

ඊ.එේ.එේ.එස.ඒනහ ඳරහර ප්රහනේශීඹ සථීය කිරීභ PLG/EST/3/ 2021.12.07
ඹ මිඹ
නල්ේ
PFILE/2/12
හර්ඹහරඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

3024

13986

නේ.එේ.පී.සී.ජඹසරි
මිඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.05.28-2014.05.28 දක්හ හර්ෂි
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
රද පිටඳත් ඉදිරිඳත් යන්න.

සථිය කිරීභ ED/05/67/24/1
2021.10.10

නන්ත්ත
සථීය කිරීභ DIAVGW/A 2021.12.28
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
DM/ES/PFIL
හර්ඹහරඹ
E/1/4/32

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති යන රද
පිටඳතක්

උඳහධි වතිනේ වති යන
රද පිටඳතක්

ජහති වළඳුනුේඳත
3025

13710

ඒ.ඒ.ඒ.පී.ඵණ්ඩහය
මිඹ

නඵෞේධ ටයුතු සථීය කිරීභ නඵෞ.නො/ඳහ 2022.02.09
පිලිඵ
/ං.නි/1197
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ මුල් පිටඳනතහි තය පිටඳතක්
ඵළවින් විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි
ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
ඉදිරිඳත් යන්න

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.04.25-2016.10.23 දක්හ හර්ෂි
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
රද පිටඳත ඉදිරිඳත් යන්න
නිහඩු හර්තහ

2016 ර්නේ සට 2018.06.30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

3027

CS/DOS/40791

එේ.පී.ඩී ජඹමිණී මිඹ ප්ර/නල්-බිඹභ

නේඹ
බිඹ/1/සී
සථීය කිරීභ /ං .නි/13

2021.02.02

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ නත එන රද
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

ජහති වළඳුනුේඳත

මුල්පිටඳනතහි ඳළවළදිලි වති ශ
පිටඳතක් අලයයි.

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ
ඩිේනරෝභහ වතිඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
පිටඳත් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
3028

3029

CS/DOS/40193

CS/DOS/40702

ඊ.එච්.ඒ. රුන්පුය
මිඹ

ප්ර/නල්නොටනඳොර

නේඹ
KOT/EST/PE 2017.04.11
සථීය කිරීභ RDA/02/75

ඩබ්.ඒ.ජී. උදඹහනි මිඹ අඳනඹන
නේඹ
1/14/1/428 2022.02.23
ෘෂිර්භ
සථීය කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

අබයහරහභී ඳත්වීේ ලිපිඹ

අබයහරහභී ඳත්වීේ ලිපිඹ වහ එහි ළඩ ඵය
ළනීභ පිළිඵ ලිපි නල්ණ

නිහඩු හර්තහ

ඳත්වීේ හරඹ තුර ළටුේ යහිත නිහඩු
රඵහ නන ඇත ඒ පිළිඵ ඳළවළදිලි
හර්තහක්

උඳහධි වතිඹ

මුල්පිටඳනතහි ඳළවළදිලි වති ශ
පිටඳතක් අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.04.22-2014.9.18 ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහනේ ආයේබ දිනඹ 2014.04.21
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
නර නනස ය ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
නිර මුද්ර හිත එන්න .
ජහති වළඳුනුේඳත
උේඳළන්න වතිඹ
උඳහධි වතිඹ

මුල්පිටඳනතහි ඳළවළදිලි වති ශ
පිටඳතක් අලයයි.

පිටඳතක් අලයයි.

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ
04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ 04 ඳරිශිසඨඹදිනඹ නනස ය ඇත එඹ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ආඹතන ප්රදනිඹනේ නටි අත්න නඹොදහ
එහි හිත ර පිටඳතක්
3030

CS/DOS/40926

පි. තංතුවය භඹහ

ප්ර/නල්-නොයනරඳත්තු
රච්නචනනයි

නේඹ
ADM/ESTB/ 2021.03.03
සථීය කිරීභ PRSNL/M1/
03

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

3032

CS/DOS/40343

එස. නසීර් භඹහ

හරිභහර්
නේඹ
GSA/3/6/15 2021.12.17
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ 1

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත අලයයි.(නනභහි
ඳතින නනසේ ටවන් යන්න)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.11.04-2014.11.10 දක්හ හර්ෂි
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
රද පිටඳත්
2015.06.08-2016.01.08 දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර ආයේබ දිනඹ
2015.06.08 නර නනස ය ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්ර හිත එන්න .
ජහති වළඳුනුේඳත

3033

CS/DOS/36388

Mrs.K.Yasothakum Ministry of
ari
Plantation and
Export
Agriculture

MPI/Admin 28.08.2020 Confirmation 1. National identy card
/14/BT/1
of
2.Name alternation request
appointment
Form circular no394
03.Marriage Certificate

මුල්පිටඳනතහි ඳළවළදිලි වති ශ
පිටඳතක් අලයයි.
Certified copy

Certified copy

3034

CS/DOS/37453

Mrs.V.Rathnasinga Devisional
m
Secretariat,
Pottuvil Pattu

ADM/DOPS 23.07.2020 Confirmation 1. National identy card
F/03/40
of
appointment 2.Name alternation request
Form circular no394

Certified copy

3035

CS/DOS/37308

J.Jeyaranjiny

ADM/ESTB 20.12.2021 Confirmation 1. National identy card
/PRSNL/M1
of
/03
appointment 02.Affidavit

According to the Appontment Letter

Devisional
Secretariat,
Koralaipattu

03.Marriage Certificate

Certified copy

Koralaipattu

/03

appointment

04.Required desiplinary need
5.Leave particulars of probation For the period from 02.07.2013 to
period
09.05.2015
3036

3037

CS/DOS/37027

CS/DOS/37841

Mrs.K.Karunakaran Devisional
Secretariat,
Manmunai
South Eruvil
Pattu
Mrs.S.Sivaruban
Devisional
Secretariat,
Valikamam
West-Chankanai

ADM/PFHD 08.03.2020 Confirmation 01.Required Recommondation
O/02/009
of
letter
appointment 2. National identy card
VW/DS/EST 06.12.2021 Confirmation
/C/PF/PDO
of
/05
appointment 1. National identy card

About desiplinary action
According to the Appontment Letter

Certified copy

3038

CS/DOS/37852

Mrs.R.Elayathamby Devisional
ADM/PFDO 09.06.2020 Confirmation 1. National identy card
Secretariat,Man S/05/95
of
munaipattu
appointment

After marriage

3039

CS/DOS/37843

Mrs.S.Kirubakaran Devisional
Secretariat,Valik
amam, South

Certified copy

3040

CS/DOS/37843

Mrs.S.Kirubakaran Devisional
VS/DS/EDO 10.12.2020 Confirmation 1. National identy card
Secretariat,South /40
of
, Uduvil
appointment Trainee Appointment Letter

3046

CS/DOS/05573

නේ.නේ.
දන්තනහයහඹන

Confirmation 1. National identy card
of
appointment

විරහභ ළටුේ
සථිය කිරීභ විළ/ඳහ10/ 2021.10.14
නදඳහර්තනේන්තු
නඳෞලි/341/
ං

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ නිහඩු හර්තහනේ අඩ
ළටුේ නිහඩු 12 1/2ක් නර දවන් නේ.
ඒ ේඵන්ධනඹන් එහ ඇති ඳළවළදිලි
කිරීනභහි අඩ ළටුේ නිහඩු 17 1/2 ක්
නර දවන් නේ. එභ හර්තහ නදනහි
දවන් අඩ ළටුේ නනොළරනඳන ඵළවින්
ඒ පිළිඵද ඳළවළදිලි කිරීභක් අලයයි.

3050

CS/DOS/34428

I. Jogeswary

3051

CS/DOS/34026

V. Naliny

3052

CS/DOS/35899

M. Musathik

3053

3056

CS/DOS/35340

CS/DOS/35257

A. Premathevan

G. Karunanithy

Ministry of
Agriculture

Agrarian
Development
Diistrict officeMatale
Department for
Registration of
Persons

සථිය කිරීභ 2/1/1/8/2/- 2021.11.11
Bat

confirmatio 5/1/5/2/88 2021.10....
n

confirmatio
n

Divisional
confirmatio DS/VSW/EB 2021.08.17
Secretariat
n
/PF/121
office-Sandilipay
Divisional
confirmatio DS/VSW/EB 2021.06.16
Secretariat
n
/PF/137
office-Sandilipay

3057

CS/DOS/35308

A. Sathees

Divisional
confirmatio
Secretariat
n
office-Karaveddy

3058

CS/DOS/35230

S. Losana

state Mini. Of
Foreign
Employement
Promotion and
Market
Diversification

confirmatio MFE/RAD/9 2021,11,03
n
/1/46

1. EHRM Form
2. After marrage new Identity
Card
3. Marrage Certificate

Original/true copy
Certified true copy
Certified true copy

4. Affidavit for name differences Original copy
5. Leave Report
mentioned name incorrectd
6. Medicle report
(Jokeswary)
mentioned name incorrectd
(Jokeswary)
1. After marrage new Identity
Certified true copy
Card
2. Tressury Cercular 394 for
name change
1 National Identity card
Certified true copy of clear ID card
2. Appendix 03

Certified true copy

3. EHRM Form
1. Marrage Certificate

Certified true copy

2. Leave report
1. EHRM Form

Original copy - according to calender
year

2. After marrage new Identity
Card
Degree Confirmation

Certfied true copy

Degree Confirmation

Original copy

Original copy

3059

CS/DOS/35912

M.A.R.M. Sareek

ඳශු ේඳත්,
නොේනඳොශ
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MREA/4/2/ 2021,12,16
1/PEDG/7/1
/12

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

3060

CS/DOS/35481

K. Jegan

Ministry of
Justice

confirmatio MO/E07/DO 2021,01,13
n
/Courts/Pro
.Asst/37

Degree Confirmation

Original of Degree confirmation

3061

CS/DOS/35474

N. Reepan

Department of
Agriculture

confirmatio ෘනද  /ආ/3 2020,08,31
n
/7/6/25

Leave report (original)

mention year by year according
calender year

3062

CS/DOS/35335

V, Srithevi

confirmatio MFE/RAD/9 2020,01,31
n
/1/22

1. Degree Confirmation

Original of Degree confirmation

3063

CS/DOS/35457

S. Sinnatharai

state Mini. Of
Foreign
Employement
Promotion and
Market
Diversification
Agrarian
Development
Department Dis Off. Jaffna

confirmatio JFF/PF/DOS 2020,12,…
n
/9/5/2/12

Tres. Curcular 394 Form with
new Identity card and Marrage
certificate

2022.03.21
අනු
CS/DOS/…. අංකය
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

3064

15430

ඒ.නක්.එන්.පී.කුභහරි ප්රනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ,
වේඵනනතොට

සථිය කිරීභ HDS/ADM/0 2017.02.22
2/F/1/4/24

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
වහ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

3065

15380

ඩබ්.ආර්.එස.නක්.වික්ර ප්රනේශීඹ නල්ේ
භසංව
හර්ඹහරඹ,
ළලිභඩ

සථිය කිරීභ BD/WM/EH 2020.11.09
M/07/PERS
N/01/74

උඳහධි වතිනේ වති යන
රද පිටඳතක්

විව්තරය

3066

15377

එේ.එච්.එේ.පී.ලයහභ මිනිස ඵර වහ රැකී සථිය කිරීභ DOME/01/0 2021.02.24
ලි
යක්හ
6/DO/II/18
නදඳහර්තනේන්තු

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)

3068

CS/DOS/04617

ආර්.එේ.සී.නක්.
යත්නහඹ

ඉඩේ නොභහරිස සථිය කිරීේ LCGD/AD/5/ 2021.10.21
ජනයහල්
1-20
නදඳහර්තනේන්තු

නිහඩු විසතයඹ

නිහඩු හර්තහ, නේහ හර්තහ භඟ
ළනදන්නන් නළති ඵළවින් නිහඩු
විසතයඹ ලිත් ර් ක්රභඹට ඉදිරිඳත් ශ
යුතුඹ

3069

CS/DOS/01927

නක්.පී.එන්.
නේන්දි

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ
ලුණුේනනවය

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

3070

CS/DOS/01419

එන්.එස.භනේ

සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA/1/1/9/2 2021.11.09
යහජය අභහතයහංලඹ
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04 ඳරිශිසඨඹ

04 ඳරිශිසඨනේ ළඩ බහය ළනීභ
2013.03.01 දින සට ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි
නර නිළයදි විඹ යුතුයි.
ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන රද
නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහ
3071

CS/DOS/02266

ඩබ්.ඩී.එේ.රුද්රිගු

සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA/1/1/9/2 2021.08.17
යහජය අභහතයහංලඹ
/24

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2016.12.22 දින හිත හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන ව නිළයදි
රැණු හිත 2018.06.30 හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

3072

CS/DOS/02169

ජී.නෝකිරයහණි

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/9 2021.12.07
ප්රර්ධන වහ
/1/61
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයංලඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.12.10 - 2015.09.02 දින දක්හ 5
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඳරිශිසට හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

3073

CS/DOS/02269

ඒ.පී.නක්.ඩබ්ලිේ.
රුණහයත්න

සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA/1/1/9/2 2021.07.19
යහජය අභහතයහංලඹ
/7-24

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

3074

CS/DOS/02003

ඩබ්ලිේ.සී.ඒ.උනේනි

3075

CS/DOS/02153

ඒ.ඩී.ටී.එස.අභයසංව සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HAF
2018.09.07
යහජය අභහතයහංලඹ
1/12/GR/24
P-II

නිහඩු හර්තහ

එහ ඇති හර්තහනේ අඩ ළටුේ දින
84,45,ළටේ යහිත නිහඩු 1 1/2 ක්
දක්හ ඇත ඒ පිළිඵ ඳළවළදිළි කිරීභක්

3077

CS/DOS/02305

ඩබ්.නක්.ජී.උඳභහලි

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

නිළයදි නතොයතුරු ඇතුරත් යන රද
සඹලුභ ර් රට අදහර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන්

නිහඩු හර්තහ

ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන රද
නිහඩු හර්තහ

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

ආඹතන ප්රධහනී නිර්නේලඹ

ළටුේ යහිත නිහඩු නවේතුනන් නිරධහරිඹහ
II නරේණිඹට උසකිරීභට සුදුසුේ පුයහ
ඇත්නත් 2015.08.09 දිනට ඵ
නිරීක්ණඹ න ඵළවින් 2015.07.01 දින
සට උස කිරිභට අදහශ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේල ය තිබීභ පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්

චර්ඹහ ටවන

සඹළු ළටුේ ර්ධ නහ ඇති ඵට
ඳළවළදිලි දළක්නන ඹහත් හලීන යන
රද චර්ඹහ ටවන අලය නේ.

3079

CS/DOS/A/48289 එස.ඒ.නේ.ජඩ් භඹහ

සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA/1/1/9/2 2020.07.14
යහජය අභහතයහංලඹ
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නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත(උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවනන් නභ වහ
උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ නනභහි
නනසේ ඳතී).

සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA/1/1/9/2 2021.07.19
යහජය අභහතයහංලඹ
/7-24

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ භන්නහයභ

ii නරේණිඹට MN/GA/AD 2021.12.27
උස කිරීභ M/D2/PF/D
O/03

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
3,4 ඳරිශිසඨ ර ළඩ බහය ළනීභ
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
2013.01.01 දින සට ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ නර නිළයදි විඹ යුතුයි.
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

3081

CS/DOS/A/48176 පී.බී.ඩී.ඵණ්ඩහය භඹහ නඵෞේධ ටයුතු
ii නරේණිඹට නඵෞ..නද/ 2022.01.07
පිළිඵද
උස කිරීභ ඳහ/භහනඹෝ
නදොඳහර්තනේන්තු
ජ/නඳෞ.ලි/
140

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

ආඹතන ප්රධහනී නිර්නේලනඹහි නිරධහරිඹහ
රඵහ ත් අඩළටුේ නවෝ ළටුේ යහිත
නිහඩු පිළිඵ වන් නනොනේ.එඵළවින්
නිළයදි ේපර්ණ යන රද අඹදුේඳත්රඹ
ආඹතන ප්රධහනි නිර්නේලඹ හිත නඹොමු
යන්න.
නිරධහරිඹහ 2016.02.05 දින සථහන භහරු
රළඵ 2016.02.09 දින න නේහ
සථහනනේ ළඩඵහයනන ඇති ඵ දක්හ
ඇත.එනේ නේඹට හර්තහ නනොයන රද
දින ේඵන්ධනඹන් නන ඇති ක්රිඹභහර්
ඇතුශත් ඳළවළදිලි කිරීභක් නඹොමු යන්න.

3082

CS/DOS/A/47561 එච්.එේ.චමින්ද භඹහ ප්රජහ ඳහද
ii නරේණිඹට DCBC/EST/0 2022.01.03
විනලෝධන
උස කිරීභ 8/2/1/382
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

ආඹතන ප්රධහනී නිර්නේලඹ

2008.10.15 දින සට ළටුේ ර්ධ 10ක්
රඵහ ඇති ඵ චර්ඹහ ටවනන් ඳළවළදිලි
දක්හ නළත. ළටුේ ර්ධ නහ ඇති
ඵට ඳළවළදිලි ටවන් තඵන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
නිරධහරිඹහ විසන් ඉදිරිඳත් යන රද II
නරේණිඹට උස කිරීභ වහ න
අඹඳුේඳත්රනේ නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේශිත දිනඹ නිළයදි
නනොනේ.නිළයදි දිනට අදහර ආඹතන
ප්රධහනී නිර්නේලඹ නඹොමු යන්න.

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත
3083

CS/DOS/A/48301 එස.එන්.ටී.පීරිස භඹහ දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ භන්නහයභ

ii නරේණිඹට MN/GA/AD 2021.12.27
උස කිරීභ M/D2/PF/D
O/03

ආඹතන ප්රධහනී නිර්නේලඹ

ළටුේ යහිත නිහඩු නවේතුනන් නිරධහරිඹහ
II නරේණිඹට උසකිරීභට සුදුසුේ පුයහ
ඇත්නත් 2016.08.04 දිනට ඵ
නිරීක්ණඹ න ඵළවින් 2015.07.06 දින
සට උස කිරිභට අදහශ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේල ය තිබීභ පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවන අනු 2016 ර්නේ ළටුේ
ර්ධඹ නහ නනොභළති ඵ
නිරීක්ණඹ නේ. එභ ළටුේ ර්ධ නහ
නනොභළතිවීභට නවේතු පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක් අලයයි.
01- චර්ඹහ ටවනන් නභ වහ , උේඳළන්න
වතිඹ වහ ,ඳත්වීේ ලිපිනේ නනභහි
නනසේ ඇත. එභ නනට දිවුරුේ
ප්රහලඹක්, 02-ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
වති යන රද උේඳළන්න
වතිනඹහි මුල් පිටඳත, 03- ළඩබහය
ළනීනේ මුල් ලිපිනේ වති පිටඳත, 04නිහඩු විසතයඹ, 05- ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති යන රද උඳහධි වතිඹ,
06- උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවනන් මුල් පිටඳනත් වති
ර පිටඳතක්, 07-උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත.

3087

26973

එේ.චන්ද්රන සයන් ප්රහ.නල්. හ.-භඹහ
නුයඑළිඹ

සථිය කිරීභ GANE/PLN/ 2021.12.28
04/02/iii/a2021

3090

26974

ටී.නගුනල්සරී මිඹ

ප්රහ.නල්. හ.-නුයඑළිඹ

සථිය කිරීභ GANE/PLN/ 2021.08.16
04/02/iii/a2021

01-ඳරිහ හරඹට අදහර නිහඩු විසතය,
02- උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
මුල් පිටඳත,03-උේඳළන්න වතිනේ
මුල් පිටඳතහි ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති
යන රද පිටඳත, 04- ආඹතන ප්රධහනිඹහ
වති ර ජහති වළඳුනුේඳනතහි
පිටඳතක්,05- ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
වති යන රද උඳහධි වතිනේ මුල්
පිටඳත .

3091

26967

එස.සුනර්සකුභහර්
භඹහ

ප්රහ.නල්. හ.-නුයඑළිඹ

සථිය කිරීභ GANE/PLN/ 2021.07.31
04/02/iii/a2021

01- උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
මුල් පිටඳත, 02- නිහඩු විසතයඹ , 03 උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනන් ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති ර
පිටඳතක්, 04 -උඳහධි වතිනේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහ වති ර පිටඳතක්, 05උේඳළන්න වතිනේ මුල් පිටඳතහි
ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති යන රද
පිටඳත, 06- ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති
ර ජහති වළඳුනුේඳනතහි පිටඳතක්.

3092

26919

ඩී.නක්.ජී.නක්.නක්.කු ප්රහ.නල්. හ.-භහරි මිඹ
නුයඑළිඹ

සථිය කිරීභ GANE/PLN/ 2021.11.30
04/02/iii/a2021

01-නිහඩු විසතයඹ, 02- උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනන් මුල් පිටඳනත් වති ර
පිටඳතක්.
01-නිහඩු විසතයඹ, 02- උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනන් මුල් පිටඳනත් වති ර
පිටඳතක්, 03-උේඳළන්න වතිනේ මුල්
පිටඳතහි ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති
යන රද පිටඳත, 04- ආඹතන ප්රධහනිඹහ
වති ර ජහති වළඳුනුේඳනතහි
පිටඳතක්, 05-උඳහධි වතිනේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහ වති ර පිටඳතක්,..

3093

26946

බී.එේ.පී.එේ.ඵසනහඹ ප්රහ.නල්. හ.- මිඹ
නුයඑළිඹ

සථිය කිරීභ GANE/PLN/ 2021.11.26
04/02/iii/a2021

3094

26933

ඩබ්.ඒ.ඩී.එන්.විනේසු ප්රහ.නල්. හ.-රිඹ
නුයඑළිඹ

සථිය කිරීභ GANE/PLN/ 2021.11.26
04/02/iii/a2021

01-නිහඩු විසතයඹ, 02- උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනන් මුල් පිටඳනත් වති ර
පිටඳතක්.

3095

26924

බී.ජී.පී.යණසංව භඹහ ප්රහ.නල්. හ.-නුයඑළිඹ

සථිය කිරීභ GANE/PLN/ 2021.11.26
04/02/iii/a2021

3096

26925

පී.බී.එේ.එන්.දිමුතු
කුභහරි මිඹ

ප්රහ.නල්. හ.-නුයඑළිඹ

සථිය කිරීභ GANE/PLN/ 2021.11.26
04/02/iii/a2021

01-නිහඩු විසතයඹ, 02- උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනන් මුල් පිටඳනත් වති ර
පිටඳතක්.
01-නිහඩු විසතයඹ, 02- උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනන් මුල් පිටඳනත් වති ර
පිටඳතක්, 03 -2016.06.01-2016.12.22
ඳරිහ හර්තහ, 04-ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති යන රද උඳහධි වතිඹ,
05- උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවනන් මුල් පිටඳනත් වති
ර පිටඳතක්,06- නනභහි නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් .

3097

27190

නක්.ඒ.එන්.ලයහභලී
මිඹ

ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීභ 2/10/05/33 2021.04.09

01-නිහඩු හර්තහ මුල් පිටඳත, 02චර්ඹහ ටවනන් නභ වහ , උේඳළන්න
වතිනේ නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්

3098

26898

එච්.එල්.එන්.අනබ්යත් අඳනඹන
සථිය කිරීභ 1/10/02/34 2021.10.27
න මිඹ
ෘෂිර්භ
4
නදඳහර්තනේන්තු

01-නිහඩු විසතයඹ,

3099

26948

ඩී.එේ.එස.සී.
දිහනහඹ භඹහ

ප්රහ.නල්. හ.-නුයඑළිඹ

සථිය කිරීභ GANE/PLN/ 2021.11.26
04/02/iii/a2021

01-නිහඩු විසතයඹ, 02- උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනන් මුල් පිටඳනත් වති ර
පිටඳතක්.

3100

26955

සී.එේ.සී.එේ.නක්.කීර් ප්රහ.නල්. හ.-තිසංව මිඹ
නුයඑළිඹ

සථිය කිරීභ GANE/PLN/ 2021.11.26
04/02/iii/a2021

3101

26384

එේ.ඩී.එස.එස.ජඹර නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.12.20
ත් මිඹ
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(පුත්තරභ)

01-Iනිළයදි DOS අංඹ වහ නභ හිත
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර ටවන්,
02- උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවනන් මුල් පිටඳනත් වති
ර පිටඳතක්, 03-ආඹතන ප්රධහනිඹහ
වති ර ජහති වළඳුනුේඳනතහි
පිටඳතක්.
01-2018.06.30 හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ප්රතිපර ටවන, 02-නිහඩු විසතයඹ වහ 5
ඳරිශිසටර නිහඩු නනසඹ, 03 -උඳහධි
වතිනේ ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති
ර නිර මුද්රහ හිත පිටඳතක්, 04උේඳළන්න වතිනේ මුල් පිටඳතහි
ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති යන රද
නිර මුද්රහ හිත පිටඳත, 05- ආඹතන
ප්රධහනිඹහ වති ර ජහති
වළඳුනුේඳනතහි නිර මුද්රහ හිත
පිටඳතක්,-06- ඳරිහ හර්තහනේ දක්හ
ඇති අඩ ළටුේ නභොනහදළයි ඳළවළදිලි ය
එන්න.

3102

26891

බී.ආර්.සී.ඩී.නප්රේභදහ නඵෞේධ ටයුතු සථිය කිරීභ නඵෞ/නො/ඳහ 2021.7.19
මිඹ
පිළිඵ
/ං.නි/1055
නදඳහර්තනේන්තු

01- ලිත් ර් ඳදනමින් න රද
නිහඩු විසතයඹ, 02- නිළයදි 04
ඳරිශිසඨඹ/ නිළයදි දිනඹ නහථ න
ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ, 03- ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද පිටඳත,
04-උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවනන් ආඹතන ප්රධහනිඹහ
වති ර පිටඳතක්, 05 -උඳහධි
වතිනේ ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති
ර පිටඳතක්, 06-උේඳළන්න වතිනේ
මුල් පිටඳතහි ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති
යන රද පිටඳත.

3104

26007

අයි.ජි.එච්.එේ.ජි.එස. ජහති පරදහයිතහ
නවේයත් මිඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ NPS/HRD/0 2021.5.7
8/PF/16/47

3105

26895

නේ.ඒ.එන්.නඳනර්යහ
මිඹ

නයජිසට්රහර්
සථිය කිරීභ RG/AB/20/0 2021.11.30
ජනයහල්
1/146
නදඳහර්තනේන්තු

3108

26303

එේ.පී.ඒ.උභඹංනී
මිඹ

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

3109

26237

එච්.ඒ.එේ.එන්.දිල්වහ පුේරඹන්
රි මිඹ
ලිඹහඳදිංචි කි.නද

01-චර්ඹහ ටවන, 02-, 04-උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනන් ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති ර
පිටඳතක්,03-ඳරිහ හර්තහර
ආන්නතභ භහ.නි නිරමුද්රහ නළත.
(2015.6.1-2015.9.20)
01-උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹඋඳහධිඹ විනේල විලසවිදයහරඹ
උඳහධිඹක් ඵළවින් එඹ රඵහ ඇති
විලසවිදයහරඹ නතින් අදහශ නිරධයඹහ
එභ විලස විදයහරනේ උඳහධිඹ ේපර්ණ
යන රද ඵ නහථ කිරීභ භඟින් නවෝ
විනේල ටයුතු අභහතයහංලනේ ප්රදත අංලඹ
විසන් එභ උඳහධිඹ අදහශ
විලසවිදයහරනඹන් ේපර්ණ යන රද
ඵ නහථ කිරීනභන් ඳභණක් ඉදිරිඳත්
යන්න. 02- උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන.

සථිය කිරීභ MPI/Admin/ 2021.8.17
15/DO/GM/
KR/34

01-උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවනන් ආඹතන ප්රධහනිඹහ
වති ර පිටඳතක්, 02 -උඳහධි
වතිනේ ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති
ර පිටඳතක්,03-ඳරිහ හර්තහර
ආන්නතභ භහ.නි නිරමුද්රහ නළත.
(2013.05.28-2014.5.28)

සථිය කිරීභ DRP/AD/12/ 2021.7.30
DO/19/018

01- නිහඩු හර්තහනේ 2013 නර්
අනිඹේ නිහඩු 22 නභොනහදළයි ඳළවළදිලි
ය එන්න.

2022.03.28
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

3114

CS/DOS/40835

ඒ.ජී. නිවහත් භඹහ

ප්ර/නල් - කින්නිඹහ නේඹ
DSKY/ESTB2 2020.12.17
සථීය කිරීභ /PFDO/80

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

3116

CS/DOS/40872

නක්.නක්. නභන්ඩිස
භඹහ

නේශීඹ නදේ
නේඹ
MIM/AD/02 2022.02.25
ප්රර්ධන, ග්රහමීඹ සථීය කිරීභ /21/MG/01
වහ ආයුර්නේද
නයෝවල්
ංර්ධන ව
ප්රජහ නෞය
යහජය අභහතයහංලඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

3117

CS/DOS/40936

එන්. විනනෝත් භඹහ

දි/නල් - භඩරපු නේඹ
ADM/
2021.05.19
සථීය කිරීභ PFILE/0698

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013/06/01 නර
ංනලෝධනඹ විඹ යුතුඹ.
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, උඳහධි රංගු
දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ යුතුඹ.

විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නඹ

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ විඹන් ව ර් රට
අදහශ හභහර්ථ හිත තනි පිටුකින්
ස ශ නල්නනේ වති ශ
පිටඳත අලයයි.

ඩිේනරෝභහ වතිඹ

ඩිේනරෝභහ වතිනේ මුල්පිටඳතහි
වති ශ පිටඳතක් අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013/07/12 නර
ංනලෝධනඹ විඹ යුතුඹ.
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, උඳහධි රංගු
දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ යුතුඹ.

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ වතිඹ

ඩිේනරෝභහ වතිනේ මුල්පිටඳතහි
වති ශ පිටඳතක් අලයයි.

3118

CS/DOS/41093

යු.එල්.එේ. අහර්භඹහ ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

3119

CS/DOS/41056

එස.එෂස. ෆීයහ මිඹ හර්මි
නේඹ
DTET/04/PF 2021.02.25
අධයහඳන වහ
සථීය කිරීභ /DO/234
පුහුණු කිරීනේ
නදඳහර්තනේන්තු

3120

CS/DOS/40272

බී.ඵහරමුයලී භඹහ

3124

15498

3125

15566

නේඹ
2/1/1/8/2සථීය කිරීභ Amp-57

2021.03.24

ආඳදහ
නේඹ
NDRSC/02/ 2021.02.25
ශභනහයණ
සථීය කිරීභ 01/03/262
අංලඹආයක්අභහතයහං
ලඹ
පී.ජී.ඒ.පී.විනේනේය නෞය
සථිය කිරීභ 06/A/DO/15 2021.12.30
අභහතයංලඹ
498/78

පී.එස.නක්.ප්රිඹදර්ලනි විනේල රුකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/2 2021.12.29
ප්රර්ධන වහ
/1/94
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයංලඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, උඳහධි රංගු
දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ යුතුඹ.

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013/06/07 නර
ංනලෝධනඹ විඹ යුතුඹ.
ඳත්වීේ ලිපිඹ
ේපර්ණ ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන
රද පිටඳතක්

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
2015.02.27 දින සට 2018.06.30
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්
උේඳළන්න වතිනේ වති
යන රද පිටඳතක්
චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
අත්න තළබිඹ යුතු සථහනනේ
අත්න තඵහ නළත. නිරධහරිඹහනේ
අත්න තඵන රද චර්ඹහ ටවන
එවිඹ යුතුඹ.
උඳහධි වතිනේ වති යන
රද පිටඳතක්
චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
නභ නිළයදි ටවන් ය නළත.
නභ නිළයදි නොට එන්න

3126

3128

15308

15576

ආර්.එේ.ඩී.නක්.යත්
නහඹ

එේ.ඒ.එේ.පී.ජඹනේ
ය

ප්රනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ,
නොයණනතොට

සථිය කිරීභ BD/ST/EHM 2021.11.25
/3/1/12

උඳහධි වතිනේ වති යන
රද පිටඳතක්
2018.05.02 දින සට 2018.06.29
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)

නේශීඹ නදේ
සථිය කිරීභ
ප්රර්ධන, ග්රහමීඹ
වහ ආයුර්නේද
නයෝවල්
ංර්ධන වහ ප්රජහ
නෞය යහජය
අභහතයහංලඹ

උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳනතහි
වති යන රද පිටඳතක්

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

3129

15760

එඒ.ආර්.නිසරින්
නිහ

ඉඩේ වහ දිසත්රීත්
නයජිසට්රහර්
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ

3130

CS/DOS/04625

නක්.එස.නක්.
භයනෝන්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ
හර්ඹහරඹළල්රහඹ

උඳහධි විසතයහත්භ වතිනේ
මුල් පිටඳනතහි වති යන රද
පිටඳතක්

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
3131

3132

CS/DOS/A/47535 ඊ.එේ.ටී.එස.ඩබ්.නි හන්තහ වහ ශභහ
නේ මිඹ
ංර්ධන,නඳය
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන,ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
15703
එේ.ඒ.එෂස.සීනහ
ප්රනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ,
ළේේඳත්තු
උතුය, උවන

විනේල
CDWA/2/5/ 2022.02.09
නිහඩු දීර්ක 10/10
ය ළනීභ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධිඹ නහථ
කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත අලයයි.
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද
සඹලු හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

නඳොදු 126 ආෘති ඳත්රඹ
ආෘති ඳත්රනේ මුල් පිටඳත් 2ක් ඉදිරිඳත්
(ආඹතන ංග්රවනේ 23:1 න්තිඹ ශ යුතුඹ.
අනු)
ගිවිසුභ - 10 ඳරිශිසටඹ
දීර්ක කිරීභට නිඹමිත හර සීභහට
(ආඹතන ංග්රවනේ 16:5 න්තිඹ අදහර න රද ගිවිසුභ
අනු)

සථිය කිරීභ DSU/ADMN 2021.11.17
/PFDO/7/15
703

2017.06.06 දින සට 2018.06.30
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්

හර්ඹහරඹ,
ළේේඳත්තු
උතුය, උවන

/PFDO/7/15
703
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

3133

15123

ආර්.එේ.ඩී.පී.එස.යත් ප්රනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ BD/BD/EHM 2021.11.30
නහඹ
හර්ඹහරඹ, ඵදුල්ර
/03/02/29

2019.05.02 දින සට 2019.11.29
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්
උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳනතහි
වති යන රද පිටඳතක්
චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
නභ නිළයදි ටවන් ය නළත.
නභ නිළයදි නොට එන්න

3137

CS/DOS/08982

ආර්.පී.එල්.සී.දිල්රුක් ප්රහනේශීඹ නල්ේ ළඩඵළලීේ

හර්ඹහරඹ මීරිභ

මීරි/ප්රහ.නල්/
ආ16/ළ.ඵ.දී
භනහ

3138

CS/DOS/08021

එේ.ඩී.නේ.එස.ඵණ්ඩහ ප්රහනේශීඹ නල්ේ ළඩඵළලීේ
ය
හර්ඹහරඹ
නොත්භනල්

3/1/8/11

2021.10.14

3139

CS/DOS/08058

එස.පී.ජි.අයි.උදඹං ප්රහනේශීඹ නල්ේ ළඩඵළලීේ
හර්ඹහරඹ
නොත්භනල්

3/1/8/11

2021.10.14

3141

CS/DOS/11545

ආර්.එේ.ඩී.යත්නහඹ ආඵහධ හිත
තළනළත්තවුන්
වහ ව ජහති
භවනල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථීය කිරීේ SMS/NSPD/ 2022.02.23
21/PF/DOS/
08

ළඩ ඵළලීභ/යහජහරී ඉටු කිරීභ
දවහ ඳත් කිරීභ නනුනන්
අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ දවහ
ඉදිරිඳත් යන ආෘතිනඹහි
නිරධහරිඹහනේ නභ නිළයදි
ටවන් ය නළත.
ළඩ ඵළලීභ/යහජහරී ඉටු කිරීභ
දවහ ඳත් කිරීභ නනුනන්
අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ දවහ
ඉදිරිඳත් යන ආෘතිනඹහි
නිරධහරිඹහනේ නභ නිළයදි
ටවන් ය නළත.
ළඩ ඵළලීභ/යහජහරී ඉටු කිරීභ
දවහ ඳත් කිරීභ නනුනන්
අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ දවහ
ඉදිරිඳත් යන ආෘතිනඹහි
නිරධහරිඹහනේ නභ නිළයදි
ටවන් ය නළත.
ඳරිහ හර්තහ
*උඳහධි
වතිඹ

නිරධහරිඹහනේ නභ ආර්.ඒ.චන්දන
දිල්රුක්නනුට
ආර්.පී.එල්.සී.දිල්රුක් නර නිළයදි විඹ
යුතුඹ.

නිරධහරිඹහනේ නභ එේ . ජී.නේ.ංජඹ
ඵණ්ඩහය නනුට
එේ.ඩී.නේ.එස.ඵණ්ඩහය නර නිළයදි විඹ
යුතුඹ.

නිරධහරිඹහනේ නභ එස.ජී.ඉනර්ස උදඹං
නනුට එස.පී.ජි.අයි.උදඹං නර
නිළයදි විඹ යුතුඹ.

2016.02.22-2017.02.21 දින දක්හ
ඳරිහ හර්තහ ව ඳරිහ හර්තහ ව
උඳහධි වතිඹ එන්න

3142

CS/DOS/11058

ඩබ්.එේ.ඩී.රක්හනි

මිනිසඵර ව
සථීය කිරීේ DoME/01/0 2019.07.18
රැකීයක්හ
8/DO/05
නදඳහර්තනේන්තු

*උඳහධි වතිඹ
ප්රතිපර නල්නඹ

3143

CS/DOS/10348

ආර්.ය.කුමුදුනී

අධියණ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ MOJ/EO7/D 2022.03.02
O/Courts/Pr
o.Ass/413

උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිඹ.

3145

15685

එේ.නේ.එෂස.රුෂිතහ

අධයහඳන
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ ED/05/67/2 2021.07.22
4/1

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

3146

15840

ඒ.එේ.එේ.එස.කුභහය ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ NPS/HRD/0 2022.02.07
5/PF/27/38

2016.12.22දිනහි ඳත්හ ඇති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරීක්ණනේ ප්රතිපර ටවනනහි
ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

3147

CS/DOS/32827

ජී.වී.පී. ජඹසරි

3148

CS/DOS/A/44857 M.A.C.S.ගුණර්ධන අධයහඳන
භඹහ
අභහතයහංලඹ

නවොයණ ප්රහනේශීඹ සථිය කිරීභ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

උස කිරීභ HE/AD02/PF 2022.02.24
II නරේණිඹ 32

*උඳහධි

නභභ නල්න ර මුල් පිටඳනත් වති
ර පිටඳත් ආඹතන ප්රධහනිඹකුනේ
අත්න හිත එන්න.
උඳහධි නහථනේ මුල් පිටඳත එන්න.

උේඳළන්න වතිනේ වහ ජහති
වළඳුන්ේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත් නඹොමු යන්න (අඳ නත
නඹොමුයන රද ලිපි වති ය
ඇත්නත් ආඹතන ප්රධහනිඹහ භඟින්
නනොනේ)
අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
අ.නඳො. හභහනය නඳශ විබහනේ නදන ඵ නදභශ / සංවර භත්
ඵ නහථ කිරීභට ප්රතිපර නල්නඹ

3149

CS/DOS/A/45387 Y.R.S.ප්රදීපිහ මිඹ

විරහභ ළටුේ
උස කිරීභ විළ/ඳහ10/ 2022.03.02
නදඳහර්තනේන්තු II නරේණිඹ නඳෞලි/470/
ං

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
අ.නඳො. හභහනය නඳශ විබහනේ නදන ඵ නදභශ / සංවර භත්
ඵ නහථ කිරීභට ප්රතිපර නල්නඹ

3150

CS/DOS/A/45761 P.N.H.නතන්නනෝ
න් මිඹ

හන්තහ වහ ශභහ උස කිරීභ MWCA/2/5/ 2022.02.14
ංර්ධන, නඳය
II නරේණිඹ 4/4/1/39
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
ලිඛිත වහ හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය ටවන්ර වති ශ පිටඳත් එවිඹ
ඇති ලිපිඹ
යුතුඹ.
අ.නඳො. හභහනය නඳශ විබහනේ
නදන ඵ නදභශ / සංවර භත්
ඵ නහථ කිරීභට ප්රතිපර නල්නඹ

3153

CS/DOS/16145

ටී.එන්.නේ. පීරිස
නභඹ/මිඹ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

මුදහ වළරීභ

ED/05/67/2 2022.02.23
4/26/R-III

නිරධයඹහ ඹතුරුඳළදිඹ රඵහනන
ඇති ඵළවින් ඊට අදහර ලිඹහඳදිංචි
වතිඹ (තය පිටඳතක් නර
වති යන රද පිටඳතක්)

3154

CS/DOS/18383

නක්.ඩී.සී. පීරිස මිඹ

නොවිජන
මුදහ වළරීේ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
- ළුතය

DAD/KL/04/ 2021.03.10
A/DO/2021

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න
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CS/DOS/40307

ඒ.ෂසමිඹහ මිඹ

මුසලිේ ආමි නේඹ
MRCA/PF/2 2020.02.26
වහ ංසෘති
සථීය කිරීභ 77
ටයුතු
නදඳහර්තනේන්තු

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත්
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵ නවෝ
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
නනොන්නහ ඵ දන්හ ලිපිඹ නියදි
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ එවීභ අලයයි.

වහ ංසෘති
සථීය කිරීභ 77
ටයුතු
නදඳහර්තනේන්තු
විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නඹ

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නනේ
විඹන් ව ර් රට අදහශ හභහර්ථ
හිත තනි පිටුකින් ස ශ
නල්නනේ වති ශ පිටඳත අලයයි.

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.06.06 දින සට 2016.12.22දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
3158

3159

CS/DOS/41267

CS/DOS/41481

ආර්.එේ.සී.යත්නහඹ ප්ර/නල් අයණහඹ

ටී. ක්රහ

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

නේඹ
ARA/EST/DS 2021.12.27
සථීය කිරීභ PSF/A7/43

නේඹ
MPI/Admin/ 2021.08.09
සථීය කිරීභ 14/JF/30

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, උඳහධි රංගු
දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ යුතුඹ.

විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නඹ

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ විඹන් ව ර් රට
අදහශ හභහර්ථ හිත තනි පිටුකින්
ස ශ නල්නනේ වති ශ
පිටඳත අලයයි.
ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ විඹන් ව ර් රට
අදහශ හභහර්ථ හිත තනි පිටුකින්
ස ශ නල්නනේ වති ශ
පිටඳත අලයයි.
නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නඹ

දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)

ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද ත්ේ වහ
261)
ඵළයේ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත
ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද ගිවිසුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු ක්රභ
යසථහනේ 157(අ) ව 161(ඈ) (III) න
යසථහ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත

2022.04.04
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

3160

CS/DOS/A/48087 සී.නක්.ප්රනහන්දු භඹහ භනවේසත්රහත්
අධියණඹ ල්මුනණ්

3161

3163

3164

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය අඩුපාඩු ගේඛනය
ආඹතන ප්රධහනී නිර්නේලඹ

උසකිරීේ අඹදුේඳනතහි ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ නළත.

CS/DOS/A/47823 එච්.එේ.සුනිභල් භඹහ මිනිස ඵර වහ
ii නරේණිඹට DOME/01/1 2021.12.09
රැකීයක්හ
උස කිරීභ 0/HRDA/12
නදඳහර්තනේන්තු
2

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

CS/DOS/A/48252 ඩී.ආර්.ඒ.එන්.දිල්රු
ක්ෂි මිඹ

චර්ඹහ ටවන

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ ේඵන්ධ
ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ නිළයදි කිරීේ
නනතොත් එභ නිළයදි කිරීේ ටවන්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක්
එවිඹ යුතුඹ.
නිරධහරිඹහ විසන් ඉදිරිඳත් යන රද II
නරේණිඹට උස කිරීභ වහ න
අඹඳුේඳත්රනේ නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේශිත දිනඹ නිළයදි
නනොනේ.නිළයදි දිනට අදහර ආඹතන
ප්රධහනී නිර්නේලඹ නඹොමු යන්න.

හන්තහ වහ ශභහ
ංර්ධන,නඳය
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන,ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

CS/DOS/A/48301 එස.එන්.ටී.පීරිස භඹහ දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ භන්නහයභ

ii නරේණිඹට MOK/EST/P 2021.12.10
උස කිරීභ F/A/48087

විව්තරය

ii නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2022.02.11
උස කිරීභ 8/10/70

ආඹතන ප්රධහනී නිර්නේලඹ

ii නරේණිඹට MN/GA/AD 2021.12.27
උස කිරීභ M/D2/PF/D
O/03

ආඹතන ප්රධහනී නිර්නේලඹ

ළටුේ යහිත නිහඩු නවේතුනන් නිරධහරිඹහ
II නරේණිඹට උසකිරීභට සුදුසුේ පුයහ
ඇත්නත් 2016.08.04 දිනට ඵ
නිරීක්ණඹ න ඵළවින් 2015.07.06 දින
සට උස කිරිභට අදහශ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේල ය තිබීභ පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්

චර්ඹහ ටවන

2022.01.25

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

චර්ඹහ ටවන අනු 2016 ර්නේ ළටුේ
ර්ධඹ නහ නනොභළති ඵ
නිරීක්ණඹ නේ. එභ ළටුේ ර්ධ නහ
නනොභළතිවීභට නවේතු පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක් අලයයි.
ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

ii නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2022.02.10
උස කිරීභ 8/10/53

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

නඵෞේධ ටයුතු ii නරේණිඹට නඵෞ..නද/ 2021.04.30
පිළිඵද
උස කිරීභ ඳහ/භහනඹෝ
නදොඳහර්තනේන්තු
ජ/නඳෞ.ලි/
131

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

ඉඩේ වහ ඉඩේ
ංර්ධන
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 2/10/05/34 2020.07.09

1)චර්ඹහ ටවන
හර්තහ

CS/DOS/31084

ඊ.එේ.ආර්.ඒ.ඩබ්.ඩී.පී ඳශු ේඳත්
. කුභහරි මිඹ
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ SML/2/2/D 2022.02.21
O/1/11

15667

ඒ.එල්.මිසඳහ

සථිය කිරීභ MOJ/E07/D 2020.07.08
O/Courts/Pr
o.Asst/442

3165

CS/DOS/A/48301 අයි.එේ.එස.ඩබ්.කුභහ ජනනල්න වහ
ii නරේණිඹට HR06/052
රි මිඹ
ංයහනල්න
උස කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

3167

CS/DOS/A/48217 ඩී.එස.ඳතියණනේ
මිඹ

හන්තහ වහ ශභහ
ංර්ධන,නඳය
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන,ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

3168

CS/DOS/A/47899 පජය භල්උල්නල්
නේධහනන්ද හිමි

3170

CS/DOS/31425

ජී.එච්.ප්රබහ මිඹ

3174

3179

අධියණ
අභහතයංලඹ

1)චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න
2) නිරධහරිඹහනේ
ඳරිහ හරඹ තුශ රඵහත් නිහඩු
විසතය (ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන
රද හර්තහක්)
1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති 1)මුල් ඳත්වීේ දිනට (2013.03.09)අදහර
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ
යන ලිපිඹ
ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ
2)නිහඩු

උඳහධි විසතයහත්භ වතිනේ
මුල් පිටඳනතහි වති යන රද
පිටඳතක්

3180

15622

ආර්.ආර්.ආර්.බී.පී.ඩ දිසත්රික් නල්ේ
බ්.ඒ.එස.භයනෝන් හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ AMP/ADMN 2020.12.16
/PEPLN/16/
02/04

2017.06.07 දින සට 2018.06.07
දින දක්හ ව 2018.06.07 දින සට
2018.06.30 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳතක්

3181

15215

ආර්.ඩී.ඒ.නක්.යහජසං ඉඩේ වහ
ව
ඳහර්ලිනේන්තු
ප්රතිංසයණ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ 2/10/05/62 2019.07.05

2016.05.02 දින සට 2016.12.22
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්

3184

CS/DOS/40060

එස.යහභප්රිඹහ මිඹ

පුේරඹන්
නේඹ
DRP/AD/11/ 2022.02.24
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ සථීය කිරීභ DO/EPO/00
නදඳහර්තනේන්තු
1

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ.

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

3186

CS/DO/21177

එේ.එේ. ඵහනු

පුේරඹන්
මුදහ වළරීභ
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
නදඳහර්තනේන්තු

01/ආ/17/අ 2022.02.14
නු/194

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ යහජය නේහ නොමින් බහනේ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති 144 න්තිඹ අනු ඳටිඳහටි රීති ංග්රවනේ 144 (i) සට (xiii)
නිර්නේලඹ
උඳන්ති ර වන් එක් එක් රුණ
ේඵන්ධ නතොයතුරු ඇතුශත හර්තහක්
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

3188

CS/DOS/43236

එන්.පී.යණවීය

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ වක්භණ

HAK/EST/03 2021.12.06
/01/22

ජහති වළඳුනුේඳත
උේඳළන්න වතිඹ
චර්ඹහ ටවන

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
උේඳළන්න
වතිනඹහි නදඳභ වති යන රද
පිටඳත
ඹථහත් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි වති යන රද
පිටඳත

3189

CS/DOS/43922

එේ.ය.නලවහරි මිඹ

ජහති අඹළඹ
සථියකිරීේ
නදඳහර්තනේන්තු

BD/1/2/183 2020.03.04
3

නිහඩු හර්තහ

2017.02.16 -2017.12.31
හරහනුනේ රඵහ ඇති ළටුේ යහිත
නිහඩු 8/1.2 පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

3191

CS/DOS/43068

J,Rifana

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ කුච්ච්නලි

DS/KU/ADM 2020.07.30
/ESTAB/2/2
/54

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
නියදි දිනට ළඩ බහය ළනීභ හිත අං
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ 04 ඳරිශිසඨඹ

3192

CS/DOS/43881

නේ.ජී.එන්.රක්මිණි
මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ පුජහපිටිඹ

KDS/PJP/1/ 2020.12.14
6/2/31

ජහති වළඳුනුේඳත
උේඳළන්න වතිඹ
නිහඩු හර්තහ
උඳහධි
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
උේඳළන්න
වතිනඹහි නදඳභ වති යන රද
පිටඳත
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ
හරඹ තුශ රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත්
ර් ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
උඳහධි
ප්රදහනනෝ ත්නේ පිරිනභන රද උඳහධි
වතිනේ මුල් පිටඳනත් වති ර
පිටඳත
උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවනනේ මුල්
පිටඳනත් වති ර පිටඳත

3193

CS/DOS/43874

ඊ.එල්.දර්ලන ප්රිඹ
ඳත්භ භඹහ

භවහධියණඹ
ළුතය

සථියකිරීේ

ළු/භවහධි/ 2020.06.22
ආ/නඳෞලි/20
20

ජහති වළඳුනුේඳත
උේඳළන්න වතිඹ
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
උේඳළන්න
වතිනඹහි නදඳභ වති යන රද
පිටඳත

3194

CS/DOS/44311

බී.එේ.ජී.එස.භළණි
නක් මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ නොත්භනල්

3/1/8/2/13 2021.03.08
0

ජහති වළඳුනුේඳත
උේඳළන්න වතිඹ
උඳහධි වතිඹ

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
උේඳළන්න
වතිනඹහි නදඳභ වති යන රද
පිටඳත
උඳහධි
ප්රදහනනෝ
ත්නේ පිරිනභන රද උඳහධි වතිනේ
මුල් පිටඳනත් වති ර පිටඳ

3196

CS/DOS/43734

එස.එස.කුභයේනඳරු ජනනල්න වහ
සථියකිරීේ
භ නභඹ
ංයහනල්න
නදඳහර්තනේන්තු

HR
2020.08.24
20/ං.නි/84

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි වති යන රද
පිටඳත

3198

CS/DOS/44183

ජී.පී.භහලි
නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ රල්රහවිට

/ආ/2/1//1 2021.01.05
20

ජහති වළඳුනුේඳත
උේඳළන්න වතිඹ
උඳහධි වතිඹ
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
උේඳළන්න
වතිනඹහි නදඳභ වති යන රද
පිටඳත
උඳහධි
ප්රදහනනෝ
ත්නේ පිරිනභන රද උඳහධි වතිනේ
මුල් පිටඳනත් වති ර පිටඳත
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවනනේ මුල් පිටඳනත් වති ර
පිටඳත

3200

CS/DOS/43959

M.I.M.Lareef

Ministry of
Labour

සථියකිරීේ

ML/ES/4/5/ 2021.11.26
5

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

3201

CS/DOS/01916

J C වීයසංව

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ
හර්ඹහරඹ තිඹිරිසඹහඹ

උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳනතහි
වති ශ පිටඳතක්

3202

CS/DOS/00110

N J න්නිනහඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ අනු/9/10/1/ 2019.12.13
හර්ඹහරඹ 2/7/PF/06
භධයභ නුයේ
ඳශහත

උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳනතහි
වති ශ පිටඳතක්

3203

CS/DOS/00611

D G N D ගුණනේන

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 9/1/6/1/19 2020.10.22
හර්ඹහරඹ ඹටත්ත

නනේ නනේ ඇති ඵළවින්
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත

එහ ඇති දිවුරුේ ප්රහලඹ ප්රභහණත්
නළත

3204

CS/DOS/00164

D B S N ඵණ්ඩහය

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ අනු/2/1/2/1 2019.07.01
හර්ඹහරඹ /182
ළබිතිනොල්රෆ

2013.02.05 දින සට 2013.02.14
දින දක්හ නිහඩු විසතය එහ
නනොභළත.

ඳත්වීේ දිනඹ ංනලෝධනඹ වී ඇති ඵළවින්

3206

CS/DOS/00452

H D C ප්රිඹදර්ලනි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DSG/R/5/3/ 2022.01.10
හර්ඹහරඹ 9
නල්නර

චර්ඹහ ටවනනහි භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ නිරමුද්රහ වහ
අත්න නඹොදහ නළත. නිළයදි යන
රද චර්ඹහ ටවන අලය නේ.

3208

CS/DOS/00884

W M I ර්ණසරිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/PDB/1/ 2020.11.23
හර්ඹහරඹ 5/4/13/34
ඳරහර

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

3208

CS/DOS/00884

W M I ර්ණසරිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/PDB/1/ 2020.11.23
හර්ඹහරඹ 5/4/13/34
ඳරහර
නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.

3209

CS/DOS/01027

D M S K දිහනහඹ විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/3 2021.04.30
ප්රර්ධන වහ
/1/61
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
ඹථහත් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි වති යන රද
පිටඳත
නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත් දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳත්

3211

CS/DOS/01640

I P N K දිල්වහනි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DSAM/EST/ 2017.06.27
හර්ඹහරඹ 9/F/DO/15
අේඵරන්නතොට

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන
රද උඳහධි වතිනේ වති ර
පිටඳත

3213

CS/DOS/01802

P A T නප්ර ස භතිර

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ
හර්ඹහරඹ රසමුල්ර

උඳහධි වතිනේ වහ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නනේ මුල් පිටඳත් ර
වති ශ පිටඳත්

3215

CS/DOS/08977

එන්.ඒ.එන්.නිලසලං ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීේ මීරි/ප්රහනල්/
හර්ඹහරඹ ආ/16/28
මීරිභ

2021.11.17

උඳහධිධහරි අබයහරහභී ඳත්වීේ ලිපිඹ උඳහධිධහරි අබයහරහභී ඳත්වීේ ලිපිනඹහි
වති යන රද පිටඳතක්
ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත (උේඳළන්න
වතිනේ දවන් නභ
නිසංආයච්චිරහනේ නිලහන්ත නිලසලං
න අතය උඳහධි වතිනේ දවන් නභ
නිලසලං ආයච්චිරහනේ නිලහන්ත
නිලසලං නේ)

3216

CS/DOS/33965

පුජය කයේභන
ධේමි හිමි

3217

CS/DOS/32438

එස.එල්.ෆිර්තවුසඹහ

3218

CS/DOS/33212

අනුහ සකුභහර්

3219

CS/DOS/32460

එෂස. රිෂහහ

බුේධලහන,
සථීය කිරීභ
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයංලඹ
ඳශු
සථීය කිරීභ
ේඳත්,නොවිනඳො
ශ ප්රර්ධන ව
කිරි බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයංලඹ

MBRCA/01/ 2/23/2022
08/08-689

ඳළවිදි වතිනේ වති ර
පිටඳත

3/4/ං.නි/1 2/23/2022
97

නිහඩු හර්තහ

එහ ඇති නිහඩු හර්තහනහි නනත්
නිහඩු නර වන් ය ඇති නිහඩු
පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක්(ADM/FSMLP/05/2018-2021
වහ 2021/08/02 ලිපිඹ භගින්)

ජහති වළඳුනුේඳත

විහවනඹන් ඳසු න ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද පිටඳත

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත
ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

ළවිලි අභහතයංලඹ සථිය කිරීභ MPI/Admin/ 3/18/2021
14/JF/17

ඳශු
සථිය කිරීභ SML/2/17/P 3/23/2022
ේඳත්,නොවිනඳො
FDO/2/1-14
ශ ප්රර්ධන ව
කිරි බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයංලඹ

ජහති වළඳුනුේඳත
චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහර වති යන රද පිටඳත්
3224

CS/DOS/30496

ඩබ්.ඩී.එස.එේ.
නප්රේභරහල් මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ ේ/ආ/02/
ංර්ධන
ං.නි./46
නදඳහර්තනේන්තු

2022.02.10

1)උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිනඹහි
මුල් පිටඳත

1)විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුේ පිටපත
අලයයි.

2022.04.11
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
නිධාරියාගේ නම
අංකය

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය අඩුපාඩු ගේඛනය

3228

12478

ඩබ්.එේ.එස.කුභහය
භඹහ

ෘෂිර්භ
සථීය කිරීේ ෘනද/ආ/3/ 2018.04.12
නදඳහර්තනේන්තු
5/2/10

3229

12476

ආර්.ආර්.භල්හන්ති නොවිජන
සථීය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2019.08.21
මිඹ
ංර්ධන
උඳහධී
නදඳහර්තනේන්තු
/නේ.සථී
(වේඵන්නතො
ට)

විව්තරය

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
ඳළවළදිලි පිටඳතක්

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

3230

14540

එස.එල්.ඩී.නියංජරහ ආයක්
මිඹ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ 01/02/3/04 2019.11.04
/14

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)වහ
හර්ඹක්භතහ භත් දින දක්හ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ. 2015.05.09 ප්රතිපර
නල්නඹ ඳභණක් රළබී ඇත.

නිහඩු හර්තහ

1.නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්) වහ
හර්ඹක්භතහ භත් දින දක්හ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ .2016.10.10 දින සට 2018.06.30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න
3233

13947

එේ.ආර්.දිල්රුක්ෂි
මිඹ

විනේල රැකිඹහ
සථීය කිරීේ MFE/RAD/1 2019.09.19
ප්රර්ධන වහ
/1/15
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ..

ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද ත්ේ වහ
261)
ඵළයේ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත
චර්ඹහ ටවන (නඳොදු 35)
චර්ඹහ ටවනන් පිටඳතක් ඉදිරිඳත්
යන්න

3234

3237

13212

CS/DOS/09285

එේ.එච්.ජී.එස.මුණසං අධයහඳන
ව මිඹ
අභහතයහංලඹ

ආර්.බී.ඩී. රඳසංව

යහජය නේහ වහ
ඳශහත් බහ වහ
ඳශහත් ඳහරන
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ ED/5/67/24 2022.03.15
/27/P-IV

සථීය කිරීේ IAD/3/DVLP 2022.01.18
O/GA11/15
4

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතනේ මුල් පිටඳත
(ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)

නිහඩු හර්තහ

2015.05.09 දින සට 2015.06.07 දින
දක්හ නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018.04.01දින සට 2018.06.29 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

නිරධහරිණිඹනේ ඳත්වීේ අංඹ නිළයදි
දවන් ය නළත.

3239

CS/DOS/10341

ඩබ්.එච්.වියසංව මිඹ විනේල රැකිඹහ වහ සථීය කිරීේ MFE/RAD/5 2020.01.
නශනඳොශ
/1/26
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි නහථනේ මුල් පිටඳත එන්න.

3243

CS/DO/21189

පී.ජී.ඒ.එස. ඳතියහජ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.04.30
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(පුත්තරභ)

3243

CS/DO/21189

පී.ජී.ඒ.එස. ඳතියහජ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.04.30
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(පුත්තරභ)

3244

CS/DO/21522

ඩබ්.ඒ.ඒ.එස.
විනේසුරිඹ

නෞය
අභහතයහංලඹ

3245

CS/DOS/40468

එච්.ඩී.ආර්.එන්.ඩී
දනහඹ

ප්ර/නල් -යඹුක්න නේඹ
RBK/EST/D 2018.04.24
සථීය කිරීභ OPEF/A2-B78

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ යමින් එහ
ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
ස යන රද ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.

3246

CS/DOS/40463

අයි.සී. නන්දනී මිඹ

විරහභ ළටුේ
නේඹ
විළ/ඳහ10/ 2019.09.19
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ නඳෞලි/389/
ං

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ යමින් එහ
ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
ස යන රද ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ අත්න වහ නිරමුද්රහ නළත.

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහනේ වන් නිහඩු වහ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ වන්
නිහඩු වහ නනොළරනේ. ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද ංනලෝධිත
නිහඩු හර්තහක්
උේඳළන්න වතිඹ වති ය නළත.
නදඳභ වති යන රද පිටඳතක්
ඉදිරිඳත් යන්න.

3248

3249

CS/DOS/25515

CS/DOS/25586

ඒ.ජී.ආර්.නක්.
වික්රභසංව

නක්.ජී.අයි.එස.
ධර්භනේන

සථිය කිරීභ 06/A/DO/21 2022.03.07
522/106

2013 - 2014 වහ 2014-2015 අදිශ එහ ඇති භහනරෝචන හර්ථහ නළත ඔඵ
භහනරෝන හර්ථහන්හි
නත නඹොමු යමි.
නිරධහරිණිඹ ළඩ ඵහයත් දිනඹ
2013.09.18 නර වන් නේ.
නමුත් 4 ඳරිශිසඨඹ අනු ළඩ
ඵහයළනීභ 2013.09.17 නේ. ළඩ
ඵහයළනීනේ දිනඹ නිළයදි ය
හර්ෂි භහනරෝචන හර්ථහ නළත
නඹොමු යන්න
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2018.07.13
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(යත්නපුය)

භහජ නේහ
සථිය කිරීේ SSD/02/09/ 2021.04.21
නදඳහර්තනේන්තු
07/45

උේඳළන්න වතිඹ

3252

CS/DOS/25421

ඒ.එස.එස. ෂරීනහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ HA/1/1/9/2 2021.11.09
හර්ඹහරඹ /20
ඳරහර

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

එහ නළත. විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි
ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

3253

CS/DOS/25698

නක්.පී.ඩී. යහජඳක්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MO/ME/ES 2021.03.03
හර්ඹහරඹ T/02/15/34
භළදභ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

3254

15710

එේ.එේ.රිසනහ ඵහනු අධයහඳන
අභහතයංලඹ

3257

CS/DOS/A/45993 R. අභහනුල්රහ භඹහ

සථිය කිරීභ ED/05/67/2 2021.10.10
4/1

විරහභ ළටුේ
උස කිරීභ විළ/ඳහ10/ 2022.03.16.
නදඳහර්තනේන්තු II නරේණිඹ නඳෞලි/481/
ං

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
අ.නඳො. හභහනය නඳශ විබහනේ නදන ඵ නදභශ / සංවර භත්
ඵ නහථ කිරීභට ප්රතිපර නල්නඹ

3258

CS/DOS/A/44515 W.W. රක්භහල් භඹහ නයශ ංයත්ණ උස කිරීභ නං/ආ05/ 2022.03.10
ව නයශ
II නරේණිඹ නඳෞ.ලි./02/
ේඳත්
32
ශභනහයණ
නදඳහර්තනේන්තු

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත

3259

CS/DOS/39036

Ms.S.S.M. Sharmila Agrarian
Begam
Development
District Office,
Batticaloa

Confirmati TCO/16/PF/ 07.12.2016
on
DO/48

Degree confirmation - Original

3260

CS/DOS/38892

Mr.B.
Shantharuban

Confirmati DS/KAN/AD 31.03.2021
on
M/01/05/PF
/Do/02

Appendix 4 of the PSC rules

Divisional
Secretariat,
Kanthale

(Assumption of Duty) with effect from
13.06.2013

3261

3262

CS/DOS/38825

CS/DOS/38945

Ms.V. Kovindaraj

Ms.N. Sritharan

3263

CS/DOS/39788

එන්.නක්.එල්.වී. ද
සල්හ නභඹ/මිඹ

3264

CS/DOS/38727

Ms. M.S.Akeela

3265

CS/DOS/38428

Ms. J.Sasiharan

State Ministry of Confirmati
Rural Housing
on
and
Construction &
Building
Material
Industries

Leave particulars of probation
period - According to calendar
year

Divisional
Secretariat,
Trincomalee
Town and
Gravets
ජහති පරදහසතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

Marriage Certificate (Certified
copy)

Confirmati
on

Probation period report
(Appendix - 05) Original/Certified copy

For the period
from 2016.07.09 to 2017.07.08 and
from 2017.07.09 to 2018.06.29

New National Identity Card
(Certified copy)
සථිය කිරීභ NPS/HRD/0 2020.09.23
8/PF/17/25

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

State Ministry of Confirmati SML/2/17/P 16.12.2021
Livestock, Farm on
FDO/2/1-11
Promotion and
Dairy & Egg
Related
Industries

Probation period report
(Appendix - 05) Original/Certified copy

Ministry of
Agriculture

Affidavit

Confirmati 2/1/1/6/2/T 12.2021
on
ri-27

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් (නභ,
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, විබහ අංඹ,
හභහර්ථඹ, රඵහරත් උඳහධිඹ, උඳහධිඹ
රංගු න දිනඹ) ේපර්ණ යන රද
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි.
For the period from 08.06.2015 to
29.06.2018

Required recommendation letter About disciplinary action

Birth Certificate, NIC - Poopalapillai
Jeyavany
Degree - Poopalapillai Jeyavany
Appointment letter - J.Sasiharan
Other documents -S.Jeyavani and
Jeyavani Sasiharan

Marriage Certificate (Certified
copy)
Required recommendation letter About disciplinary action

3266

CS/DOS/39390

Ms.S.Agalyah

Department for
Registration of
Persons

Confirmati DRP/AD/35/ 20.12.2021
on
DO/13/001

Affidavit

Birth Certificate -Mylvakanam Agalyah
NIC - Sasikumar Agalyah
Degree - Mylvakanam Agalyah
Appointment letter - S.Agalyah
Other documents - Agalyah Sasikumar
and S.Ahalya

Marriage Certificate (Certified
copy)
New National Identity Card
(Certified copy)
3267

3268

3269

CS/DOS/38672

CS/DOS/39528

CS/DOS/38169

Ms.S.Rajan

Ms.T. Nishanthini

Ms.J.Ananthan

Divisional
Secretariat,
Manmunai
South Eruvil
Pattu,
Kaluwanchikudy
Department of
Hindu Religious
and Cultural
Affairs

Confirmati ADM/PFDO 18.12.2021
on
S/02/611

Department of
Agrarian
Development,
Jaffna

Confirmati JFF/PF/DOS 22.01.2020
on
/9/5/2/80

Confirmati HA/18/PF/0 21.12.2021
on
5

New National Identity Card

Clear certified copy

Appendix 4 of the PSC rules

(Assumption of Duty) with effect from
02.07.2013

Name change documents
according to treasury circular
394
Marriage Certificate (Certified
copy)
Name change documents
according to treasury circular
394

Please fill the correct name in
alteration of name form of
declaration.
New name - Jegaruby Ananthan

Updated History Sheet
3270

CS/DOS/38678

Ms.S.Thilipa

Department of
Cultural Affairs

Confirmati DCA/02/06/ 19.01.2022
on
PF/55

Leave particulars of probation
period

Clarification for 07 nopay leave taken
in 2013 to 2014

3271

CS/DOS/39717

ඒ.ජී.පී.දභඹන්ති
නභඹ/මිඹ

හරිභහර්
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MOI/AD/10 02.02.2022
/03/04

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් (නභ,
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, විබහ අංඹ,
හභහර්ථඹ, රඵහරත් උඳහධිඹ, උඳහධිඹ
රංගු න දිනඹ) ේපර්ණ යන රද
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි.

3272

CS/DOS/39369

ඩී.එේ. වීයයත්න
නභඹ/මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2020.01.20
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(ප්රධහන
හර්ඹහරඹ)

උඳහධි වතිඹ

එහ ඇති පිටඳත තය පිටඳත් ය
වති ය නළත. ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.06.13 දින සට 2017.06.11 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
3273

CS/DOS/18825

එච්.එස.නක්.
රුණහයත්න මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීේ 2/7/7/51
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
- කුරුණෆර

3274

CS/DOS/18859

ඒ.බී.එන්.ටී.නක්.
ඵණ්ඩහය මිඹ

3275

CS/DOS/18757

එස.සී.එන්.
නප්රේභචන්ද්ර මිඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට (2013.04.16) අදහර
ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

ඳරිහ වහ
සථිය කිරීේ PCC/01/07/ 2020.09.28
ශභහයක්
01/112
නේහ
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.03.05
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි
(කුරුණෆර)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

2016.11.02

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.05.28- 2013.07.03 ව
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
2014.05.08- 2014.05.28 දක්හ ඳරිහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහ අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018.05.28-2018.06.30 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
3276

CS/DOS/18946

ටී.නක්.ඩී.එන්.
පුසඳභහලි මිඹ

හරිභහර්
සථිය කිරීේ GA/3/6/53
නදඳහර්තනේන්තු

2021.02.02

ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති යන රද ඳත්වීේ ලිපිඹ

3276

CS/DOS/18946

ටී.නක්.ඩී.එන්.
පුසඳභහලි මිඹ

හරිභහර්
සථිය කිරීේ GA/3/6/53
නදඳහර්තනේන්තු

2021.02.02
උේඳළන්න වතිඹ

නදඳභ වති යන රද උේඳළන්න
වතිඹ

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේදී පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ශ පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2017.05.28- 2018.05.28 වහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
2018.05.28 - 2018.06.30 දක්හ ඳරිහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහ
3277

CS/DOS/18081

පී.ඩී.පී.එන්.
භළණිනක් මිඹ

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/4 2021.04.30
ප්රර්ධන වහ
/1/91
නශඳර
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

3285

CS/DOS/19154

ඒ.එල්.ජී.සී.නක්.
විභරසරිඹ මිඹ

සවිල් ඳරිඳහරන
අධයක්
භණ්ඩරඹ - ශ්රී
රංහ යුේධ
වමුදහ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

සථිය කිරීේ ඩීසීඒ/එච්ඕ/ 2022.02.16
ඊඑසටී/ඩීඕඑ
ස/09/එසපී

එක් එක් ර් රට අදහශ ප්රතිඳර
ටවන්ර වති යන රද පිටඳත්
එවිඹ යුතුඹ.

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.04.16- 2016.04.16 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ 2016.04.16 සට 2019.11.29
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
දක්හ ඳරිහ හර්තහ එහ ඇතත් එභ
හර්තහ ර භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහනේ
නිර මුද්රහ, සවිල් ඳරිඳහරන
අධයක්නේ අත්න වහ නිරමුද්රහ
නළත.
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් ර් රට අදහශ ප්රතිපර ටවන්
නිරධහරිනිඹට දළනුේ දුන් ලිපිනේ වති
යන රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

ඳත්විේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනත් වති ශ පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

ඳත්වීේ දිනනේ සට ඳරිහ හරඹ
අහනඹ දක්හ නිහඩු හර්තහ ලිත්
ර් ඳදනමින්

3286

CS/DOS/19142

ආර්.ඩී.එන්.පී.
ඉරංනෝන් මිඹ

සවිල් ඳරිඳහරන
අධයක්
භණ්ඩරඹ - ශ්රී
රංහ යුේධ
වමුදහ

සථිය කිරීේ ඩීසීඒ/එච්ඕ/ 2022.02.18
ඊඑසටී/09/ඩී
ඕඑස/

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් ර් රට අදහශ ප්රතිඳර ටවන්
නිරධහරිනිඹට දළනුේ දුන් ලිපිනේ වති
යන රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

ඳත්වීේ දිනනේ සට ඳරිහ හරඹ
අහනඹ දක්හ නිහඩු හර්තහ ලිත්
ර් ඳදනමින්

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.04.16- 2016.04.16 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
උේඳළන්න වතිඹ

නදඳභ වති යන රද උේඳළන්න
වතිනේ පිටඳත

ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද ත්ේ වහ
261)
ඵළයේ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත
3287

CS/DOS/19907

එේ.ඒ.ඩී. තනුජහ මිඹ දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ ළුතය

සථිය කිරීේ DSK/PLN/20 2020.08.27
/43/App.PE
/

නිහඩු හර්තහ

3288

CS/DOS/18940

එච්.එේ.ඩබ්.සී.
විජඹයත්න මිඹ

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ NPS/HRD/0 2021.10.
8/PF/13/28

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2017.04.16- 2018.04.16 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

3291

CS/DOS/36099

Mrs.N.Nigesh

Department of
Social Services

SSD/02/09/ 19.03.2021 Confirmation 1. National identy card
07/112
of
02.Marriage Certificate
appointment
03.Name alternation request
Form circular no394
PCC/01/07 28.11.2018 Confirmation 01.appendix 04 of the PSC rules
/01/165
of
appointment

3292

CS/DOS/36236

Mr.A.Alaguraj

Department of
Probation and
Child Care
Services

නිහඩු හර්තහ 2013.06.13 දින සට එහ
ඇත.ඳත්වීේ දිනඹ න්නන් 2013.06.03
ඵළවින් ඳත්වීේ දිනනේ සට ඳරිහ හරඹ
අහන න නතක් නිහඩු හර්තහ
ංනලෝධනඹ නොට එන්න.

According to the name of N.Nigesh
Certified copy
For name change After married
Duty Assumed letter (with effect from
02.07.2013)

3293

CS/DOS/37031

3295

CS/DOS/36411

3296

3298

3299

CS/DOS/37237

CS/DOS/36059

CS/DOS/37145

Mrs.A.Kamalraj

Divisional
Secretaiat
Porativupattu
Vellavelly
Mr.S.Vigneswaran Divisional
Secretaiat,
Manmunai
West,
Vavunativu,
Navatkadu

ADM/DOPS 20.12.2021 Confirmation 1. National identy card
F/03/66
of
appointment

According to the name
Mrs.A.Kamalraj (Certified copy)

ADM/P.File 2021.12.28 Confirmation Degree Confirmation
/EDO/75
of
appointment

Original

Mr.Karathushanan Divisional
Secretaiat,
Manmunai
West,
Vavunativu,
Navatkadu
Mrs.G.Arunthavara Divisional
jah
Secretaiat,
Island North-Kyts

2/1/1/8/2- 27.2.2019
Bat-33

Mrs.J.Lingarasa

Ministry of
Plantation

Transcript - Degree Details

Confirmation Histry sheet
of
appointment
Required Recommondation
letter

Certified copy

Mention correct duty assumed date
02.7.2013
About desiplinary action

KTS/DS/AD 28.09.2021 Confirmation 1. National identy card
M/PF/DO/
of
02.Marriage Certificate
91
appointment
03.Name alternation request
Form circular no394

Certified copy

MPI/Admin 07.09.2020 Confirmation Required Recommondation
/14/BT/8
of
letter
appointment 1. National identy card

About desiplinary action

State Ministry of MFE/RAD/ 21.10.2020 Confirmation Degree Certificate
Foreign
7/1/7
of
Employment
appointment
Promortions and
Market
Diversification

Certified copy
For name change After married

After marriage Certified copy
(J.Lingarasa)

3300

CS/DOS/37077

Mr.S.Krishanth

3301

CS/DOS/37625

Mrs.M.Kaneshamo Divisional
orthy
Secretaiat
,Pachchilapalli

PP/EB/0/H 2021.08.13 Confirmation Affidavit
A/PF/23
of
appointment

Name in Appointment letter and
Degree Certificate

3302

CS/DOS/36434

Mrs.S.Ramesh

ADM/PFDO 23.03.2018 Confirmation 1. National identy card
s/07/10
of
appointment

According to the appointment letter
name S.Ramesh

Divisional
Secretaiat,
Eravur pattu,
Chenkalady

Degree Effective Date mention
20.09.2010 in Degree confirmation &
Degree details , but ,mentioned as
01.09.2009 in Degree certificate.
Send correct date document.

3302

CS/DOS/36434

Mrs.S.Ramesh

Divisional
Secretaiat,
Eravur pattu,
Chenkalady

ADM/PFDO 23.03.2018 Confirmation
s/07/10
of
appointment

3303

CS/DOS/36688

J.P.J Usheny

State Ministry of 3/4//232
Live stock, Farm
Promortion and
Dairy and Egg
Related
Industries

3305

CS/DOS/37962

Ms.B.Suthajini

Divisional
Secretaiat
,Karachchi

3306

CS/DOS/37666

Mrs.K.Nishothayan Ministry of
Plantation

02.Marriage Certificate

Certified copy

11.01.2022 Confirmation EB Results Sheet -2018
of
appointment

Certified copy

KN/DPS/CC 05.02.2021 Confirmation 1. National identy card
/Sta/Gen/0
of
70
appointment 2.Required Recommondation
letter
3.Degree Certificate

According to the appointment letter
name

MPI/Admin 18.03.2021 Confirmation 1. National identy card
/14/JF/20
of
appointment 02.Marriage Certificate

Certified copy

Affidavit

About desiplinary action
Certified copy

Certified copy
Name in Appointment letter and
Degree Certificate

3309

CS/DOS/37032

Mrs.L.Ingaranesan Divisional
ADM/PFDO 23.06.2021 Confirmation 1. National identy card
Secretaiat,
/02/026
of
Manmuai South
appointment Degree Details
Eruvil Pattu,
Kaluwanchikudy

Certified copy

3310

CS/DOS/37485

Mrs.P.Suresh

Divisional
ADM/PFDO 31.08.2020 Confirmation Affidavit
Secretaiat,
/02/615
of
Manmuai South
appointment 2.Degree Confirmation
Eruvil Pattu,
Kaluwanchikudy

Certified copy

Divisional
Secretaiat
,Valikamam
South West,
Sandilipay
Ministry of
Buddhasasana,R
eligious and
Cultural Affairs

DS/VSW/E 2021.12.06 Confirmation Proper Affidavit
B/PF/133
of
appointment

Name Differences in Degree
Certificate and Degree Confirmation

CA/10/12/ 2020.09.04 Confirmation Birth certificate
01/98
of
appointment

Certified copy

3311

CS/DOS/37834

Mrs.N.Ranjithraj

3312

CS/DOS/36563

Mr.A.M.Anas

Original

3312

CS/DOS/36563

Mr.A.M.Anas

Ministry of
CA/10/12/ 2020.09.04 Confirmation
Buddhasasana,R 01/98
of
Degree Cerificate
eligious and
appointment
Degree Details
Cultural Affairs
Required Recommondation
letter
Appointment Letter

3313

CS/DOS/36886

3314

CS/DOS/37117

3315

CS/DOS/37834

3316

CS/DOS/36932

Mrs.S.Prathapan

Divisional
ADM/PFILE 09.09.2019 Confirmation Appendix 05
Secretaiat,
/DO/H/29
of
Manmunai North
appointment Appointment Letter

Certified copy
Certified copy
About desiplinary action
Certified copy
2016.07.02-2018.06.30
Tamil

Ms.N.T.P.G.R
Thisanga

State Ministry of
Foreign
Employment
Prortions and
Market
Mrs.J.Ethayakantha Department for DRP/AD/11 2020.07.05 Confirmation 01.appendix 04 of the PSC rules Duty Assumed letter (with effect from
n
Registration of //DO/15/0
of
02.07.2013)
persons
15
appointment
Mr.M.Namasivaya Divisional
ADM/GENE 02.03.2022 Confirmation Review report (Appendix05 of
m
Secretaiat,
R/H/01/20
of
the psc Rule)
Manmunai North 21
appointment
Degree Details

For the period from 2016.07.08..2018-06.29

HA/18/PF/ 14.03.2022 Confirmation Affidavit
25
of
appointment

Name Differences in Degree
Certificate and Degree Confirmation

For name change After married

Department of
Hindu Religious
and Cultural
Affairs

Certified copy

3317

CS/DOS/36706

Ms.P.Kagilanajaki

3319

CS/DOS/37224

Mrs.N.Prapakaran Divisional
Secretaiat,
Porativupattu,
Vellavelly

ADM/DOPS 2021.12.13 Confirmation 02Name alternation request
F/03/71
of
Form circular no394
appointment

3320

CS/DOS/36471

Mrs.J.Ethayakantha Department for
n
Registration of
persons

DRP/AD/11 2020.07.15 Confirmation 01.appendix 04 of the PSC rules Duty Assumed letter (with effect from
//DO/15/0
of
02.07.2013)
15
appointment

3321

CS/DOS/36046

Mr.M.Sutharsan

VE/DS/EB/ 2019.03.25 Confirmation Foreign Degree Confirmation
PF/245
of
appointment

Diviosional
SecretariatIsland South
Velanai

need to confirm to degre officially
through foreign ministry

3321

CS/DOS/36046

Mr.M.Sutharsan

Diviosional
SecretariatIsland South
Velanai

VE/DS/EB/ 2019.03.25 Confirmation
PF/245
of
appointment

send it us with the Covering Letter

3322

15755

ඒ.සී.තවසරහන්

භෘේධි, ෘව
සථිය කිරීභ SMS/COUN/ 2022.03.28
ආර්ථි, ක්ෂුද්ර
ADM/04/PF
මරය, සඹං
/01/88
රැකිඹහ වහ යහඳහය
ංර්ධන යහජය
අභහතයංලඹ

ේපර්ණ යන රද නඳොදු 160
ආෘති ඳත්රඹ

3323

15021

එේ.ටී.යංගිහ

නෞය
අභහතයංලඹ

2016.06.05 සට 2016.12.22 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්

3325

CS/DOS/20822

එස. සුන්දන්

ඳශු ේඳත්,
සථිය කිරිභ SML/2/17/P 2022.03.21
නොවිනඳොශ
FDO/5/1-5
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ- සථිය කිරිභ
යන්නදණිඹ

සථිය කිරීභ 06/A/DO/15 2022.01.12
021/312

3326

CS/DOS/21935

එේ.අයි. ජඹයත්න

3327

CS/DOS/21276

එස. ප්රතීඳහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ- සථිය කිරිභ MU/MPP// 2021.10.18
මුහුදුඵඩඳත්තු
DS/PLAN/PF
/DO/19

3328

CS/DOS/20568

ටී.ජී.පී.නක්.නක්.
විනේයත්න

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරිභ MFE/RAD/3 2019.05.09
ප්රර්ධන වහ
/1/6
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් නිර්නේල ය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ඇති ළඩ බහයත් දිනඹ නිළයදි නනොනේ.
නිහඩු හර්තහ

ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන රද
නිහඩු හර්තහක්

2017/2018, 2018/2019,
එහ ඇති ඳරිහ හර්ථහ නළත නඹොමු
2019.09.21 සට 2019.11.30 දක්හ යමි
ඳරිහ හර්ථහන්හි
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනී නිරමුද්රහ
නනොභළත.
නනභහි නනසේ ඇත. එභ
උඳහධි වතිනේ නභ නනස නේ.
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.
නිහඩු හර්තහ
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල්පිටඳත
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය

3329

CS/DOS/21198

නක්.එේ.ඩී.ජී.ජී.එස.එ පුේරඹන්
සථිය කිරිභ DRP/AD/07/ 2022.02.24
ේ. නෝනහය
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
01/239
නදඳහර්තනේන්තු

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.06.24 සට නිරධහරිඹහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත් දින දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳත්
නිහඩු හර්තහ
නිහඩු හර්ථහනේ ඳරිඳහරන නිරධහරීනේ
නිරමුද්රහ නවෝ ආඹතනනේ ලිපි ශීර්ඹ
හිත නළත නඹොමු යන්න

3330

CS/DOS/32676

එන්.ගේ.ප්රියන්ති

DSM/DPS/1 11/1/2021
6/EST/GEN/
2021

ලැඩ බැලීමට ගයෝජිත කාසීමාල

ලැඩ බැලීමට ගයෝජිත ආරම්භක දිනය ශා
අලවන් දිනය

3331

CS/DOS/32813

අයි. ඒ.ඒ ගුණතික ප්රාගේශිය ගේකම් ලැඩබැලීම
කාේයාය
ගදහිඕවිට

DHO/EST/D 10/28/2021
UTYL/AS/01

ලැඩ බැලීමට ගයෝජිත කාසීමාල

ලැඩ බැලීමට ගයෝජිත ආරම්භක දිනය ශා
අලවන් දිනය

3332

CS/DOS/32799

ඩම්.එම්.එව්.එේ.
ලණිගසරිය

පසුගාමී ග්රාමීය
ව්ථීර කිරීම
ප්රගේ වංලේධන
වශ ගෘශාශ්රිත
වත්ත්ල පාන ශා
සුළු ආේථික
ගභෝග ලගා
ප්රලේධන රාජ්ය
අමාතයංය

නිලාඩු

ගමම නිධරයාට 2013 ලවර වදශා හිමි
නිලාඩු දින ගණන 6 ේ බැවින් 2014 ශා
2015 ලවර වදශා විගේක නිලාඩු ආයතන
වංග්රශගේ නියමයන්ට අනුකූල 48 ේ
බා ගත ශැක. එබැවින්
2013,2014,2015 ලවගේ විගේක නිලාඩු
ගව දින 54 ේ බා ගත ශැකි බැවින්
2013.09.24 දින සිට 2019.11.30 දේලා
බාගත ශැකි නිලාඩු ලිත් ලේ පදනමින්
ඉදිරිපත් කරන්න

3333

CS/DOS/33625

ගේ.පත්මරාජ්

හින්දු ආගමික
ව්ථීර කිරීම HA/18/PF/3 3/24/2021
වංව්කෘතික
6
කටයුතු
ගදපාේතගම්න්තුල

කාේයේමතා කඩඉම් ප්රතිඵ
වටශන්

එේ එේ විය වමත්ල ඇති දින අනුල
සියලුම කාේයේමතා කඩඉම් ප්රතිඵ
වටශන් එවිය යුතුය.

උප්පැන්න වශතිකය

උප්පැන්න වශතිකගයහි ගදපවම වශතික
කරන ද පිටපත

ජ්ාතික ශැඳුනුම්පත

ජ්ාතික ශැඳුනුම්පගතහි වශතික කරන ද
පිටපත

ප්රාගේශිය ගේකම් ලැඩබැලීම
කාේයාය
පව්ගගොඩ

අභයාවාභී පත්වීම
පත්වීම් ලිපිය

පත්වීම් ලිපිගයහි වශතික කරන ද
පිටපතේ

3334

3336

CS/DOS/25903

CS/DOS/25671

ඒ.ජී.ඒ. කුභහය

මිණිනේ ප්රහනේශීඹ සථිය කිරීේ KDS/MIN/1/ 2021.12.10
භව නල්ේ
3/2/ආර්.ං.
හර්ඹහරඹ 14
වර

ආර්.ජී.එස. යහජඳක් නඵෞේධ ටයුතු සථිය කිරීේ නඵෞ.නො/ඳහ 2021.12.27
පිළිඵ
/ං.නි/1032
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

මුල් පිටඳනතහි වති පිටඳතක් ඉදිරිඳත්
යන්න

උඳළවිදි වතිඹ

මුල් පිටඳනතහි වති පිටඳතක් ඉදිරිඳත්
යන්න

උඳහධි වතිඹ

මුල් පිටඳනතහි වති පිටඳතක් ඉදිරිඳත්
යන්න

උඳහධි වතිඹ

මුල් පිටඳනතහි වති පිටඳතක් ඉදිරිඳත්
යන්න

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

2022.04.25
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

3338

CS/DOS/A/48137 නේ.ඩී.ටී. ප්රිඹදර්ලනී
මිඹ

විරහභ ළටුේ
I න
විළ/ඳහ10/
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
නඳෞලි/609
උස කිරීභ

3339

CS/DOS/A/45782 නක්.පී.ඩී. ධේමි
භඹහ

ඳරිය
අභහතයහංලඹ

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

2022.03.16

2015.01.26 දින සට 2015.08.23
දින දක්හ ළටුේ යහිත විනේල
නිහඩු රඵහ ඇත. ඒ අනු I න
නරේණිඹට උසවීනේ දිනඹ නනස
න ඵළවින් ඊට අදහශ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ නඹොමු
යන්න.

I න
ENV/ADM/0 2022.02.18
නරේණිඹට
2/02/03/16
උස කිරීභ 4

ළටුේ ර්ධ 20 ේපර්ණ න
ඳරිදි ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක්

විව්තරය

3340

CS/DOS/A/45281 එස.එන්. ඳනහනොඩ දිසත්රික් නල්ේ
මිඹ
හර්ඹහරඹ ළුතය

I න
DSK/ADM/8 2022.02.10
නරේණිඹට
/10/3
උස කිරීභ

01. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරික්ණඹ ඳරිහ හරඹ තුශ
භත් නනොවීභට නවේතු
02. ඳශමු හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත් 06.01 දිනඹ ළටුේ ර්ධ
දිනඹ නර නඹදී ඇති ඵළවින් I න
නරේණිඹට උස කිරීභ වහ
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
නඹොමු යන්න.
03.නනේ නන වහ දිවුරුේ
වතිඹක්

3341

CS/DOS/A/45278 ඩබ්.නක්.පි.එච්.එන්.එ ශභනහයණ
I න
DMA/ADM/ 2021.02.13
ස. රුද්රිගු මිඹ
විණන
නරේණිඹට
PF/26
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

3342

CS/DOS/A/44688 ඒ.ඩබ්.නක්.
අභයනහඹ මිඹ

භහේ
I න
.නය.නද./ඳහ 2022.02.21
නයජිසට්රහර්
නරේණිඹට
.අ./ඊ1/1/24
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

01. 2000.10.02 දිනට ළඩ බහය
ළනීනේ නල්නනේ වති ශ
පිටඳතක්
02.2019 ර්නේ වහ 2020 ර්නේ
ළටුේ ර්ධ ඇතුශත්
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳත්.
01. 2021.08.01 දිනට I න
නරේණිඹට උස කිරීභ වහ
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
නඹොමුය ඇත. එභ නිර්නේලඹ
2021.07.15 දිනට නඹොමුයන්න.
02.ළටුේ ර්ධ 20 ේපර්ණ
න ඳරිදි නේ දක්හ ඹහත්හලීන
යන රද චර්ඹහ ටවනන් වති
යන රද පිටඳතක්

01.ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)
03. නනේ නන උප්පැන්න වශතිකය
ලයහභ නිල්මිනි ඳනහනොඩ
උපාධි
වශතිකය ඇතුලු අගනකුත් ගේඛනල
භාවිතා ලන නම
ලයහභහ නිල්ේණි
ඳනහනොඩ

3344

CS/DOS/43589

ආර්.ජඹසංව නභඹ

ජහති නබෞති
සථියකිරීේ
ළරසුේ
නදඳහර්තනේන්තු

NPPD/E/PF/ 2021.01.22
166

ජහති වළඳුනුේඳත
නිහඩු
හර්තහ
උඳහධි
වතිඹ උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
2017.01.30.සට.2020.01.30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත. උඳහධි
ප්රදහනනෝ ත්නේ පිරිනභන රද උඳහධි
වතිනේ මුල් පිටඳනත් වති ර
පිටඳත උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවනනේ මුල් පිටඳනත් වති
ර පිටඳත විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි
ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

3346

CS/DOS/43232

යි.සී.ඉන්දි භඹහ

හර්මි
සථියකිරීේ
අධයහඳන වහ
පුහුණු කිරීනේ
නදඳහර්තනේන්තු

DTET/04/PF 2020.08.10
/DO/178

උඳහධි වතිඹ

උඳහධිප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳනත් වති
ර පිටඳත
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CS/DOS/41219

ආර්.ඩබ්.එේ.ඒ.සී.නක් ප්ර/නල් . යහජඳක් මිඹ
ඳහතනවේහවළට

නේඹ
KDS/PHT1/6 2019.12.06
සථීය කිරීභ /2/96

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

3348

CS/DOS/41304

අයි.නක්.පී.ආර්.නක්.
අයියහංනී මිඹ

ප්ර/නල් -අකුයණ

නේඹ
KDS/AKU/1/ 2020.12.21
සථීය කිරීභ 2/1/47

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

උඳහධි ප්රතිපර ඇතුශත් විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නනේ වති ශ පිටඳතක්
අලයයි.

3349

CS/DOS/41097

එස.නරෝභිතහ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

නේඹ
ED/05/67/2 2022.03.15
සථීය කිරීභ 1/P-IV

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
නිළයදි ේපුර්ණ යන රද 03
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳරිශිසඨඹ එවිඹ යුතුඹ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති යන රද
පිටඳතක් අලයයි.

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

3351

CS/DOS/40021

නක්.ඩබ්.පී.එස.ංජී ඳශු ේඳත්,
භඹහ
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

නේඹ
MREA/2/4/ 2022.03.23
සථීය කිරීභ DO/53

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ විඹන් ව ර් රට
අදහශ හභහර්ථ හිත තනි පිටුකින්
ස ශ නල්නනේ වති ශ
පිටඳත අලයයි.

3352

CS/DOS/40928

ඩී. නල්රතේබි මිඹ රහඳ අධයහඳන
හර්ඹහරඹ භඩරපු

නේඹ
BT/ZEO/EA/ 2019.07.01
සථීය කිරීභ PF/DO/Ceci
/27

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ යමින් එහ
ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
ස යන රද ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ දවහ ස යන
රද යන රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල්
පිටඳත.(උේඳළන්න වතිනේ නභ
නල්රතේබි නේගි න අතය උඳහධි
වතිනේ වහ හර්ඹහර ලිපි නල්ණ ර
බහවිතහ ය ඇති නභ නභ නල්රතේබි
නේහහි නේ.)

3353

CS/DOS/40277

එේ.එස. ෂවමිඹහ මිඹ නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2019.10.18
ංර්ධන
සථීය කිරීභ උඳහධි/
නදඳහර්තනේන්තු

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2015.06.1දින සට 2016.05.31 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
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CS/DOS/40557

ය.ජී.ඩී. ධේමිහ මිඹ ළවිලි ර්භහන්ත නේඹ
MPI/Admin/ 2019.10.02
අභහතයංලඹ
සථීය කිරීභ 16/GL/03

CS/DOS/A/47694 නක්.එේ.ඩබ්.එන්.ඵ
ණ්ඩහය භඹහ

නොවිජන
II නරේණිඹට DAD/MON/ 2021.03.22
ංර්ධන
උස කිරීභ EST/5/3/5
නදඳහර්තනේන්තුනභොණයහර

නිහඩු හර්තහ

2013.02.15 සට 2014.04.23 දක්හ
හරහනුට අදහර භහනරෝචන
හර්තහනේ ටවන් ය ඇති රඵහ ඇති
ළටුේ යහිත නිහඩු 82 1/2 ඳළවළදිලි
කිරීභක් (නිරධහරිණිඹ ඳරිහ හරඹ තුර
රඵහ ඇති නිහඩු පිලිඵ හර්තහනේ නභභ
ළටුේ යහිත නිහඩු පිළිඵ වන් ය
නනොභළත)

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ යමින් එහ
ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
ස යන රද ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.

චර්ඹහ ටවන

2008 වහ 2015 ර් රදී ළටුේ ර්ධ
නහ ඇත්නේ එභ ළටුේ ර්ධද
ඇතුශත් යන රද ඹහත්හලීන යන
රද චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක් නඹොමු යන්න.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

3358

CS/DOS/A/48199 නක්.නක්.වී.වී.එන්.ං හන්තහ වහ ශභහ
ජීනී මිඹ
ංර්ධන,නඳය
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන,ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2022.02.21
උස කිරීභ 8/10/24

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

3359

CS/DOS/A/48517 ඩී.සී.පී.කුභහය භඹහ

II නරේණිඹට DSKU/DPL/ 2021.07.29
උස කිරීභ PL/ADMIN/
26/17

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

3360

CS/DOS/2311

නොවිජන
සථීය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2019.06.20
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(වේඵන්
නතොට)

චර්ඹහ ටවන

භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහ අත්න වහ දිනඹ
නනොභළත

ජී.ප්රලහදනී

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ කුරුණෆර

3360

CS/DOS/2311

ජී.ප්රලහදනී

නොවිජන
සථීය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2019.06.20
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(වේඵන්
නතොට)

නිහඩු හර්තහ

2016.12.22 දින දක්හ නිහඩු දළක්විඹ
යුතුයි.

උඳහධි වතිඹ
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)
3362

CS/DOS/2052

එස.එන්.භයසංව

විනේල රැකිඹහ
සථීය කිරීේ MFE/RAD/2 2021.11.19
ප්රර්ධන වහ
/1/33
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයංලඹ

නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
3363

CS/DOS/01384

G C සුදර්ලනී

ආඵහධ හිත
සථිය කිරීේ
තළළත්තන්
වහ ව ජහති
භව නල්ේ
හර්ඹහරඹ
ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීේ

3364

CS/DOS/00439

R M N L ජඹතිර

3365

CS/DOS/01392

G ප්රිඹංගිහ

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/5 2020.01.21
ප්රර්ධන වහ
/1/127
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

2018.03.01 දින සට 2018.06.29
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහ

3366

CS/DOS/01760

W D D කුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ
හර්ඹහරඹ වීයළටිඹ

චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති
උඳන් දිනඹ උේඳළන්න වතිනේ
උඳන්දිනඹ වහ නනොළරනේ. උඳන්
දිනඹ නිළයදි ශ යුතුයි.

SMS/NSPD/ 2021.05.09
21/PF/DOS/
06

2/10/05/16 2021.04.22
2

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින
අනු සඹලුභ හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.
එහ ඇති පිටඳත් වති ය
නනොභළත.
2016.02.17 දින සට
2019.11.29දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳතක්

නනේ නනසේ ඇති ඵළවින් ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත.උේඳළන්නඹ.වහ
වළදුනුේඳනතහි භයසංවනේ නිරහනී
භයසංව නරත් උඳහධි වතිනේ
නිරහනී භයසංව ඳභණක් වන් නේ.

3367

CS/DOS/00645

SGMSK
නේනහයත්න

ජහති ආඳදහ
වන නේහ
භධයසථහනඹ

සථිය කිරීේ NDRSC/02/ 2017.05.19
01/03/03

3368

CS/DOS/00084

W A W රක්නුන්

ඉඩේ ඳරිවයණ
සථිය කිරීේ LUPPD/1/11 2021.10.22
පුතිඳත්ති ළරසුේ
/AN/DOS/0
නදඳහර්තනේන්තු
3

ඳරිණ විඹ භත් ඇති දින
අනු හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ප්රතිපර ටවන එන්න

3369

CS/DOS/01310

U G W නයොඩ්රිනෝ

නශ
අභහතයහංලඹ

3372

CS/DOS/01255

W T P වික්රභසංව

ඳරිහ වහ
සථිය කිරීේ PCC/01/070 2018.07.10
ශභහයක්
1/102
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන
රද උඳහධි වතිනේ වති ර
පිටඳත
නනේ නනේ ඇති ඵළවින්
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත

සථිය කිරීේ 105/09/03/ 2022.02.14
08

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
අත්න තළබිඹ යුතු සථහනනේ
අත්න තඵහ නළත. නිරධහරිඹහනේ
අත්න තඵන රද චර්ඹහ ටවන
එවිඹ යුතුඹ.

නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත් දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ

මුල් පිටඳත් මින් නඳය ඔඵ නත නළත
එහ ඇත

3373

CS/DOS/10521

එන්.සී.චන්දිභහ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ
හර්ඹහරඹ ඳහනදුය

නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහ ලිත්ර් ඳදනනභන්
එන්න.ළටුේ යහිත නිහඩු පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්න.

3374

CS/DOS/ 42902

බී.සන්දුජහ මිඹ

තරුණ වහ ක්රිඩහ
අභහතයහංලඹ

1. චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් ළටුේ ර්ධ ටවන්
ශ යුතුඹ.

2. උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
නිරධහරීඹහනේ නනොනේ.නිළයදි උඳහධි
නහථඹ අලය නේ.

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

1 උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

2 ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

සථීය කිරීභ SEDD/A&HR 2021.11.05
/DO/PF/119

3379

CS/DOS/ 42507

එච්.ඊ.එස භහලි
මිඹ

ජහති උේභිද
සථීය කිරීභ
උදයහන
නදඳහර්තනේන්තු

3381

CS/DOS/ 42989

එන්.පී දවනහඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

2021.12.07

සථීය කිරීභ MOJ/E07/D 2021.11.29
O/Courts/2
4

3382

CS/DOS/ 41756

එන්.ඊ නේනහයත්න
මිඹ

විනේල රැකිඹහ
සථීය කිරීභ MFE/RAD/1 2021.12.30
ප්රර්ධන වහ
/1/30
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

නිහඩු හර්තහ

2018.06.08..සට.2019.11.29..දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

3383

CS/DOS/ 41759

වී. ප්රබහවයන්

නොවිජන
සථීය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.05.07
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(භන්නහයභ
)

ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ

2015.10.01 දින සට ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි
ඳත්වීේ රළඵ ඇති ඵළවින් එභ ඳත්වීභට
අදහශ ළඩබහය ළනීනේ ලිපිනේ වති
පිටඳත

3385

CS/DOS/ 42605

ඩී.එේ.ඩී.අයි.
ගුණතිර

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

1 උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

2 ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

සථීය කිරීභ ED/12/01/0 2021.12.16
8/07/255

3 යහජය නේහ නොමින් බහ
2019.12.01. දින සට 2020.01.16. දින
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
3386

CS/DOS/ 42753

එච්.සී.නේ ඵණ්ඩහය
භඹහ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීභ DOA/EST/.3 2021.08.05
/DO/B2

1 උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

2 ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

3 යහජය නේහ නොමින් බහ
2017.04.03. දින සට 2018.04.07. දින
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
3387

CS/DOS/ 41953

නේ. කින්තිනී

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ ත්රිකුණහභරඹ

සථීය කිරීභ HA/1/1/9/2 2021.08.05
/17

3388

CS/DOS/ 41953

වී. ජන්තිනී

විනේල රැකිඹහ
සථීය කිරීභ MFE/RAD/9 2022.01.10
ප්රර්ධන වහ
/1/90
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

3389

CS/DOS/ 42583

එන්. නරොකුභනේ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

3390

CS/DOS/ 42925

ඩබ්.එේ.ඩබ්.ආර්
අන්ති මිඹ

මිණුේ ඒ,
සථීය කිරීභ ේප්ර/2/2/.
ප්රමිති වහ නේහ
නි/23
නදඳහර්තනේන්තු

1 උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

2 ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

නිපුණතහ
සථීය කිරීභ ADM/01/03 2022.01.05
ංර්ධන,
/01-20
ෘත්තීඹ
අධයහඳන,
ඳර්නේණ වහ
න නිඳළයුේ
යහජය අභහතයහංලඹ

1 උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

2. උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

අත්තනල්ර
සථීය කිරීභ
ප්රහනේශීඹ
භවනල්ේ
හර්ඹහරඹ නිටිටඹු
භහජ නේහ
සථීය කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

අත්/1/2/ං. 2022.02.23
නි/01/415

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

SSD/02/09/ 2021.12.13
07/192

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

3391

CS/DOS/ 41712

නේ. අභරනහදන් මිඹ යහජය ආයක්
වහ ආඳදහ
ශභණහයණ
අභහතයහංලඹ

3392

CS/DOS/ 42815

ඩබ්.ඒ.ජී රයහණ
භඹහ

සථීය කිරීභ MOJ/E07/D 2021.01.07
O/Courts/0
3
2021.12.29

සථීය කිරීභ NDRSC/02/ 2021.12.21
01/03/342

3394

CS/DOS/ 41962

පී.ඒ.ඒ ප්රිඹදර්ලනී

3396

CS/DOS/ 41711

නක්. සුන්තිනී

3397

CS/DOS/ 41763

එේ. ලියහජහ

සථීය කිරීභ MFE/RAD/9 2022.01.20
/1/103

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

3398

CS/DOS/ 41538

එස. ජීලහන්තිනී මිඹ භහජ නේහ
සථීය කිරීභ SSD/02/09/ 2021.11.09
නදඳහර්තනේන්තු
07/161

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

3401

CS/DOS/ 42609

එල්.ඩබ්.ය.ආර්
කීර්ති භඹහ

1.ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

භහේ
සථීය කිරීභ ROC/E/01/1 2022.01.26
නයජිසටහර්
76
නදඳහර්තනේන්තු

3401

3402

CS/DOS/ 42609

CS/DOS/ 42898

එල්.ඩබ්.ය.ආර්
කීර්ති භඹහ

ඒ.නක් යිස

භහේ
සථීය කිරීභ ROC/E/01/1 2022.01.26
නයජිසටහර්
76
නදඳහර්තනේන්තු

මිනිසඵර ඹහ
සථීය කිරීභ DOME/01/0 2022.02.12
රැනීයක්හ
6/DO/31
නදඳහර්තනේන්තු

2. උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

3.චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

4.නිහඩු හර්තහ

2017.01.23.සට2020.01.22 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

5.උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

6.ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ
(නඳොදු 261)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

1.ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක්

2.ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

3. උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

4.උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

5.උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

එහ ඇති පිටඳත තය පිටඳත් ය
වති ය නළත. ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
6.හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
ටවන්
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ. එහ ඇති පිටඳත්
වති ය නනොභළත.
7.යහජය නේහ නොමින් බහ
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි රද පිටඳත්
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
8.වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහ

9.දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278) නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත
10.ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ
(නඳොදු 261)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

11.ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

12.අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157(අ)
ව 161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

3404

26497

ඒ.වී.එල්. එයංදතී මිඹ නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2020.6.29
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(භහතය)

01- 2013.04.02 දිනසට 4 ඳරිශිසටඹ,
02- ෆභ පිටුක්භ වති යන රද
ේපර්ණ වදය හර්තහ.

3407

26904

පී.ඩී.ජී.එස.නක්.
ධර්භනේන මිඹ

ප්රහ.නල්. හ.රඳනන්

01- 4 ඳරිශිසටඹ, 02- 3 ඳරිශිසටඹ, 03නිහඩු හර්තහ, 04- 2016.2.22. දින සට
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත් දින දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳත්, 05-උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන .

3408

26415

පී.ජී.එේ. සුයංගි මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.2.10
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(භහතය)

01-චර්ඹහ ටවනනහිේපර්ණ පිටඳත,
02- ෆභ පිටුක්භ වති යන රද
ේපර්ණ වදය හර්තහ,03- උේඳළන්න
වතිඹ.

3409

26494

එච්.නක්.ඒ. ලයහභලී
මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.2.10
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(භහතය)

01- ෆභ පිටුක්භ වති යන රද
ේපර්ණ වදය හර්තහ..

සථිය කිරීභ 1/4/1/95

2021.10.31

3712

26164

ආර්.ඒ. ඒනහඹ
මිඹ

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ SML/2/2/D 2021.12.17
O/1/29

01- නිහඩු හර්තහනේ 2016.2.212016.12.31 දක්හ හරඹට අදහර නිහඩු
විසතයඹ. 02- චර්ඹහ ටවනනහිවති
යන රද පිටඳතක්.

3713

26885

ඩී.එේ.ඩබ්.නක්.දිහ
නහඹ මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.12.31
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(භවනුය)

01-2013.3.20- 2018.6.30 දක්හ නිහඩු
හර්තහ, 2017.11.26-2017.12.31 දක්හ
නිහඩු ඇතුරත් ය නිහඩු හර්තහක්
එන්න..

3716

27479

ආර්.එස.නභොනවොට්ටි ප්රහ.නල්. හ.මිඹ
නොනරොන්නහ

සථිය කිරීභ EO/DS/AD/F 2021.10.08
IL/19-DO-06

01- ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ
හිත 2013.03.26- 2014.3.26 ඳරිහ
හර්තහ

3717

27402

එස.එේ.එේ.භයතුං ර්භහන්ත
 මිඹ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ 105/04/07/ 2021.5.6
05

ඔඵ විසන් එහ ඇති ලිපි නල්න සඹල්ර,
ඔඵනේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහ/නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහ
විසන් වති ය නළත. එඵළවින් නළත
යක් අදහර ලිපි නල්න සඹල්නල්භ ෆභ
පිටුක්භ නිළයදි වති ය එන්න.

3721

CS/DOS/25547

එච්.ඒ.ටී.එන්.
නවට්ටිආයච්චි

සථිය කිරීේ BD/HD/EH 2021.10.04
M/04/1/06

3722

CS/DOS/25539

එේ.එල්.එන්.එේ.
දිල්රුක්ෂි

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹ වල්දුේමුල්ර

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹ වල්දුේමුල්ර

සථිය කිරීේ BD/HD/EH 2021.06.25
M/04/1/07

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න

3723

CS/DOS/25958

ඩබ්.එේ.ය.ජී.ඩීනක්.
වීයනේය

භහජ නේහ
සථිය කිරීේ SSD/02/09/ 2021.12.08
නදඳහර්තනේන්තු
07/163

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.03.20 දින සට 2015.01.25 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
මීඳතභ අධීක්ණ නිරධහරිඹහනේ නිර
මුද්රහ නළත.
නිහඩු හර්තහ

චර්ඹහ ටවන

3724

CS/DOS/25768

එන්.එස. කුභහරි

අඳනඹන
සථිය කිරීේ 1/10/02/35 2022.01.10
ෘෂිර්භ
6
නදඳහර්තනේන්තු

ජහති වළඳුනුේඳත
නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
2015 ර්නේ අනිඹේ නිහඩු 22ක් රඵහ
ඇති ඵ නිරීක්ණඹ නේ.
ඳශමු ළටුේ ර්ධ දිනඹ හිත ඹථහත්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි වති
යන රද පිටඳත
ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
නිහඩු හර්තහනේ වන් නිහඩු, හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහනේ වන් නිහඩු වහ
නනොළරනේ.ඒ පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.09.24 - 2016.12.22
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ර්නේ/හරහනුනේ රඵහ ඇති
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ළටුේ යහිත/අඩ ළටුේ නිහඩු පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්
3725

CS/DOS/ 42879

ආර්. හේබවී මිඹ

නෞය
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීභ 06/A/DO/20 2021.11.09
512/762

බහණ්ඩහහය චක්රනල් 394 අනු
ඉදිරිඳත් යන රද ප්රහල ඳත්රඹ

බහණ්ඩහහය චක්රනල් 394 අනු ඉදිරිඳත්
යන රද ප්රහල ඳත්රඹ

3728

CS/DOS/ 42991

ඩී.එස.ඩී නේන්දි
මිඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීභ MOJ/E07/D 2021.12.03
O/Courts/2
5

1.උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

2.ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

3.හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ
4.යහජය නේහ නොමින් බහ
2018.01.17 දින සට 2019.01.06 දින
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
3729

CS/DOS/ 42977

ඩබ්.ඒ.එන්.ඒ
නහභයත්න මිඹ

ඉඩේ නොභහරිස සථීය කිරීභ LCGD/AD/5/ 2021.11.16
ජනයහල්
1-119
නදඳහර්තනේන්තු

1.ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක්

3729

3730

CS/DOS/ 42977

CS/DOS/ 42915

ඩබ්.ඒ.එන්.ඒ
නහභයත්න මිඹ

ඩඵ.ඒ.බී.ඩී වීයසරිඹ
භඹහ

ඉඩේ නොභහරිස සථීය කිරීභ LCGD/AD/5/ 2021.11.16
ජනයහල්
1-119
නදඳහර්තනේන්තු

ජහති
සථීය කිරීභ ජහ.නෞ.ආ/ඊ 2021.12.08
නෞතුහහය
2/නඳෞ.නො.
නදඳහර්තනේන්තු
2317

3731

CS/DOS/ 41535

එස.ප්රතීඳහ නභඹ

විනේල රැකිඹහ
සථීය කිරීභ MFE/RAD/9/1/70
2021.11.16
ප්රර්ධන වහ
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

3733

CS/DOS/ 41603

ඩබ්.නක්.ජී ප්රදීඳහ මිඹ නොවිජන
සථීය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.12.22
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි
(අනුයහධපුය)

2022.05.02

2.දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278) නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත
3.ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ
(නඳොදු 261)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

4.ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

5.අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157(අ)
ව 161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

1.හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ

2.උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

3.උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

4.වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
පිටඳත් අලය නේ.

අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය
ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

3734

CS/DOS/10368

ඊ.ඩබ්.අනුයහධහ

3737

12671

ඩී.එේ.එන්.සී.දිහනහ ඹටත්ත
සථීය කිරීේ DSM/YT/AD 2020.12.13
ඹ මිඹ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
M/6/1
හර්ඹහරඹ

3738

14337

ඒ.එස.සල්හ මිඹ

යහඹ වහ නහවි
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ WEG/EST/E 2020.07.31
2/PF/(DO)/1
9

සථීය කිරීේ MPS/ADM/ 2016.12.27
09/03/PF/0
7

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

4 ඳරිශිසටටඹ*උඳහධී නහථනේ
මුල් පිටඳත

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් යන්න.*
*උඳහධී නහථනේ මුල් පිටඳත ද රළබීභට
රසන්න.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.05.20 දින සට 2019.11.30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ඳත්වීභ බහයත් දිනඹ 2013.05.20 නර
ංනලෝධනඹ ය පිටඳත් නළත ඉදිරිඳත්
යන්න
උේඳළන්න වතිඹ
උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත
ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)වහ
හර්ඹක්භතහ භත් දින දක්හ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.09.22 දින සට හර්ඹක්භතහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඩඉේ භත් දින දක්හ භහනරෝචන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහර පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

3739

13628

යි.එේ.නේ.පිඹනේන නදහිර
සථීය කිරීේ DZG/AD//E/ 2017.11.06
භඹහ
ත්ත්නොදයහන
DOS/21
නදඳහර්තනේන්තු

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු හර්තහනේ 2015.01.012015.12.31 දක්හ අනිඹේ නිහඩු දින 24
ක් රඵහ ඇත.ඒ පිළිඵද ඳළවළදිලි කිරීභක්
ඉදිරිඳත් යන්න

3740

13706

එේ.ඩී.ධනුන්ති මිඹ අඳනඹන
සථීය කිරීේ 1/14/1/405 2021.01.21
ෘසර්භ
නදඳහර්තනේන්තු

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.04.26-2017.04.26 හර්ෂි
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර ආන්නතභ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහනේ නිර මුද්රහ
හිත ඉදිරිඳත් යන්න

3741

12567

නක්.ජී.එස.රිේභහනි
මිඹ

නනර
සථීය කිරීේ MO/SEV/ES 2021.01.23
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
T/07
හර්ඹහරඹ

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

3745

CS/DOS/40299

ඒ.ඇෂස.එේ.නලීර්

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

නේඹ
2/1/1/6/2/T 2021.12.09
සථීය කිරීභ ri-24

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

3747

CS/DOS/41417

නක්.එච්.එස.ඩී.
කුභහය

සනේල ටයුතු
අභහතයහංලඹ

නේඹ
HA/05/01/0 2019.12.31
සථීය කිරීභ 2/08

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
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එේ. සුබහහිනී

ප්ර/නල් ඩභයහඩ්චි
නළනනහිය

නේඹ
DS/VADA.E 2019.06.20
සථීය කිරීභ A/EB04/PF/
DOS/65

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ / ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ රළබී නනොභළත.

නිහඩු හර්තහ

2017 ර්නේ රඵහ ඇති ළටුේ යහිත/අඩ
ළටුේ නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

ඳත්වීේ ලිපිනේ නභ වහ
නිරධහරිණිඹ/නිරධහරිඹහ බහවිතහ යන
නභ නනස ඵළවින් බහණ්ඩහහය චක්රනල්
394 අනු නභ නනස කිරීභට ඉල්ලීභක්
ඉදිරිඳත් ය තිනබ්නේ ඊට අදහර නල්න
(නනභහි ඳතින නනසේ ටවන්
යන්න)
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නක්.ඩී.එස.නිලහන්ත පුේරයින්
නේඹ
DRP/AD/10/ 2022.03.09
භඹහ
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ සථීය කිරීභ DO/24/031
නදඳහර්තනේන්තු

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ විඹන් ව ර් රට
අදහශ හභහර්ථ හිත තනි පිටුකින්
ස ශ නල්නනේ වති ශ
පිටඳත අලයයි.
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නේ. නේ. සුජීන් භඹහ ජනනල්න වහ
නේඹ
HR20/ං නි 2021.03.15
ංයහනල්න
සථීය කිරීභ /73
නදඳහර්තනේන්තු

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
පිටඳත් අලය නේ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
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නක්. තහජුන්නිලහ මිඹ හරීභහර්
නේඹ
GA/3/6/146 2022.03.11
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ
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නේ.එේ. ෂසුර් භඹහ
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එන්. රංසරිඹ

ෘෂිර්භ
අභහතයංලඹ

නේඹ
2/1/1/6/2සථීය කිරීභ Tri-12

2021.03.18

ශ්රී රංහ
නේඹ
SG/Admin/C 2022.02.11
මිනින්නදෝරු
සථීය කිරීභ S/7/9510
නදඳහර්තනේන්තු

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.09.20දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි වතිඹ
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නක්.එන්. එස.
ල්නේයහ මිඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

මුදහවළරීභ

MOJ/E07/D 2022.03.24
O/ 78

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.07.02 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

න ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති ර
පිටඳතක්

2018.07. 02 තනතුයට ඳත්යන රද
ලිපිනේ වති යන රද පිටඳතක්
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අයි.එේ.ඩබ්.ඩී.
අනබ්සරිඹ මිඹ

ධීය වහ ජරජ
මුදහවළරීභ
ේඳත්
නදඳහර්තනේන්තු

ධීජනද/ආ02/ 2022.02.22
08/ පීඑෂස/
91

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

3757

CS/DOS/ 42038

එච්.එේ.ය. ඵණ්ඩහය
මිඹ

ධීය වහ ජරජ
මුදහවළරීභ
ේඳත්
නදඳහර්තනේන්තු

ධීජනද/ආ02/ 2022.03.03
08/ පීඑෂස/
81

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

3758

CS/DOS/40936

එන්. විනනෝත් භඹහ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

නේඹ
ED/05/67/2 2018.07.20
සථීය කිරීභ 1/07/162

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.07.12 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවන
ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

නිහඩු හර්තහ

2013 දක්හ නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

අබයහරහභී පුහුණු

අබයහරහභී පුහුණු පිළිඵ නතොයතුරු
අලය නේ

3759

CS/DOS/40929

ආර් තංයහජහ මිඹ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

නේඹ
ED/05/67/2 2022.02.15
සථීය කිරීභ 4/27/P-IV

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
පිටඳත් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

3759

CS/DOS/40093

ආර්.සී.අනලෝක්කුභහර් අධයහඳන
භඹහ
අභහතයහංලඹ

නේඹ
ED/05/67/2 2018.08.27
සථීය කිරීභ 4/1

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.07.02 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.
නිහඩු හර්තහ
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

3761

CS/DOS/31978

එේ.ජී.ඩී.ඩී.ජඹවිකුභ අධයහඳන
මිඹ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ ED/05/67/2 2022.03.28
4/1

3762

CS/DOS/31942

ඩී.එේ.ඒ.නක්.
දිහනහඹ මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KDS/HAR/1/ 2022.03.01
හර්ඹහරඹ,
5/3/E325
වහරිසඳත්තු

3763

CS/DOS/31895

ඊ.ඩී.ඒ.නේ.විභරයත්
න මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVNA/AD 2021.12.27
හර්ඹහරඹ,
M/ES/5/2/9
නහයේභර

3765

CS/DOS/31114

ඩබ්.ආර්.එේ.එස.
විනේරතහ මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVNA/AD 2021.03.01
හර්ඹහරඹ,
M/ES/PFILE
නන්ත්ත
/1/4/1B/ 20

1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
2)උේඳළන්න වතිඹ
3)ජහති වළඳුනුේඳත
4)චර්ඹහ
ටවන 5)හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ප්රතිපර ටවන්
6)වදය
ඳරීක්ණ හර්තහ
7)උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන 8)උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹ

1)තය පිටඳත් ඵට වති යන රද
ලිපි පිටඳත් අලය නේ.
2)උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත
3)ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන
රද පිටඳත
4)ඹථහත් යන
රද ඳළවළදිලි චර්ඹහ ටවනනහි වති
යන රද පිටඳත)
5)2016.12.22.දිනඳත්හ ඇති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණනේ
ප්රතිපර ටවන ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
අත්නින් යුතු ලිපිඹක් භගින් නඹොමු ශ
යුතුඹ.
6)ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
වති යන රද ේපර්ණ වදය
හර්තහ
7)සඹලු ර් රට
අදහර ප්රතිපර වන් ය නිකුත් යන
රද ප්රතිපර ටවනක් විඹ යුතුඹ.
8)විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුේ පිටපත
අලයයි.
1)උේඳළන්න වතිඹ
2)උඳහධි 1)උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
වති යන රද පිටඳත
ටවන
2)සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර
වන් ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර
ටවනක් විඹ යුතුඹ.
1)උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ 1)සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර
ප්රතිපර ටවන
වන් ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර
ටවනක් විඹ යුතුඹ.
1) නිරධහරිනිඹ හර්ඹක්භතහ
ඩඉභ භත්වී ඇත්නත්
2018.06.30 දිනඹ චර්ඹහ ටවන
අනු 2016 ,2017 ළටුේ ර්ධ
රඵහදීභ ේඵන්ධනඹන් ඳළවළදිලි
කිරීභක් නඹොමු යන්න.

2022.05.09
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

3766

CS/DOS/18562

පී.ජී.එස.පී. කුභහරි
මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DIVRI/ADM/ 2018.03.09
හර්ඹහරඹ- රිදීභ
ES5/PERFO/
PERDO

ජහති වළඳුනුේඳත

වති යන රද ජහති වළඳුනුේඳත

3767

CS/DOS/18523

ඒ.ජී. නහලිහ
අභයසංව මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ PDV/EST/PF 2021.03.30
හර්ඹහරඹ- ඳදවිඹ
ILE/DO/11

නිහඩු හර්තහ

ඳත්වීේ දින සට ඳරිහ හරඹ අහන
න නතක් නිහඩු හර්තහනේ (ලිත් ර්
ඳදනමින්) වති යන රද පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.03.16-2017.03.15/ 2017.03.16ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
2018.03.15/ 2018.03.16- 2019.03.15/
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
2019.03.16-2019.11.30 දක්හ ඳරිහ
හර්තහ
3774

27063

එේ.එේ.පී.එේ.නේ.
භනතුං

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.01.26
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(නුයඑළිඹ
)

3775

15748

එස.අකිරහ ඵහනු

ංසෘති
සථිය කිරීභ DCA/02/06/ 2021.08.05
තටයුතු
PF/26
නදඳහර්තනේන්තු

2016.06.07 සට 2016.12.22 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්

3777

CS/DOS/43513

ඊ.ඩී.නිනයෝහ

සනේල ටයුතු සථියකිරීේ
යහජය අභහතයහංලඹ

ජහතිවළඳුනුේඳත
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ
03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට
ලිපිඹ

HA/05/01/0 2021.03.17
2/03

01- උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹවිලසවිදයහරඹ භඟින් නිරධහරිඹහ
උඳහධිඹක් රඵහ ඇති ඵ නහථ යමින්
නිකුත් ය ඇති ලිපිඹ වති යන
රද මුල් පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

සථියකිරීේ

නී.03/ං.නී.( 2021.03.18
භථහ)/නඳෞ
ලි/30

උේඳළන්න වතිඹ
ජහති වළඳුනුේඳත
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
වදය ඳරීක්ණ
හර්තහ උඳහධි වතිඹ
දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ
(නඳොදු 278)
ත්ේ
වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු 261)
ගිවිසුභ (නඳොදු 160)
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත
ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන රද
ේපර්ණ වදය හර්තහ
උඳහධි
ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද උඳහධි
වතිනේ මුල් පිටඳනත් වති ර
පිටඳත
නිළයදි ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ වති යන
රද පිටඳත

ඒ.ඩී.හන්ති

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ ඳහදුක්

ඳහ/ආ/8/1/2 2021.08.03
0

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

CS/DOS/43097

එේ.අයි.බී.හස මිඹ

නෞය
අභහතයහංලඹ

06/A/DO/43 2021.06.28
097/761

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ
03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

3782

CS/DOS/43458

ඩබ්.එස.චිනත භඹහ යහජය මරය
සථිය කිරීේ FP/ADM/03 2021.02.01
ප්රතිඳත්ති
/01/05/07
නදඳහර්තනේන්තු

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්
එවිඹ යුතුඹ)

3783

CS/DOS/43020

පී.ජී.එන්.උදඹංනී

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.11.25
ංර්ධනඹ
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තුනේන්තු
ථ(හල්ර)
-

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
වහ දිනඹ තළබිඹ යුතු සථහනනේ අත්න
වහ දිනඹ තඵහ නළත. නිරධහරිඹහනේ
අත්න වහ දිනඹ තඵන රද චර්ඹහ ටවන
එවිඹ යුතුඹ.

3784

CS/DOS/A/45826 R.K.T.ප්රහදිනි නභඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත

3779

CS/DOS/43951

V.Shantha Tharmini Mediation
Boards
Commission

3780

CS/DOS/43368

3781

සථියකිරීේ

උස කිරීභ NLSI/03/G/ 2022.02.07
II නරේණිඹ 29

3785

CS/DOS/A/47574 එේ.ජී.සී.ජඹසංව මිඹ හන්තහ වහ ශභහ
ංර්ධන,නඳය
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන,ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2022.02.28
උස කිරීභ 8/17/10/16
9

3787

CS/DOS/A/48286 එස.ඵහමිනී

3788

CS/DOS/A/48210 එල්.බී.එස.ගුණර්ධ විරහභ ළටුේ
II නරේණිඹට විළ/ඳහ10/ 2022.03.15
න භඹහ
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ නඳෞලි/613/
ං

3790

CS/DOS/07946

වී. ල්ඳනහ

හින්දු ආමි වහ සථිය කිරීභ HA/18/PF/5 2022.03.21
ංසෘති
8
ටයුතු
නදඳහර්තනේන්තු

3791

CS/DOS/07804

ඒ.එන්. ජඹනේය

නෞය
අභහතයහංලඹ

3792

CS/DOS/06849

නක්.ඒ.එස. උදඹංනී ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSU/ADMIN 2021.11.20
හර්ඹහරඹ, උවන
/PFDO/7/

ප්රහනේශීඹ නල්ේ II නරේණිඹට VW/DS/EST 2021.11.24
හර්ඹහරඹඋස කිරීභ /C/PF/Ag.D
ලිහභේ ඵටහිය O-I
චංනනයි

සථිය කිරීභ 06/A/DO/08 2022.03.21
704/783

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනට අනු ළටුේ යහිත නිහඩු
රඵහ ඇති ඵ වන් වුත් ආඹතන
ප්රධහනී නිර්නේලනඹහි ඒ පිළිඵ වන්
ය නනොභළත.ඒ පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක් නඹොමු යන්න.

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
දිනඹ වති කිරීනේදී දවන් ය ඇති
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ දිනඹ ළයදිඹ.
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018.06.07 දින සට 2018.06.30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට
වති යන රද පිටඳත්

3794

CS/DOS/000923

P G U R P කුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/YNU/1/ 2020.12.18
හර්ඹහරඹ 4/1/1/53
ඹටිනුය

නනේ නනේ ඇති ඵළවින්
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත

3795

CS/DOS/00344

M W S රක්භහරහ

ශ්රී රංහ දුේරිඹ
නේඹ

නනේ නනේ ඇති ඵළවින්
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත

3798

CS/DOS/00036

K M I P කුභහයසංව

3801

CS/DOS/01610

A I යංනි

3802

CS/DOS/00976

BMMIK
ඵණ්ඩහයණහඹ

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ
ප්රර්ධන වහ
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ
නොවිජන
සථිය කිරීේ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ වේඵන්නතොට
ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ
හර්ඹහරඹ භවනුය
ඩත්තය
ඟටනෝයනශේ

සථිය කිරීේ ළ06ඒ

2020.10.20

MFE/RAD/6 2022.03.22
/1/26

2016.02.05 දින සට2016.12.22
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහරපිටඳත් වති ය නළත

9/1/3/16/5- 2021.04.09
2

ඳත්වීේ දින සට හ..ඉ. විබහඹ
භත් දින දක්හ නිහඩු විසතය එහ
නනොභළත.

KDS/KGK/1/ 2020.07.30
4/1/99

2016.02.21 දින සට 2016.07.11
දින දක්හ නිහඩු විසතය එහ
නනොභළත.
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

3803

CS/DOS/00529

K G R H විනේයත්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 5/1/6/1/ං. 2019.07.02
හර්ඹහරඹ නි./නඳෞ
දඹුල්ර

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි ඳළවළදිලි පිටඳතක්

3804

14845

ජී.එන්.ප්රිඹදර්ලනී

නයජිසට්රහර්
සථිය කිරීභ RG/AB/20/0 2022.03.25
ජනයහල්
1/114
නදඳහර්තනේන්තු

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි 4 ඳරිශිසටඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

මුතුකුභහයණ හයච්චිනේ අට ව මුරට
නඹදීභ

3805

CS/DOS/53106

නක්. නජඹයහන්

භහතනල් දිසත්රික්
නල්ේ
හර්ඹහරඹ අමන්ඟනෝය
නශේ ප්රහ/නල්

බහහ භහධය DSM/AM/A 2022.01.14
නනස
DM/2/6/1
කිරීභ.

නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්.

උේඳළන්න වතිඹ, ජහති වළදුනුේඳත,
අ.නඳො..(හ/නඳශ) ප්රතිපර නල්ණඹ
භඟ නනේ නනසේ ඇති ඵළවින් ඒ
වහ දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත එවිඹ
යුතුඹ.

2022.05.17
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය
ෘෂිර්භ
අභහතයංලඹ

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

සථිය කිරීභ 2/1/1/8/2/A 2022.03.30
mp-12

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

3806

15817

එේ.නේ.එෂස.ඉභහනහ

3807

CS/DOS/32705

එච්.එේ.අයි.ඩී.නවේයත් විනේල රැකිඹහ
සථීය කිරීභ MFR/RAD/4 12/31/2021
ප්රර්ධන වහ
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයංලඹ

චර්ඹහ ටවන

3808

CS/DOS/33965

පුජය කයේභන
ධේමි හිමි

MBRCA/01/ 2021/12
08/08-689

ඳළවිදි වතිනේ වති ර
පිටඳත

3809

CS/DOS/32176

එන්.නක්.ආයච්චි
නභඹ

නඵෞ.නො.ජ. 4/6/2022
/ඳහ06/ං.නි.
/08

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

3810

CS/DOS/32252

එල්.ඒ.ඩී.එන්.එල්.
ගුණතිර

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

බුේධලහන
සථීය කිරීභ
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයංලඹ
නඵෞේධ ටයුතු සථීය කිරීභ
පිළිඵ
නදඳහ ස තනේන්තු

භළදදුේඵය
සථීය කිරීභ KDS/MDB/1 1/5/2022
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/2/1/4/63
හර්ඹහරඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි 4 ඳරිශිසටඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවනන් භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ අත්න නනොභළත

3811

27470

නක්.ඒ.එන්.
වික්රභසංව භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්.
හ. - නුයඑළිඹ

සථිය කිරීභ නුඑ/1/8/1/7 7/20/2021

*විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
*නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
*උේඳළන්න වතිනේ වති යන
රද ඳළවළදිලි ඡහඹහ පිටඳතක්
*විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
*උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත
*ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහ
*එහ ඇති නිහඩු හර්තහනේ ටවන් ය
ඇනි අඩ ළටුේ පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරිභක්.

3812

27748

ඒ.නක්. අන්තහ මිඹ ප්රහනේශීඹ නල්.
හ. - භතුභ

3816

27627

ඒ.එේ.පී.නක්.
අරවනෝන්

3818

27352

එේ.පී.එන්.පී.ආරිඹය ප්රහනේශීඹ නල්.
සථිය කිරීභ DER/EST/PF 12/22/2021
ත්න
හ. - දළයණිඹර
GRS/A2/10/
11

*නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

3819

27314

නක්.ජි.පී.යු.කුභහය

3820

CS/DOS/28904

ඒ.වී.එන්.ටී.ජඹේඳති ධීය වහ ජරජ
සථිය කිරිභ ධීජනද/ආ02/ 2022.02.03
ේඳත්
06/නි/PF/
නදඳහර්තනේන්තු
104

*එහ ඇති ජහති වළදුනුේඳනත් අංඹ
ඳත්විේ ලිපිනේ වළ.අ. භඟ නනොළරනේ.
ඒ පිළිඵ පු.ලි.නේ. නිකුත් යන රද
ලිපිඹක් තිනබ් නේ එහි වති යන රද
පිටඳතක්.
ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන රද
නිහඩු හර්තහ

සථිය කිරීභ CS/DOS/24/ 3/31/2016
01/01

ප්රහනේශීඹ නල්.
සථිය කිරීභ KDS/HAR/1/ 11/11/2021
හ. - වරිසඳත්තු
5/3/E78

ප්රහනේශීඹ නල්.
හ. - යඹුක්න

*උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන

සථිය කිරීභ RBK/EST/D 9/30/2021
OPEF/A2B/8
7

නිහඩු හර්තහ
ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහ

2015.11.09-2016.06.14 වහ 2016.06.14
- 2016.12.22 දක්හ ඳරිහ භහනරෝචන
හර්තහර ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ අත්න
වහ නිර මුද්රහ

04 ඳරිශිසඨඹ

2013.06.15 දිනට

3821

3823

3824

CS/DOS/28562

CS/DOS/29600

CS/DOS/28849

එල්.එන්.ප්රලහදිනි

ආර්.එස.පී.ෘස

ය.පී.සී.භධුහනි

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරිභ MFE/RAD/4 2022.03.21
ප්රර්ධන වහ
/1/134
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ - සථිය කිරිභ
භන්නහයභ

උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳත

2021.11.12

2018.03.22-2019.03.22 වහ 2019.03.222019.11.30 දක්හ

සඹළුභ EB ප්රතිපර ටවන්

නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹ

උඳහධි වතිනේ වන් නභ නනස

හන්තහ වහ ශභහ සථිය කිරිභ MWCA/02/ 2022.02.17
ංර්ධන. නඳය
05/16/9
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතඹහංලඹ

ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහ

2016.03.20 - 2016.12.22 දක්හ

නිහඩු හර්තහ

ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන රද
නිහඩු හර්තහ (රඵහත් සඹළුභ නිහඩු)

ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහ

2016.07.04 - 2016.12.22 දක්හ

උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ වතිනේ
මුල් පිටඳත

3825

CS/DOS/29653

ඩී.එේ.රිහන්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ - සථිය කිරිභ
නනත්තන්

3826

CS/DOS/28254

ඩබ්.ඒ.ගීතහනි
කුමුදුතී

නඵෞේධ ටයුතු සථිය කිරිභ නඵෞ.නො/ඳහ 2021.12.31
පිළිඵ
/ං.නි103
නදඳහර්තනේන්තු
5

3827

CS/DOS/29226

ඒ.පී.එන්.ප්රන්තිහ පුේරඹන්
සථිය කිරිභ DRP/AD/13/ 2022.02.10
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
DO/03/008
නදඳහර්තනේන්තු

නිහඩු හර්තහ

ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන රද
නිහඩු හර්තහ

3829

CS/DOS/28176

එෂස.ආර්.අරහේදීන්

04 ඳරිශිසඨඹ

2013.05.02 දිනට

නෞය
අභහතයහංලඹ

2021.11.10

සථිය කිරිභ 06/A/DO/28 2021.11.16
176/760

2022.05.23
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

3830

CS/DOS/38529

Ms.M.Manivasagan Deparment of
Agriculture

Confirmati
on

New National Identity Card
(Certified copy)
Affidavit

Please mention the name difference
in below documents. (Birth
Certificate, NIC, Degree, Appointment
letter, Other documents)

Marriage Certificate (Certified
copy)
3831

CS/DOS/38177

S.Purusothman

3832

CS/DOS/39841

එස.එේ.සී.එස.
භයනෝන් භඹහ

3834

CS/DOS/39112

Ms. M.S. Farwin

State Ministry of Confirmati MREA/4/2/ 2019.07.04
Livestock, Farm on
1/PFDG/5/2
Promotion and
-4
Dairy & Egg
by
Related
secretary of
Industries
(former)
Ministry of
Agriculture,
Livestock
Developme
nt,
Irrigation
and
Fisheries &
Aquatic
Resources
Developme
nt
ඳශු ේඳත්,
සථිය කිරීභ MREA/4/2/ 2020.09.14
නොවිනඳොශ
1/PFDG/4/1
ප්රර්ධන වහ කිරි
/76
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

Appendix 4 of the PSC rules

(Assumption of Duty) with effect from
02.07.2013

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

Divisional
Secretariat,
Muthur

Updated History Sheet

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් (නභ,
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, විබහ අංඹ,
හභහර්ථඹ, රඵහරත් උඳහධිඹ, උඳහධිඹ
රංගු න දිනඹ) ේපර්ණ යන රද
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි.
Please mention 2015 increment date

Confirmati MU/DS/EST 05.05.2021
on
B/PFDO/2014/6
0

3835

CS/DOS/39881

ටී.එේ.ඒ.එස
රුණහයත්න භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVPE/ADM 2021.11.30
හර්ඹහරඹ,
/ES/PFILE/2
ඳඬුසනුය
/1/42
නළනනහිය

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
(මුල් පිටඳත)

3836

CS/DOS/39641

නක්.නක්.පී.බී. ද
සල්හ නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSM/ADM/ 2022.01.25
හර්ඹහරඹ,
3/16
භහතනල්

උේඳළන්න වතිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් (නභ,
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, විබහ අංඹ,
හභහර්ථඹ, රඵහරත් උඳහධිඹ, උඳහධිඹ
රංගු න දිනඹ) ේපර්ණ යන රද
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි.

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ අදහර නතොයතුරු
සඹල්ර ඇතුශත් (නභ, ලිඹහඳදිංචි අංඹ,
විබහ අංඹ, හභහර්ථඹ, රඵහරත්
උඳහධිඹ, උඳහධිඹ රංගු න දිනඹ)
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.

3837

CS/DOS/38595

Mr.M.Supaskaran

Department of
Agriculture

Confirmati DOA/Est.3/ 24.03.2021
on
4/DO/S/29

Efficiency bar examination result Results sheet for Information
sheet
Technology subject

3838

CS/DOS/38496

Ms.J.Sureshkanth

Ministry of
Education

Confirmati ED/5/67/24 15.03.2022
on
/27/P-IV

Degree confirmation - Original

3839

CS/DOS/39317

ඩී.එල්.ඩී. ප්රිඹංගිහ
නභඹ/මිඹ

3841

CS/DOS/38519

Mr.A. Venuthas

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ
Irrigation
Department

Probation period report
(Appendix - 05) Original/Certified copy

For the period from 2016.07.09 to
2018.06.29 (EB pass date)

සථිය කිරීභ CA/10/12/0 2022.03.18
1/106

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

Confirmati GA/1/8/140 03.12.2021
on

Degree certificate (Certified
copy)
Updated History Sheet

3842

CS/DOS/39354

ජී.එච්.එස. නිනයෝණී විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/5 2021.01.06
ප්රර්ධන වහ
/1/113
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.(2013.09.19 සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි)

3843

CS/DOS/38902

Ms.K.Sivabalan

Probation period report
(Appendix - 05) Original/Certified copy
Degree confirmation - Original

For the period from 2016.05.31 to
2018.06.29

Affidavit

Birth Certificate -Thangarajan Kirupa
NIC - Kirupa Sivabalan
Degree - Kirupa Thangarajan
Appointment letter - S. Kirupa
Other documents - Kirupa Sivabalan
and S. Kirupa

Updated History Sheet

There is no officer's signature

Department of
Labour

Confirmati CEQ 12714 21.01.2022
on

Article 157A and Article 161 (d)
(iii)
Recommendation letter about
disciplinary action
3845

CS/DOS/38200

Ms. V. Srisubajini

Ministry of
Justice

Confirmati MOJ/E07/D 2022.03.07
on
O/Courts/Pr
o.Asst/363

National Identity Card (Certified For after marriage changed name ( V.
copy)
Srisubagini)
Affidavit

Marriage Certificate (Certified
copy)

Birth Certificate -Thavendran
Srisubaginy
NIC - Thavendran Srisubaginy
Degree - Thavendran Srisubaginy
Appointment letter - V.Srisubaginy
Other documents - Vinothan
Srisubajini and V.Srisubagini

Degree confirmation

When comparing Degree
Confirmation and other documents
officers name is different. Please
correct the name in Degree
confirmation and forward me the
original.
There is no officer's signature

3846

CS/DOS/ 38646

Ms. S.M.Sithy
Husaina

State Ministry of Confirmati
Indigenous
on
Medicine
Promotion,
Rural and
Ayurvedic
Hospitals
Development
and Community
Health

Updated History Sheet

3847

CS/DOS/39771

ඩබ්.එල්.සී.
අභයලහන්ති

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DS/HAB/EST 2019.06.10
හර්ඹහරඹ,
/PF/D/106
වඵයහදු

ජහති වළඳුනුේඳත (වති යන
රද ඳළවළදිලි පිටඳත්)
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ අදහර නතොයතුරු
සඹල්ර ඇතුශත් (නභ, ලිඹහඳදිංචි අංඹ,
විබහ අංඹ, හභහර්ථඹ, රඵහරත්
උඳහධිඹ, උඳහධිඹ රංගු න දිනඹ)
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත අලයයි.

Irrigation
Department

Leave particulars of probation
period

Clarification for 07 nopay leave taken
in 2013

3849

CS/DOS/38362

Ms. R.A.Noufer

Confirmati GA/3/6/118 28.02.2022
on

Recommendation letter about
disciplinary action
3850

CS/DOS/39319

නක්. යණසංව
නභඹ/මිඹ

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/1 2022.01.06
ප්රර්ධන වහ
/1/112
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.01.03 දින සට 2014.01.07 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ වහ 2015.05.01 දින සට
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
2015.05.05 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක්
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
හර්ඹහර ක්රභ විඹ භත් ඇති
ටවන්
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර ටවන්
එවිඹ යුතුඹ.
3851

CS/DOS/38885

නක්.ඒ.අයි ප්රිඹදර්ලන ජහති පරදහසතහ
භඹහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ NPS/HRD/0 2022.03.09
5/PF/DO/29

Confirmati
on

3852

CS/DOS/39061

Ms. S.M.M.Sabry

3853

CS/DOS/3767

බී.එච්.ඒ.සී.
භයයත්න

3854

CS/DOS/3416

3855

CS/DOS/3919

Ministry of
Agriculture

හන්තහ වහ ශභහ සථිය කිරීභ
ංර්ධන,නඳය
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන,ඳහළල්
ආර්.පී.ඩබ්.එස.ඳතිය විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ
ණ
ප්රර්ධන වහ
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයංලඹ
ටී.ඩබ්.අයඔනේ

විනේල
අභහතයහංලඹ

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

2013 ර්නේ නිහඩු හර්තහනේ නිහඩු
ඉතිරි ඇති ඵළවින් එභ නර් රඵහ ඇති
ළටුේ යහිත නිහඩු 1 පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක්
(Assumption of Duty) with effect from
22.06.2013

Appendix 3 and 4 of the PSC
rules
MWCA/2/5/ 2021.12.21
19/10/137

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.03.01 දින සට 2016.12.22 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ 5 ඳරිශිසට මුල් පිටඳත්
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

MFE/RAD/2 2019.12.31
/1/36

චර්ඹහ ටවන

උඳන් දිනඹ ළයදි න අතය නිරධහරිඹහ
අත්න නඹොදහ නනොභළත.

සථිය කිරීභ FA/A13/DO 2022.02.15
S/102

චර්ඹහ ටවන

නිරධහරිඹහ අත්න නඹොදහ නනොභළත.

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි වතිඹ මුල් පිටඳනතන් රඵහ
ත් වති ර ඡහඹහ පිටඳතක් විඹ
යුතුයි.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

මුල් පිටඳනතන් රඵහ ත් වති ර
ඡහඹහ පිටඳතක් විඹ යුතුයි.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද ප්රහලනේ
වති යන රද පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018.02.21 දින සට 2018.06.30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ 5 ඳරිශිසට
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
3856

CS/DOS/2214

පී.ඒ.එච්.කුභහරි

නයජිසට්රහර්
සථීය කිරීේ RG/AB/19/0 2020.10.14
ජනයහල්
1/029
නදඳහර්තනේන්තු

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ
හරඹ(2013.03.19 දින සට 2018.06.30)
තුශ රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.03.19 දින සට 2018.06.30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ 5 ඳරිශිසට මුල් පිටඳත්
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
3857

CS/DOS/2177

ඒ.ටී.ඒ.පී. කුභහය

විනේල රැකිඹහ
සථීය කිරීේ MFE/RAD/8 2021.03.02
ප්රර්ධන වහ
/1/33
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයංලඹ

නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්.

3858

CS/DOS/2411

ඩබ්.පී.ජී.එච්.දීපීහ

ළවිලි
අභහතයංලඹඵත්තයමුල්ර

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2015.03.09 දින සට 2016.03.09 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
මුල් පිටඳත්

සථීය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2017.11.01
උඳහධි/නේ.ස
ථී(හල්ර)

උේඳළන්න වතිනේ හභ අතඳත්තු
නතන්න නෝන්නේ නරද දිවුරුේ
ප්රහලනේ අතඳත්තු නතන්න
නෝන්රහනේ නරද වන් නේ.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2015.03.02 දින සට 2015.03.06 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

3860

3861

CS/DOS/ 41928

CS/DOS/ 42731

නක්.භධුලහන්තන්
භඹහ

වී.ජී.සී.විභහලි
නභඹ/මිඹ

චර්ඹහ ටවන

ළටුේ ර්ධ දින නිළයදි කිරීේ
නනතොත් එභ නිළයදි කිරීේ ටවන්
යන රද නිරධහරිඹහනේ අත්න හිත
චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

විනේල රැකිඹහ
සථීය කිරීභ MFE/RAD/9 2022.01.26
ප්රර්ධන වහ
/1/78
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

01.උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

02.ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

ශ්රී රදහ නහවි සථීය කිරීභ EB/5891/PF 2022.03.14
වමුදහ මරසථහනඹ
/I

01.උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

02.ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

03.නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

04.උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ එහ ඇති පිටඳත තය පිටඳත් ය
ප්රතිපර ටවන
වති ය නළත. ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
05.උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
ලිපිඹ
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
3862

3864

CS/DOS/ 41654

CS/DOS/ 41736

පී.ඉන්දුජහ නභඹ/මිඹ ග්රහමීඹ නිහ ව සථීය කිරීභ MPRRR&HR 2022.03.10
ඉදිකිරීේ වහ
A/02/12/PF
නොඩනළගිළි ද්රය
/DO/47
ර්භහන්ත
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

01.උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

එන්.නිදර්හ
නභඹ/මිඹ

බහණ්ඩහහය චක්රනල් 394 අනු
ඉදිරිඳත් යන රද ප්රහල ඳත්රඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීභ MOJ/E07/D 2021.11.24
O/Courts/Pr
o.Asst/498

02. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
ඉදිරිඳත් ය ඇති ලිපි ආෘති නිඹමිත
ආෘතිඹ නනොනේ.

3865

CS/DOS/ 42808

පී.ජී.ටී.භහලි
නභඹ/මිඹ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

3866

CS/DOS/ 41631

නක්.එේ.ඒ.ලයිරහ
නභඹ/මිඹ

විනේල රැකිඹහ
සථීය කිරීභ MFE/RAD/9 2022.04.07
ප්රර්ධන වහ
/1/50
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

3867

3867

CS/DOS/ 42806

CS/DOS/ 42644

සථීය කිරීභ ED/02/01/0 2022.03.03
8/07/335

ඒ.එල්.ටී.එස.අතුරුලි නිපුණතහ
සථීය කිරීභ ADM/01/03 2022.03.29
ඹ නභඹ/මිඹ
ංර්ධන,ෘත්තීඹ
/01-20
අධයහඳන,ඳර්නේ
ණ වහ න
නිඳළයුේ යහජය
අභහතයහංලඹ
ඩී.ජී.ඩබ්.ඩී.නේයසංව අධයහඳන
සථීය කිරීභ ED/12/01/0 2021.12.16
නභඹ/මිඹ
අභහතයහංලඹ
8/07/258

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
තනි පිටුකින් එවිඹ යුතුඹ.

01.දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278) නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත
02.ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

01.උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

02.ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

01.උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

02.ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

03.උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ප්රතිපර ටවන
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
තනි පිටුකින් එවිඹ යුතුඹ.
04.යහජය නේහ නොමින් බහ
2017.01.24 දින සට 2018.01.23 දින
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
3868

CS/DOS/ 41987

එේ.ඒ.ටී.භයජී
නභඹ/මිඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

උස කිරීභ MOJ/E07A. 2022.03.31
Ass./09/200
5

01.ඳත්වීභ සථීය කිරීනේ ලිපිඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද පිටඳතක් විඹ යුතුඹ

02.අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

3870

3871

3872

3873

3874

CS/DOS/04903

CS/DOS/05845

CS/DOS/05084

CS/DOS/05665

CS/DOS/05859

එස.එස. ළලිර

ඩී.ය.එස.ද සල්හ

පුේරඹන්
සථිය කිරීේ 01/ආ/17/හ 2019.07.15
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
/325
නදඳහර්තනේන්තු

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ HIK/DS/AD 2021.08.31
හර්ඹහරඹM/10/09/2/
හික්ඩු
24

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන

තය පිටඳතක් ඵට වති යන රද
2018.06.30 හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ප්රතිපර ටවන

ඳරිහ හර්තහ

2016.03.20-2017.03.19 ව
2017.03.20-2018.06.30 අදහශ ඳරිහ
හර්තහ

ජහති වළඳුනුේඳනත් ඳළවළදිලි ඡහඹහ
පිටඳතක්
චර්ඹහ ටවන
ඳළවළදිලි චර්ඹහ ටවනනහි වති යන
රද පිටඳත
නිහඩු විසතයඹ

2013.02.15 - 2019.11.30

ඩබ්.එච්.එේ.එන්.පී
නවේයත්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ වඟු/ප්රහනල්/1 2022.01.31
හර්ඹහරඹ/7/1/49
වඟුයන්නත

නිහඩු විසතයඹ

2013.02.15 - 2019.11.29

ඳරිහ හර්තහ

2018.02.15 - 2019.11.30 අදහශ ඳරිහ
හර්තහ

එච්.එන් නර්ණුහ

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

උඳන්දිනඹ ටවන් යන රද චර්ඹහ
ටවන

4 ඳරිශිසටඹ

නිරැදි ළඩ බහය ළනීනේ දිනඹ ඇතුරත්
4 ඳරිශිසටනේ වති ර පිටඳතක්

නිහඩු විසතයඹ

2013.03.01 - 2019.11.30

4 ඳරිශිසටඹ

ළඩ බහය ළනීනේ දිනඹ ඇතුරත් 4
ඳරිශිසටනේ වති ර පිටඳතක්

සථිය කිරීේ CA/10/12/0 2022.03.16
1/124

එේ.එන්.ආර්.ද සල්හ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ HIK/DS/AD 2021.07.12
හර්ඹහරඹM/10/09/2/
හික්ඩු
83

3875

CS/DOS/30178

ය.එල්.ඒ.ඩී.නඳනර්යහ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ ජහ/01/09/0 2021.04.29
මිඹ
හර්ඹහරඹ, ජහ1/ 192
ඇර

1)උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

1)නභභ නිරධහරිණිඹ උඳහධිඹ රඵහ
ඇත්නත් විනේල විලසවිදයහරඹ ඵළවින්
විලසවිදයහරඹ පිහිටි යටට අදහර තහනහඳති
හර්ඹහරඹ/භවනොභහරිස හර්ඹහරඹ
වයවහ නවෝ එභ විලසවිදයහරඹ පිහිටි
යනටහි තහනහඳති
හර්ඹහරඹක්/භවනොභහරිස
හර්ඹහරඹක් නභයට පිහිටහ නනොභළති නේ
විනේල ටයුතු අභහතයහංලනේ ප්රදත අංලඹ
භඟින් එභ නිරධහරිණිඹ එභ
විලසවිදයහරනේ උඳහධිඹ ේපර්ණ ය
ඇති ඵ නහථ ය ළනීභට අලයයි.
විලසවිදයහරනඹන් එන රද ලිපිනේ මුල්
පිටඳත එවිඹ යුතුඹ.

3878

CS/DOS/31430

ඒ.අයි.සුයත්න මිඹ ධීය වහ ජරජ
සථිය කිරීභ ධීජනද/ආ02/ 2022.04.06
ේඳත් ංර්ධන
08/නි/35
නදඳහර්තනේන්තු

1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
2)යහජය නේහ
නොමින් බහ හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති අනු හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

1)මුල් ඳත්වීේ දිනට (2013.06.11 දිනට)
අදහර ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න
නිළයදි දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිනේ වති ඉදිරිඳත් ශ
යුතුඹ 2)2013.06.11දින සට
2013.06.25දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක්

3879

CS/DOS/30948

ජී.බී.දීපිහ
පුසඳභහරහ මිඹ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

1) යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති 1)තය පිටඳත් ඵට වති යන රද
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ලිපි පිටඳත් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

3880

CS/DOS/56704

ඩී.එේ.සී.දිහනහඹ
මිඹ

භෘේධී ංර්ධන විනේල
නදඳහර්තනේන්තු නිහඩු

SMS/ADM/ 2022.04.08
11/9/10(VI)

*ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති ශ පිටඳත

3881

CS/DOS/3604

පී.ජී.යි.එන්.කුභහරි

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹනොඩනර

GODS/ADM 2020.12.28
/HR/03/PER
/DO/01

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති 143 න්තිඹ අනු
ඉල්ලීභ
(10 ඳරිශිසඨඹ)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹහරනේ
නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ංනලෝධිත
ආෘති ඳත්රඹ අනු නිරධහරිඹහනේ
ඉල්ලීභ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

සථිය කිරීභ 2/1/1/11/K 2022.03.31
UR/65

මුදහ වළරීභ

හර්ඹහරඹනොඩනර

/DO/01

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති 143 න්තිඹ අනු
ඉල්ලීභ (11 ඳරිශිසඨඹ)
න ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති ර
පිටඳතක්
ංර්ධන නිරධහරී නේනේ ඳත්වීේ
ලිපිඹ
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ යහජය නේහ නොමින් බහනේ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති 144 න්තිඹ අනු ඳටිඳහටි රීති ංග්රවනේ 144 (i) සට (xiii)
නිර්නේලඹ
උඳන්ති ර වන් එක් එක් රුණ
ේඵන්ධ නතොයතුරු ඇතුශත හර්තහක්
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
යජඹට අඹවිඹ යුතු ණඹ මුදරක්
තිනබ්ද ඹන්න වහ එඹ අඹ ය
ළනීභට ටයතු ය ඇේද ඹන්න
2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත්

ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත
න ඳත්කිරීභට අදහර ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
නිරධහරිඹහට විරුේධ විනඹ
ක්රිඹහභහර් නන තිනබ්ද එනේ
ටයුතු කිරීභට අදවස ය තිනබ්ද
ඹන්න
මුදහවළරීභට නඹෝජිත ආඹතනනේ
එඟතහ
අභහතයහංල නල්ේනේ නිර්නේලඹ

3882

CS/DOS/65026

Mrs. T. Govisika

District
Secretary
Kilinochchi

3884

CS/DOS/63737

බී. ඒ. නක්.
බුරත්සංවර මිඹ

ඵහුහර්ඹ
නේනඹන්
ංර්ධන හධ ඉල්රහ
ඵරහ
අසවීභ
නදඳහර්තනේන්තු

3885

CS/DOS/29294

ටී. ආර්. විනේනේය විනේල ටයුතු
නභඹ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ FA/A13/DO/ 2022.04.01
Misc/2020

නිරධහරිඹහනේ නභට නිකුත් යන
රද 2016 හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
භත් ඵට ලිපිඹ

3886

CS/DOS/40349

ජී.පී.ආර්.කුසුේ මිඹ

නේඹ
DSK/PLN/20 2022.03.03
සථීය කිරීභ /43/DO/Per
manent/202
2

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත(2013.06.11
දින සට )

3887

CS/DOS/40037

නක්.පී.ඊ.ආර්. සල්හ ක්රිසතිඹහනි වහ
නේඹ
ක්රි.
2019.02.21
භඹහ
ආමි ටයුතු සථීය කිරීභ .නද/පු.ලි/6
නදඳහර්තනේන්තු
3

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

දී /නල් ළුතය

Foreign
Leave

HA/1/1/9/6 2022.03.23
/11

*Appoiment Letter

*Certified copy

DIVPG/ADM 2021.11.30
/ES/3/2/53

* ඳත්වීේ ලිපිඹ

* වති ශ පිටඳත

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

3888

CS/DOS/40430

ඩබ්ලිේ.ටී. උනේන්ද්රහ මුඳහය නේහ
මිඹ
අනරවි ංර්ධන
ව ඳහරිනබෝගි
ආයක්ණ යහජය
අභහතයහංලඹ

නේඹ
SMCMC/AD 2021.001.01
සථීය කිරීභ M/07/0/1/C
AA/PF

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ විඹන් ව ර් රට
අදහශ හභහර්ථ හිත තනි පිටුකින්
ස ශ නල්නනේ වති ශ
පිටඳත අලයයි.
04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.09.19 න සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවන
ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත(2013.09.19
දින සට )

නිහඩු හර්තහ

2014 ර්නේ හරහනුනේ රඵහ ඇති
ළටුේ යහිත පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

3889

CS/DOS/35143

නක්.පී.පී.පී.
යත්නහඹ

ඳශු ේඳත්,
නොේනඳොශ
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ

1, දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278) නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත
2. ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ
(නඳොදු 261)
නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත
3. ගිවිසුභ (නඳොදු 160)
නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත
4. අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157(අ)
නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ව 161(ඈ) (III) න යසථහ)
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

3890

CS/DOS/35332

J. Conmaccarous

Divisional
Secretariat
office - Kopay

confirmatio KTS/DS/AD 2021,10,22
n
M/PF/DO/3
6

2012 Graduate Ttraining Letter

Certified true copy

3891

CS/DOS/35675

ඩබ්.ඒ.ආර්.ඩී.ඒ.නක්. විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/1 2021.11.30
න්නිආර්ච්චි
ප්රර්ධන වහ
/1/07
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

1. The training Letter issued by
2014

Certified true copy

2. Original of Laeve report

Updated Sheet with Officer's signature

3892

CS/DOS/34056

T. Veni

Land Use Policy
Planning
Department-

confirmatio LUPPD/15/1 2021.11.02
n
1/VU/DOS/
93

3894

CS/DOS/35145

පී.එේ.ආර්.
රුණහයත්න

පුේරඹන්
සථිය කිරීභ DRP/AD/13/ 2022.02.14
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
DO/01/005
නදඳහර්තනේන්තු

3. History Sheet
Tres. Curcular 394 Form with
new Identity card and Marrage
certificate
1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති වති ශ තය පිටඳතක්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

3895

CS/DOS/35202

එන්.සී. භවආයච්චි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ NYGM/ADM 2021.11.30
හර්ඹහරඹ,
/9/4/23
නිඹහභ

1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති වති ශ තය පිටඳතක්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ නනභහි නනසේ ඇත. ඒ වහ දිවුරුේ
ප්රහලඹක් අලය නේ. (නදීකා චතුරානි
2. දිවුරුේ ප්රහලඹක්
මශආරච්චි ව භව ආයච්චි නදීහ
චතුයහනි) උඳහධි වතිනේ නභ නනස.

3896

CS/DOS/35155

එස.ඩී.ආර්. ප්රිඹදර්ලනී ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSS/01/04/ 2021.12.12
හර්ඹහරඹ,
01/87
වංළල්ර

1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති වති ශ තය පිටඳතක්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

3897

CS/DOS/35545

ඊ.එස. එදිරිසංව

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ,
ඌඳයණභ

1. උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

3898

CS/DOS/35825

නක්.එච්. නයෝහිණී

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ BD/HD/EH 2021.12.07
හර්ඹහරඹ,
M/14/1/30
වරදේමුල්ර

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.
2. වදය ඳරීක්ණ හර්තහ
එහ ඇති හර්තහනේ ආඹතන ප්රධහනිඹහ
වති ය නනොභළත.
3. දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278) එහ ඇති හර්තහනේ ආඹතන ප්රධහනිඹහ
4. ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ
වති ය නනොභළත.
(නඳොදු 261)
එලා ඇති හර්තහනේ ආඹතන ප්රධහනිඹහ
වති ය නනොභළත.
5. ගිවිසුභ (නඳොදු 160)
එහ ඇති හර්තහනේ ආඹතන ප්රධහනිඹහ
වති ය නනොභළත.
6. අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157(අ)
එහ ඇති හර්තහනේ ආඹතන ප්රධහනිඹහ
ව 161(ඈ) (III) න යසථහ)
වති ය නනොභළත.
7. විනඹ පිළිඵ නිර්නේලඹ
එහ ඇති හර්තහනේ ආඹතන ප්රධහනිඹහ
1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති වති ශ තය පිටඳතක්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
මුල් පිටඳත/වති ශ තය පිටඳතක්
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
2. ඊ භහන දත්ත ඳත්රිහ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
3. නිහඩු හර්තහ
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
4. උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
ලිපිඹ
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

3899

CS/DOS/35241

M. Thuvaragan

state Mini. Of
Foreign
Employement
Promotion and
Market
Diversification
Divisional
Secretariat
office Vengalacheddiku
lam
Divisional
Secretariat
office -Vavuniya

confirmatio MFE/RAD/9 2022.02.08
n
/1/11

Affidavit for Name differences

Original copy

3902

CS/DOS/34601

S. Gnaneswaran

confirmatio n

-

2012 Graduate trainind duty
assume

Graduate Training duty assume date
was 2012.07.16. Delopment officer
apointment date was 2013.07.02. but
it's date should be 2013.07.16.

3903

CS/DOS/34294

J. Jekatheepan

confirmatio n

-

2013 Graduate trainind duty
assume

Graduate Training duty assume date
was 2012.08.07. Delopment officer
apointment date was 2013.07.02. but
it's date should be 2013.08.07.

3904

CS/DOS/34840

එස.ඩබ්.එස.නක්.
නනයත්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ,
ලුණුේනනවය

-

1. උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

3905

CS/DOS/34052

S. Gajenthini

Divisional
confirmatio DS/VEB/03/ 2020,08,18
Secretariat
n
DO/179
office -Vavuniya

1. Degree Detail transcript

3906

CS/DOS/35853

ඩී.ඒ.ඒ. ජඹසංව

ෘෂිර්භ
අභහතයහංවඹ

1. ජහති වළදුණුේඳත

-

සථිය කිරීභ 2/1/1/20GA 2020,02,21
L 09

2. හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

වති ශ තය ඳළවළදිලි පිටඳතක්
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

3908

47433

වී.එච්. වීයංල මිඹ

නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ..නද./ 2021.12.01
පිළිඵ
උස කිරීභ ඳහ/භහනඹෝ
නදඳහර්තනේන්තු
ජ/නඳෞ.ලි/
905

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

3909

46562

එස.එේ.එේ. නිඹහස
භඹහ

ල්මුණ
II නරේණිඹට ADM/PERFL 2021.11.08
ප්රහනේශීඹ නල්ේ උස කිරීභ /DO/07/28
හර්ඹහරඹ

චර්ඹහ ටවන, නිහඩු හර්තහ

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත, අඩ
ළටුේ/ළටුේ යහිත ඳළවළදිළි න ඳරිදි
නිහඩු හර්තහ

3910

46903

එච්.ජී. ධේමිහ මිඹ

භහතය දිසත්රික්
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

II නරේණිඹට DSM/DPS/1 2021.12.13
උස කිරීභ 6/EST/GEN/
2021

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

3911

46639

ආර්.සී. ඩුනේ භඹහ

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට CH/10/02/0 2021.12.17
උස කිරීභ 2/16

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

3912

46924

එන්.ටී.ඩී.සී.
ප්රිඹදර්ලනී මිඹ

හන්තහ වහ ශභහ II නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2021.11.22
ංර්ධන, නඳය
උස කිරීභ 17/10/156
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

3913

46473

බී.ජී. ඉන්ද්රහනී මිඹ

ඳරිහ වහ
II නරේණිඹට PCC/01/07/ 2022.02.08
ශභහයක්
උස කිරීභ 01/73
නේහ
නදඳහර්තනේන්තු

ඳත්වීේ ලිපිඹ වහ ළඩබහයත් ලිපිඹ 2005.08.01 දිනට ඳත්වීේ දිනඹ
නඳයදහතේ ය ඇති ඵළවින් එඹට අනු
ඳත්වීේ ලිපිඹ වහ ළඩබහයත් ලිපිඹ

3914

46623

ඩබ්ලිේ.එේ.නක්.
ජඹනහථ මිඹ

හන්තහ වහ ශභහ II නරේණිඹට MWCA/02/ 2022.03.08
ංර්ධන, නඳය
උස කිරීභ 05/18/4/1/
ඳහළල් වහ
122
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

3915

46008

එච්.ඒ.ඩී. නිලහන්ති
මිඹ

හන්තහ වහ ශභහ II නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2022.02.28
ංර්ධන, නඳය
උස කිරීභ 19/10/282
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

3916

46831

පී.එස. නවේහඳතියණ ඉඩේ හිමිේ
II නරේණිඹට 01/03/01/0 2022.03.04
මිඹ
නියවුල් කිරීනේ
උස කිරීභ 1/273
නදඳහර්තනේන්තු

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

3917

47398

පී.ජී.එන්.පී.
වීයයත්න මිඹ

නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ..නද./ 2021.11.30
පිළිඵ
උස කිරීභ ඳහ/භහනඹෝ
නදඳහර්තනේන්තු
ජ/නඳෞ.ලි/
898

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

3918

47232

බී.ඒ.ජී. ජීනී මිඹ

මිනිසඵර වහ
II නරේණිඹට DOME/01/1 2021.12.14
රැකීයක්හ
උස කිරීභ 0/HRDA/95
නදඳහර්තනේන්තු

3919

47083

නේ.යි.පී.ජඹසංව
මිඹ

ආයුර්නේද
II නරේණිඹට AYU/ADM/0 2022.03.07
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ 2/03/02/03නඳොදු

47234

යු.ආර්.එන්.පී.නතන්
නනෝන් මිඹ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට ED/05/67/2 2022.03.18
උස කිරීභ 9/08

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවන

3920

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත(10 න
ර්නේ ළටුේ ර්ධඹ ටවන් ය
නළත.)

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

3921

46134

ජී.එමි.ඒ.ඩබ්.විජඹසං අධයහඳන
ව මිඹ
අභහතයහංලඹ

3922

46068

ය.භනවේන්ද්රහ කුභහරි

3924

46788

3925

II නරේණිඹට ED/12/01/1 2022.03.15
උස කිරීභ 0/08/01(iii)

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

තළඳළල්
II නරේණිඹට 10/472022.03.21
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ A/D.O./24/0
3/2022

II නරේණිඹට උස කිරීමි
අඹදුේඳත්රනේ මුල් පිටඳත

-

ඩබ්ලිේ.එන්.
ප්රිඹදර්ශිනි මිඹ

හන්තහ වහ ශභහ II නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2022.02.21
ංර්ධන, නඳය
උස කිරීභ 9/4/1/25
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
ලිඛිත වහ හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය ටවන්ර වති ශ පිටඳත් එවිඹ
ඇති ලිපිඹ
යුතුඹ.

46556

එේ.එන්.භළණිනක්
මිඹ

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට MIC/ADM/0 2022.01.13
උස කිරීභ 4/04/160/(
A)

නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්.

නනේ නනසේ ඇති ඵළවින් ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල්
පිටඳත(මුවන්දයභරහනේ/මුවන්දියේරහනේ
)

3958

46777

එේ.ඒ.එේ. නලීේ
භඹහ

සනේල ටයුතු II නරේණිඹට HAF/1/1/9/ 2022.04.05
යහජය අභහතයහංලඹ උස කිරීභ 5/18-V II

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

3959

27295

එච්.එේ.ඩී.ඩී.
බහණ්ඩහහය
මුදහ වළරීභ
වඳහන්නොඩ නභඹ/ නභනවයුේ
මිඹ
නදඳහර්තනේන්තු

TOD/AD/02 2021.09.27
/05/08

01.- නිරධහරිනිඹ විසන් ඹතුරු
ඳළදිඹ රඵහනන ඇත්ද එනේනේ
ඊට අදහර ලිඹහඳදිංචි වතිඹ.

3960

27492

ආර්.ඒ.ඩී.ඒ. නියංජලී ජහති
ඉල්රහ
නභඹ/මිඹ
ත්උදයහන
අසවීභ
නදඳහර්තනේන්තු

DZG/AD/E/ 2018.02.15
DOS/29

01-නිරධහරිනිඹනේ ඹතුරු ඳළදිඹට
අදහර නශඳර ටිනහභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ
කුවිතහන්ස.

3965

CS/DOS/16335

ඩබ්.එන්. ප්රිඹදර්ලනී
නභඹ/මිඹ

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MREA/4/2/ 2020.09.23
1/PFDG/1/1
/3

නිහඩු හර්තනේ ඇති අඩළටුේ
ළන ඳළවළදිලි කිරීභක් අලයයි. 4
ඳරිශිසටඹ (ළඩ බහය ත් දිනඹ,
ඳත්වීේ දින සට ක්රිඹහත්භ විඹ යුතු
ඵ වන් යන රද)

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ (තය
පිටඳතක් නර වති යන රද)
2013.05.06 දින සට 2014.05.06
දින දක්හ ඳරිහ හර්තහ
3966

CS/DOS/16963

එච්.නක්.ය.නක්.
භහයසංව නභඹ/මිඹ

ළවිලි ර්භහන්ත
ව අඳනඹන
ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

3967

CS/DOS/17939

සී.එස.එස.එස.
ඉරංයත්න
නභඹ/මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 2/7/7/162
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු

2021.03.16

නිරධයඹහ විසන් ළඩ බහය ත්
දිනඹ 4 ඳරිශිසටනේ මුල් පිටඳනතහි
නහථ ය එහි තය පිටඳතක්
නර වති යන රද පිටඳතක්
ඉදිරිඳත් ශ යුතු නේ.

3968

CS/DOS/17877

එස.එේ.ටී.නක්
භයනෝන්
නභඹ/මිඹ

සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HAයහජය අභහතයහංලඹ
1/19/4/18

2022.01.20

චර්ඹහ ටවන (53 නඳොදු ආෘති
ඳත්රඹ)තය පිටඳතක් නර වති
යන රද පිටඳතක් (ඳළවහදිලි ඡහඹහ
පිටඳතක් )

3969

CS/DOS/17887

ඩී.පී.බී.එස.
ගුණයත්න භඹහ

සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HAF1/12/G 2022.01.31
යහජය අභහතයහංලඹ
R R/18-VIII

3970

CS/DOS/17534

එස.එන්.එේ.සී.ය.නක් සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HAනතන්නනෝන්
යහජය අභහතයහංලඹ
1/1/9/2/8
නභඹ/මිඹ

3971

CS/DOS/17502

එච්.නේ.එේ.එස.
ජඹතිර නභඹ/මිඹ

සථිය කිරීභ MPI/Admin/ 2020.06.17
14/kg/24

2022.01.13

සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA2022.01.20
යහජය අභහතයහංලඹ
1/1/9/4/18

අඩළටුේ පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්,
ඳත්වීේ ලිපිනේ තය පිටඳතක්
නර වති යන රද පිටඳතක්

උඳළවිදි වතිනේ තය පිටඳතක්
නර වති යන රද පිටඳතක්
ලිත් ර් ඳදනමින් න රද
නිහඩු විසතයඹ
නිරධයඹහ විසන් රඵහ ත් අනීඳ
නිහඩු 05 පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්
උඳහධි නහථනේ මුල්පිටඳත, ලිත්
ර් ඳදනමින් න රද නිහඩු
විසතයඹ

3972

CS/DOS/17930

පී.එේ.එන්.එල්.
ඳතියහජ නභඹ/මිඹ

සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA2021.03.04
යහජය අභහතයහංලඹ
1/1/9/2/18/
2

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවනනහි තය පිටඳතක්
නර වති යන රද පිටඳතක්

3973

CS/DOS/17870

ටී.එේ.වී.ඒ.
නතන්නනෝන්
නභඹ/මිඹ

සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HAF1/12/G 2022.01.31
යහජය අභහතයහංලඹ
R R/18-VIII

ඳත්වීේ ලිපිනේ තය පිටඳතක්
නර වති යන රද පිටඳතක්

3974

CS/DOS/17673

ඩී.ඩබ්.ඒ.එස.
ඳශු ේඳත්,
භයසංව නභඹ/මිඹ නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

3975

CS/DOS/17507

පී.එේ.ටී.අයි. ඳතියහජ සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA2022.01.31
නභඹ/මිඹ
යහජය අභහතයහංලඹ
1/1/9/2/18

විලස විදයහරඹ භගින් නිකුත් යන
රද උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
මුල් පිටඳත

3976

CS/DOS/17543

ජී.ය.ආර්.ඩී.නක්.
යණතුං නභඹ/මිඹ

2015 ර්ඹට අදහර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහ ප්රතිපර ටවන
(තය පිටඳතක් නර වති
යන රද පිටඳතක්)

3977

CS/DOS/16064

ඩබ්.එේ.නක්.ජී.ස.බී. ෘෂිර්භ ග්රහමීඹ සථිය කිරීභ MREA/42/IP 2019.02.14
නිනේය භඹහ
ආර්ථි ටයුතු,
FDG/1/1/5
ඳශු ේඳත්
ංර්ධන,
හරිභහර් ව
ධීය වහ ජරජ
ේඳත් ංර්ධන
අභහතයහංලඹ

2016.04.16 දින සට 2016.12.22
දින දක්හ හරඹට අදහර ඳරිහ
හර්තහ

නේ.එේ.එේ.එච්.
ජඹසුන්දය භඹහ

3 ඳරිශිසටඹ තය පිටඳතක් නර
වති යන රද පිටඳතක්

3978

CS/DOS/17501

සථිය කිරීභ SML/2/2/D 2021.12.21
O/1/38

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/4 2022.02.07
ප්රර්ධන වහ
නශඳර
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA2022.02.14
යහජය අභහතයහංලඹ
1/1/9/2/18

ලිත් ර් ඳදනමින් න රද
නිහඩු විසතයඹ (නිරධයඹහ විසන්
ළටුේ යහිත නිහඩු රඵහ ඇති නේ ඒ
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක් ඉදිරිඳත්
ශ යුතු නේ. 2015.06.062016.06.06 ඳරිහ හර්තනේ
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
අත්න වහ නිරමුද්රහ නඹොදහ නළත.

උේඳළන්න වතිඹ වහ ජහති
වළඳුනුේඳනත් තය පිටඳතක් නර
වති යන රද පිටඳතක්

3978

CS/DOS/17501

නේ.එේ.එේ.එච්.
ජඹසුන්දය භඹහ

සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA2022.02.14
යහජය අභහතයහංලඹ
1/1/9/2/18
විලස විදයහරඹ භගින් නිකුත් යන
රද උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
මුල් පිටඳත, ලිත් ර්ඹ භත
ඳදනේව නිහඩු හර්තහ (නභ වහ
අනිඹේ නිහඩු ළයදි)
නිහඩු විසතයඹ

3980

CS/DOS/04617

ආර්.එේ.සී.නක්.
යත්නහඹ

ඉඩේ නොභහරිස සථිය කිරීේ LCGD/AD/5/ 2021.10.21
ජනයහල්
1-20
නදඳහර්ත්නේන්තු

3981

CS/DOS/04327

එන්.එස.එන්
නළදුයනනේ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 2/1/1/13-53 2019.07.13

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන 2016

3982

CS/DOS/05675

ය.ඩබ්.ගීත් කුභහය

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MPI/Admin/ 2021.08.13
09/MT/09(
NIPM)

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
පිටඳත් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

3983

CS/DOS/05008

ඒ.ඒ.ජී.එස.නක්.
ඵණ්ඩහය

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ වඟු/ප්රහනල්/1 2022.01.27
හර්ඹහරඹ/7/1/01
වඟුයන්නත

ඳරිහ හර්තහ

2017.02.15 -2018.02.15 අදහශ ඳරිහ
හර්තහ

3984

CS/DOS/04683

එස.එේ.ආර්.එේ.
කුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MO/SEV/ES 2021.02.20
හර්ඹහරඹT/07
නනර

උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධිඹ නහථ
කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත අලයයි.

නිහඩු විසතයඹ

නිහඩු විසතයඹ ලිත් ර් ක්රභඹට
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ

3986

3987

CS/DOS/38813

CS/DOS/38182

Ms.P.Jeyakumar

Ms.S.Tharani

Divisional
Secretariat,
Manmunai
West,
Vavunativu,
Navatkadu
State Ministry of
Livestock, Farm
Promotion and
Dairy & Egg
Related
Industries

Confirmati ADM/P.File/ 06.12.2021
on
EDO/60

Confirmati SML/2/17/P 27.01.2022
on
FDO/5/2-5

නිහඩු හර්තහ, නේහ හර්තහ භඟ
ළනදන්නන් නළති ඵළවින් නිහඩු
විසතයඹ ලිත් ර් ක්රභඹට ඉදිරිඳත් ශ
යුතුඹ
2016 .12.22 හර්ඹක්භතහ ඩයිේ
විබහනේ ප්රතිපර නල්ණනේ වති
ර පිටඳතක්

Degree confirmation - Original
Leave particulars of probation
period - According to calendar
year

2013 - 2016

Probation period report
(Appendix - 05) Original/Certified copy

For the period from 02.07.2019 to
29.11.2019

3987

3988

3989

CS/DOS/38182

CS/DOS/39871

CS/DOS/38564

Ms.S.Tharani

ඩී.එේ.ස.නක්.
චන්ද්රනේය
නභඹ/මිඹ

State Ministry of Confirmati SML/2/17/P 27.01.2022
Livestock, Farm on
FDO/5/2-5
Promotion and
Dairy & Egg
Related
Industries
හර්මි
සථීය කිරීභ DTET/04/PF 12.01.2021
අධයහඳන වහ
/DO/277
පුහුණු කිරීනේ
නදඳහර්තනේන්තු

Mr.M.Purushothm Department of
an
Animal
Production and
Health

Confirmati DAPH/AD/1 08.06.2018
on
4/8/39

Recommendation letter about
disciplinary action

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ අදහර නතොයතුරු
සඹල්ර ඇතුශත් (නභ, ලිඹහඳදිංචි අංඹ,
විබහ අංඹ, හභහර්ථඹ, රඵහරත්
උඳහධිඹ, උඳහධිඹ රංගු න දිනඹ)
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.(2013.05.28 සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි)

Degree certificate (Certified
copy)
Appendix 4 of the PSC rules
Updated History Sheet

(Assumption of Duty) with effect from
09.07.2013
There is no officer's signature

Efficiency bar examination result Results sheet for Information
sheet
Technology subject & Financial
Regulations
Probation period report
(Appendix - 05) Original/Certified copy

For the period from 2016.07.09 to EB
pass date

Recommendation letter about
disciplinary action
3990

CS/DOS/39748

නක්. ජීයහජනී
නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීභ KES/DS/AD 2019.06.13
හර්ඹහරඹ,
M/2/1/DO/
ළසඵෆ
PF/34

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

3991

CS/DOS/38399

Mr.P.Kamalarasa

Department of
buildings

Efficiency bar examination result Results sheet for Information
sheet
Technology subject

Confirmati 05-01-14-60 11.03.2022
on

උඳහධි ප්රතිපර නහථ ය ඇති ලිපිනේ
නභ ළයදි. විලසවිදයහරඹ භඟින් නළත
නහථ ය ළනීභක් අලය න අතය,
උඳහධිඹ ේපර්ණ ය (භත්/අභත්)
ඵ දන්හ එන්න.

3991

CS/DOS/38399

Mr.P.Kamalarasa

Department of
buildings

Confirmati 05-01-14-60 11.03.2022
on
Degree confirmation - Original

3993

3994

CS/DOS/38181

CS/DOS/38077

Ms.S.Sharmila

Ms.P.Tharini

Updated History Sheet

There is no officer's signature also
please mention all increments in
history sheet

Probation period report
(Appendix - 05) Original/Certified copy

For the period from 2016.07.02 to
2019.11.29

State Ministry of Confirmati SML/2/17/P 23.03.2022
Livestock, Farm on
FDO/5/2-8
Promotion and
Dairy & Egg
Related
Industries

Probation period report
(Appendix - 05) Original/Certified copy

For the period from 2018.07.02 to
2019.07.01

Land Title
Settlement
Department

Leave particulars of probation
period - According to calendar
year

Confirmati 01/07/01/1 16.03.2022
on
40

National Identity Card (Certified For after marriage changed name
copy)
treasury circular 394 application
for the correct future use name

Marriage Certificate (Certified
copy)
Affidavit

3995

CS/DOS/39268

එස.එස.එේ.ඩී.
යණසංව නභඹ/මිඹ

විනේල රැකිඹහ
සථීය කිරීභ MFE/RAD/2 2022.02.28
ප්රර්ධන වහ
/1/97
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

Clarification for nopay leave taken in
2015.07.02 - 2016.07.01

Birth Certificate - Nallaiah Tharini
NIC - Partheepan Tharini
Degree - Nallaiah Tharini
Appointment letter - P.Tharini
Other documents - Tharini Partheepan

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
තළබිඹ යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

3996

3998

CS/DOS/38491

CS/DOS/36814

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවනන් වති යන රද පිටඳත එවිඹ
යුතුඹ.

Probation period report
(Appendix - 05) Original/Certified copy
Appendix 4 of the PSC rules

For the period from 2016.07.09 to
2016.12.21

Ms.P.Pathmanatha Department of
n
Fisheries &
Aquatic
Resources

Confirmati ධීජනද/ආ02/ 30.03.2022
on
05/නි/10

Mrs.S.Vijayakanth

MPI/Admin 16.06.2020 Confirmation Degree Details
/14/JF/14
of
appointment 03.Marriage Certificate

Ministry of
Plantation
industries and
Expoert
Agriculture

(Assumption of Duty) with effect from
09.07.2013
Transcript
Certified copy

3999

CS/DOS/37841

Mrs.S.Sivaruban

Devisional
VW/DS/EST 06.12.2021 Confirmation Affidavit
Secretariat,
/C/PF/PDO
of
Valikamam
/05
appointment
West-Chankanai

Name Diffirence from Appointment
Letter

4000

CS/DOS/37308

J.Jeyaranjiny

Devisional
Secretariat,
Koralaipattu

According to the Appontment Letter

ADM/ESTB 20.12.2021 Confirmation 1. National identy card
/PRSNL/M1
of
/03
appointment 02.Affidavit
03.Marriage Certificate
04.Required desiplinary need

Certified copy

5.Leave particulars of probation For the period from 02.07.2013 to
period
09.05.2015
4001

4002

CS/DOS/37027

CS/DOS/37841

Mrs.K.Karunakaran Devisional
Secretariat,
Manmunai
South Eruvil
Pattu
Mrs.S.Sivaruban
Devisional
Secretariat,
Valikamam
West-Chankanai

ADM/PFHD 08.03.2020 Confirmation 01.Required Recommondation
O/02/009
of
letter
appointment 2. National identy card

About desiplinary action

VW/DS/EST 06.12.2021 Confirmation 1. National identy card
/C/PF/PDO
of
/05
appointment

Certified copy

According to the Appontment Letter

4003

CS/DOS/37852

Mrs.R.Elayathamby Devisional
ADM/PFDO 09.06.2020 Confirmation 1. National identy card
Secretariat,Man S/05/95
of
munaipattu
appointment

After marriage

4004

CS/DOS/37843

Mrs.S.Kirubakaran Devisional
Secretariat,Valik
amam, South

Certified copy

4005

CS/DOS/37843

Mrs.S.Kirubakaran Devisional
VS/DS/EDO 10.12.2020 Confirmation 1. National identy card
Secretariat,South /40
of
Trainee Appointment Letter
, Uduvil
appointment

4007

CS/DOS/36203

T.Theivanayagam

4008

CS/DOS/36410

Ms.I.N.Gurusinghe Devisional
Secretariat,
Embilipitiya

EMDA/AD 05.10.2020 Confirmation 01.appendix 04 of the PSC rules Duty Assumed letter (with effect from
M/PER/20
of
16.04.2013)
appointment

4009

CS/DOS/37843

HA/1/1/9/ 02.07.2013 Confirmation Trainee Appointment Letter
2/101
of
appointment

4011

CS/DOS/37041

Mrs.S.Kirubakaran State Ministry of
National
Security, Home
Affairs and
Disaster
Mnagement
Mrs.S.Siri
Department of
Sarahanapaya
Fisheries &
Aquatic
Resources

4012

CS/DOS/37207

Mrs.P.Kulenthiran

4013

CS/DOS/37987

Mrs.R.Barathi

District
secretariat

Confirmation 1. National identy card
of
appointment

BT/DPD/A 29.10.2017 Confirmation 1. National identy card
Certified copy
DM/PF/264
of
02.appendix 04 of the PSC rules Duty Assumed letter (with effect from
appointment
02.07.2013)

පිඹනද/ආ02 12.01.2018 Confirmation National identy card after
/08/නි/36
of
marriage
appointment
Required Recommondation
Letter
State Ministry of HA/1/1/9/ 06.10.2021 Confirmation Affidavit
Home Affairs
2/10/17V
of
appointment

Certified copy

Devisional
SecretariatKarachchi
Kilinochchi

R.Barathi

KR/PL/01/ 20.01.2021 Confirmation National identy card after
DO/PF/42
of
marriage
appointment

About disiplanary action
Name Diffirence from Appointment
Letter

4014

CS/DOS/36644

J.K.M Jayarathna

Agrarian
Development
District Office Ampara

16/E/02/D
O/PF/49

4016

CS/DOS/43303

නක්.නරෝගිතන්

පුේරඹන්
සථියකිරීේ
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
නදඳහර්තනේන්තු

4017

CS/DOS/43229

එස.ඒ.ජී.නක්.නක්.භ දිසත්රික් නල්ේ
යසංව
හර්ඹහරඹ භහතනල්

4019

CS/DOS/43353

ජී.අයි.ඉඳුනිල් මිඹ

4020

Confirmation Name alternation request Form
of
circular no 394
appointment

For name change From J.K.M
Jayarathna to G.K.M Jayarathna

DRP/AD/35/ 2021.10.05
DO/12/009

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

සථියකිරීේ

DSM/ADM/ 2021.11.10
3/1/14

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

සථියකිරීේ

MIC/ADM/1 2022.02.18
5/04/08/ 22

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

CS/DOS/44034

ඊ.එේ.ටී.අයි.ඒනහඹ හර්මි
සථියකිරීේ
 මිඹ
අධයහඳන වහ
පුහුණු කිරීනේ
නේඳහර්තනේන්තු

DTET/04/PF 2021.10.14
/DO/187

ජහති වළඳුනුේඳත
උේඳළන්න වතිඹ
උඳහධි
වතිඹ
උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
උේඳළන්න වතිනඹහි
නදඳභ වති යන රද පිටඳත
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත
වති යන
රද පිටඳත

4021

CS/DOS/43036

ඒ.ෂහයිහ මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ-දභන

ප්රහනල්/ද/01/ 2021.04.28
06/01/56

උේඳළන්න වතිඹ
ජහති වළඳුනුේඳත
ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

4022

CS/DOS/44202

ජී.ඩබ්.අයි.නක්.අනබ්ය ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
ත්න මිඹ
හර්ඹහරඹඳහතනවේහවළට

KDS/PHT/1/ 2021.08.17
6/2/85

ජහති වළඳුනුේඳත
උේඳළන්න වතිඹ

4024

CS/DOS/A/48302 වී.ජී.ඒ.නක්.
රේඳත්ති භඹහ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත
ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද පිටඳත
නිළයදි ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත
ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
ේඳළන්න
වතිනඹහි නදඳභ වති යන රද
පිටඳත
01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න.
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

ඉඩේ හිමිේ
I න
01/16/02/0 2022.03.25
නියවුල් කිරීනේ
නරේණිඹට
1/36
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

01. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරික්ණඹ ඳරිහ හරඹ තුශ
භත් නනොවීභට නවේතු.

2022.05.30
අනු
අංකය
4026

4027

CS/DOS/.......
අංකය
CS/DOS/32812

CS/DOS/33665

නිධාරියාගේ නම
ය.එස. ඳත්මිණී

ජී. ඵතී

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

බුරත්සංවර
සථීය කිරීභ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවන වති ය නනොභළත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

ෘෂිර්භ
අභහතයංලඹ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් ඳත්වීේ දිනඹ දවන් ය
නනොභළත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

සථීය කිරීභ 2/1/1/8/2ja 4/4/2022
f-29

4028

CS/DOS/33193

ඇනරෝසඹස
තහභයයිනචල්වි

යහජය ඳරිඳහරන,
සනේල ටයුතු,
ඳශහත් බහ වහ
ඳශහත් ඳහරන
අභහතයංලඹ(ජහති
 බහහ)

සථීය කිරීභ MNIROL/AD 2022/04//25 නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්
/PF/DO/21

4029

CS/DOS/33494

ඩබ්.ඩී.එේ.පී.
දිහනහඹ

අධියණ
අභහතයංලඹ

සථීය කිරීභ MOJ/E07/D 3/1/2022
O/Pro.Asst/
436

4030

26143

එච්.එේ.එල්.ඩී.
නවේයත්

ප්රහනේශීඹ නල්.
හ. - වතයලිඹේද

සථිය කිරීභ SML/2/8/D 44565
O/1/32

* 4 ඳරිශිසඨනේ නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

4033

27782

පී.එස.බී.නක්.රුණහ ප්රහනේශීඹ නල්.
යත්න
හ. - යත්නපුය

සථිය කිරීභ

*නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ / ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ රළබී නනොභළත.
*විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
*නඳෞේලි දත්ත නල්ණඹ

4035

27937

පී.වී.එේ.රයහණි

සථිය කිරීභ PLO/WKD/H 44526
RM/06/02/
04

*නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

ප්රහනේශීඹ නල්.
හ. - ළලින්ද

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

4036

27936

එච්.ආර්.එන්.යු.
භහලි

ප්රහනේශීඹ නල්.
හ. - ළලින්ද

4039

27045

නක්.එච්.ටී.එේ.නෝභ ප්රහනේශීඹ නල්.
සථිය කිරීභ 3/1/8/2/14 44530
සරි
හ. - නොත්භනල්
5

4040

CS/DOS/31334

ඩබ්.සී.උනේනි මිඹ

4041

CS/DOS/30002

එේ.ඩී.එස.එන්.භහලීබුේධලහන,ංස
මිඹ
ෘති වහ
ආමි ටයුතු
අභහතයහංලඹ

4042

CS/DOS/43026

T.Pathmaseelan

විනේල රැකිඹහ
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ PLO/WKD/H 44527
RM/06/02/
04

*නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
*නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
*නිළයදි සඹලුභ පිටු වති යන රද
වදය හර්තහ
*උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත
*නිළයදි ේපර්ණ යන රද ත්ේ
වහ ඵළයේ ප්රහලනේ වති යන රද
සඹලු පිටඳත්

සථිය කිරීභ MFE/RAD/5 2022.03.31
/1/ 81

1)උඳහධි වතිඹ

1)උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

සථිය කිරීභ CA/10/12/01/26
2022.03.09

1) හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

1)හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහනේදී
ගිණුම්ක්රම විය භත්වී ඇති ප්රතිපර
ටවන ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති
ය නඹොමු යන්න.

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ-දභන

ප්රහනල්/ද/01/ 2021.02.17
06/01/50

4043

CS/DOS/44136

S.Ahilan

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

සථියකිරීේ

MI/ADM/09 2021.11.24
/04/18

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

4044

CS/DOS/43066

එස.නඹෝචන්ද්රන්
භඹහ

මිනින්නදෝරු
සථියකිරීේ
නදඳහර්තනේන්තු

SG/Admin/C 2021.03.12
S/7/11214

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

4046

CS/DOS/43274

යි.එේ.අයි.ප්රන්න භවහ බහයහය
සථියකිරීේ
භඹහ
නදඳහර්තනේන්තු

PT/1/3/PF/ 2021.03.31
DOS/09

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක්

4047

CS/DOS/43283

නක්.ඒ.ආර්.චින්තනී
මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ
ළසඵෆ

KES/DS/AD 2021.07.05
M/1/4/1/PF
/DO/70

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර මීඳතභ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
අධීක්ණ නිරධහරිඹහනේ නිර මුද්රහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හිත ඉදිරිඳත් යන්න

4048

CS/DOS/43238

ඒ.ජී.එස.එන්.චන්ද්ර
නේන මිඹ

මඳහය
නේහ,අනරවි
ංර්ධන ව
ඳහරිනබොගි
ආර්ක්ණ යහජය
අභහතයංලඹ

SMCMC/AD 2021.12.01
M/07/02/NI
CD/PF/05

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

උඳහධි වතිනේ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක්

4049

CS/DOS/43446

සථියකිරීේ

නක්.නක්.එන්.ප්රනහන් ධීය අභහතයංලඹ සථිය කිරීේ 1/4/1/9/2/ 2021.02.22
දු
නඳෞ.ලී.38

4050

CS/DOS/43370

ඩබ්.ඒ.ඒ.නේ.ගුණනේ දිසත්රික් නල්ේ
ය මිඹ
හර්ඹහරඹ කුරුණෆර

4051

CS/DOS/43705

H.L.Majitha

4052

CS/DOS/34974

S.H. නජසරහ

4054

CS/DOS/34815

ඒ.ඒ. ෂයිරස

සථිය කිරීේ DIVAB/ADM
/ES/PFILE/7
/2/74

Divisional
සථිය කිරීේ
Secretariat,
Koralaipattu
WestOddamavadi
ප්රහ/නල් - නඳොතුවිල් නේඹ
සථීය කිරීභ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති ර් අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

ADM/PFILE/ 2021.04.28
DO/2/07

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

ADM/ADM 2021.09.22
N/PEILE/DO
/43

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නඹ

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

ජහති වළදුනුේඳත

එහ ඇති ජහති වළදුනුේඳතහි පිටඳත
ඳළවළදිලි නනොභළත. ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳතක් අලයයි.
ඹහථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

ප්රහ/නල් - නින්දවර් නේඹ
ADM/ESTB/ 2021.12.08
සථීය කිරීභ PRSNL/DO/
4/47

චර්ඹහ ටවන

4055

CS/DOS/34045

ජී.ඥහනන්සරි

ඳශු
නේඹ
SML/2/17/P 2022.03.25
ේඳත්,නොවිනඳො සථීය කිරීභ FDO/5/5-4
ශ ප්රර්ධන ව
කිරි වහ බිත්තය
ආශ්රිත ර්භහන්ත
යහජය අභහතයහංලඹ

4057

CS/DOS/34747

එච්.එේ.ඒ.ප්රිඹදර්ලන ප්රහ/නල් භඹහ
නභොයළ

4058

CS/DOS/34273

නක්.සුනර්න්ද්රන්

4059

CS/DOS/34285

එේ.එෂස. නිනයෝහ

නේඹ
DS/MO/AD 2020.12.24
සථීය කිරීභ M/ADMIN/
07/01/11

ප්රහ/නල් - වුනිඹහ නේඹ
V/DPS/PF/D 2021.02.01
සථීය කිරීභ O/VA/02/38

ප්රහ/නල් - වුනිඹහ නේඹ
DS/V/EB/02 2019.04.04
සථීය කිරීභ /MED/45

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු ක්රභ
යසථහනේ 157(අ) ව 161(ඈ) (III) න
යසථහ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නඹ

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ. එහ ඇති පිටඳත්
වති ය නනොභළත.

නනභහි නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත අලයයි.(නනභහි
ඳතින නනසේ ටවන් යන්න)
උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නඹ

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

2016.12.21 දින දක්හ ඳරිහ හරඹට
නිහඩු හර්තහ අලයයි.

නනභහි නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

ඳත්වීේ ලිපිනේ නභ වහ
නිරධහරිණිඹ/නිරධහරිඹහ බහවිතහ යන
නභ නනස ඵළවින් බහණ්ඩහහය චක්රනල්
394 අනු නභ නනස කිරීභට ඉල්ලීභක්
ඉදිරිඳත් ය තිනබ්නේ ඊට අදහර නල්න
(නනභහි ඳතින නනසේ ටවන්
යන්න)

4060

4061

4062

4063

CS/DOS/34904

CS/DOS/34480

CS/DOS/34274

CS/DOS/00036

නක්.යි.ආර්.
තිරයත්න

නක්.අරුට්නචල්වි

ඒ.නරයිහනි මිඹ

K M I P කුභහයසංව

ප්රහ/නල් යන්නදනිඹ

නේඹ
සථීය කිරීභ

සනේල ටයුතු නේඹ
HA/1/1/9/1 2021.03.
යහජය අභහතයහංලඹ සථීය කිරීභ 0-17V

ප්රහ/නල් - නල්ලර්

නේඹ
NAL/DS/01/ 2021.07.09
සථීය කිරීභ 01/345

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/6 2022.03.22
ප්රර්ධන වහ
/1/26
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

උේඳළන්න හිතඹ

වති ශ උේඳළන්න වතිඹක්
අලයයි.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නඹ

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
උඳහධි නහථ කිරිනේ ලිපිඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
දිනඹ වති කිරීනේදී දිනඹක් දවන්
ය නනොභළත.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නඹ

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද ගිවිසුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු ක්රභ
යසථහනේ 157(අ) ව 161(ඈ) (III) න
යසථහ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත

2016.02.05 දින සට2016.12.22
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහරපිටඳත් වති ය නළත

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින
අනු සඹලුභ හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.
එහ ඇති පිටඳත් වති ය
නනොභළත.

උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපි මුල් පිටඳත
අලයයි.

4064

CS/DOS/00058

N P විජඹඳහර

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ අනු/8/1/2/5 2021.08.06
හර්ඹහරඹ /12
නළනහිය
නුයේ ඳශහත

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත් දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර මුල් පිටඳත්

4065

CS/DOS/001441

R L ප්රිඹංගිහ

4066

CS/DOS/00212

D S A D N නදනිපිටිඹ ශ්රී රංහ දුේරිඹ
නේඹ

4068

CS/DOS/40376

නේ.ටී.එස.
ගුණනේය මිඹ

4069

CS/DOS/40351

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොර
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ

සථිය කිරීේ ළ06එ

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ
ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ
නිළයදි කිරීේ නනතොත් එභ
නිළයදි කිරීේ ටවන් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
2021.12.17

ඉඩේ ඳරිවයණ
නේඹ
LUPPD/1/11 2018.11.19
ප්රතිඳත්ති ළරසුේ සථීය කිරීභ /MA/DOS/1
නදඳහර්තනේන්තු
80

පී.පී. කුභහනහඹ මිඹ ප්ර/නල් -ළුතය

නේඹ
සථීය කිරීභ

2018.02.23

නනේ නනේ ඇති ඵළවින්
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත
නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි ආන්නතභ අධීක්ණ
නිරධහරිඹහනේ නිර මුද්රහ තඵහ
නළත.ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

නිහඩු හර්තහ

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

4070

4071

CS/DOS/40426

15106

එේ.ජී.ජී.ය.
රක්භහලිමිඹ

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

නේඹ
105/05/01/ 2019.09.17
සථීය කිරීභ 26

එස.නේ.එේ.ඒ.එස. පුයහවිදයහ
සථිය කිරීභ පුවි/1/14/3/ 2019.11.04
භයනෝන්
නදඳහර්තනේන්තු
396

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

නිහඩු හර්තහ

2013.09.19-2014.09.18
හරහනුනේ රඵහ ඇති ළටුේ යහිත
දින 1 පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක් (නිහඩු
හර්තහනේ නභභ නිහඩු වන් ය
නනොභළත )

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි 4 ඳරිශිසටඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
3 ඳරිශිසටඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

4072

CS/DOS/33288

පී.එස.නේනහනි

ර්භහන්ත
අභහතයංලඹ

සථීය කිරීභ

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ / ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ රළබී නනොභළත.

විනඹ නිර්නේලඹ
4073

CS/DOS/33950

නක්.දඹහලිනී

ඉඩේ ඳරිවයණ
සථීය කිරීභ
ප්රතිඳත්ති ළරසුේ
නදඳහර්තනේන්තු

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
පිටඳත් අලය නේ.මුල් ඳත්වීේ දිනට
අදහර ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න
නිළයදි දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහර වති යන රද පිටඳත්
විනඹ නිර්නේලඹ
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ / ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ රළබී නනොභළත.

4074

CS/DOS/32602

එන්.ටී.ජඹන්ත

අධයහඳන අභහතයංලඹ
සථීය කිරීභ ED/5/67/24 4/17/2022
/P/-iv

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
පිටඳත් අලය නේ.මුල් ඳත්වීේ දිනට
අදහර ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න
නිළයදි දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

4075

CS/DOS/33867

එස.ජී.පී.භයසරි

ර්භහන්ත අභහතයංලඹ
සථීය කිරීභ 105/04/02/ 5/25/2022
03

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

4078

CS/DOS/37819

Mrs.S.Yasithra

Department of
Hindu Religious
and Cultural
Affairs

HA/18/PF/ 10.01.2022 Confirmation EB Results Sheets
35
of
appointment

2016 , 2018

4079

CS/DOS/36490

Mr.P.Mathan

Department of
Archaeology

පුවි/1/14/3 25.07.2017 Confirmation Degree Confirmation
/332
of
appointment

Original

4080

CS/DOS/37686

Mrs.S.Ushakanthan Ministry of
Women and
child Affairs

CDWA/2/5 30.04.2021 Confirmation Leave Details
/20/9/96
of
appointment

add Foreign leave (09.11.201504.12.2015)

4081

CS/DOS/36352

Mr.T.Suresh

Divisional
Secretariat Manmunai
South West ,
Paddippalai
Miss.K.Kugaranjini Land Use policy
planning
Department

4082

CS/DOS/37929

4083

CS/DOS/37020

Mrs.T.Gunarathna Divisional
ADM/PFDO 25.01.20222 Confirmation National identy card after
m
Secretariat S/05/14
of
marriage (Mrs.T.Gunaretnam
Manmunaipattu
appointment

Certified copy

4084

CS/DOS/36236

Mr.A.Alaguraj

PCC/01/07 28.11.2018 Confirmation appendix 04 of the PSC rules
/01/165
of
appointment

Duty Assumed letter (with effect from
02.07.2013)

4085

CS/DOS/2409

සථීය කිරීේ 2/1/1/6/2/ 2016.11.29
Gal-10

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ර පිටඳත

4 ඳරිශිසටඹ

4 ඳරිශිසටඹ 2013.03.08 යහජහරී වහ
හර්තහ ර ඵ වන් නේ.(ඳත්වීේ
දිනඹ 2013.03.09 නේ)
2013.03.09 දින සට 2016.03.09 දින
දක්හ නිහඩු හර්තහ

Department of
Probation and
Child Care
Services
ආර්.ඩී.එන්.ප්රිඹදර්ලනී ෘෂිර්භ
අභහතයංලඹ

ADM/PRSN 24.12.2021 Confirmation Degree Confirmation
L/01/C/03
of
appointment

Original

LUPPD/1/5 14.12.2018 Confirmation Oath Form General 160
/11/KL/DO
of
S/115
appointment

Certified copy

නිහඩු හර්තහ
E-hrm ආෘතිඹ
4086

CS/DOS/3537

එේ.ජී.එන්.රඳසංව

ශ්රී රංහ විබහ
සථීය කිරීේ
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

2013.03.01 දිනට ළඩ බහයත් ඵ
වන් ය නිරධහරිඹහනේ අත්න වහ
දිනඹ නඹදු චර්ඹහ ටවන

නිහඩු හර්තහ

නිධාරියාගේ නිලාඩු ලාේතාල ගකොටව්
ලගයන් ගනොඑලා පත්වීම් දින ලන
2013.03.01 සිට 2016.12.22 දේලා
නියමිත ආකෘතිය පරිදි ලිත් ලේ
පදනමින් නිලාඩු විව්තරය එවිය යුතුයි.
2016.03.01 දින සට 2016.12.22 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.2015.10.29
සට 2015.11.05 දක්හ නිහඩු විසතය
එහ නනොභළත.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.03.01 දින සට 2016.12.22 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ 5 ඳරිශිසට හර්තහ මුල් පිටඳත්
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
4087

CS/DOS/3998

ඒ.පී.එන්.එන්.එන්.ඳ නොවිජන
සථීය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.11.24
තියන
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(ළුතය)

උේඳළන්න වතිඹ

ජහති වළඳුනුේඳත

4088

CS/DOS/3503

4089

CS/DOS/ 42644

ඩබ්.යු.ටී.ධේමිහ

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹඵරංනොඩ
ඩී.ජී.ඩබ්.ඩී නේයසංව අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් නදඳභ වති
යන රද උේඳළන්න වතිනේ
ඳළවළදිලි පිටඳතක්
ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

උඳන් දිනඹ ළයදි නර වන් නේ.

නිහඩු හර්තහ

2013.06.11 දින සට 2016.12.22 දින
දක්හ ලිත් ර් ඳදනමින් නිහඩු හර්තහ

සථීය කිරීේ BLDS/ADM/ 2020.12.11
HR/2/PER/5
/069

4 ඳරිශිසටඹ

සථීය කිරීභ ED/12/01/0 2021.12.06
8/07/258

1 උේඳළන්න වතිඹ

2013.03.01 දින සට ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි
නර වන් යමින් ළඩ බහයත්
නිළයදි දිනඹ වන් යන රද 4
ඳරිශිසටඹ
උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

2 ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

3. උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

තනි පිටුකින් එවිඹ යුතුඹ.

4. යහජය නේහ නොමින් බහ
2017.01.24.සට.2018.01.23. දක්හ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර වති
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
යන රද පිටඳතක්
5. වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහ

6. දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278) නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත
7. ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ
(නඳොදු 261)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

8. ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

9. අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157(අ)
ව 161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

1) නනේ නනට දිවුරුේ
ප්රහලඹක්.(මුල් පිටඳත නඹොමු ශ යුතුඹ.
2)
විහව වතිනේ වති ර පිටඳත
3) මුල් ඳත්වීනභන්
ඳසු නිරධහරිඹහ බහවිතහ යනු රඵන නභ
නනස ඵළවින් එභ නභ බහවිතහ කිරීභට
අනුභළතිඹ රඵහදිභ පිණි බහණ්ඩහහය
චක්රනල් 394 අනු අලය නල්න
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

4090

CS/DOS/31732

එේ.නයොහයිනී මිඹ

ඉඩේ හිමිේ
සථිය කිරීභ 01/07/01/2 2022.04.26
නියවුල් කිරීනේ
07
නදඳහර්තනේන්තු

1)විහවනඹන් ඳසු නනේ නන
වහ විසතය ටවනන් වන්
නල්න අලය නේ.

4091

CS/DOS/53663

නක්.ඩී.පී. කුභහරි

හර්මි
ළඩ ඵළලීභ MWCA/2/5/ 2022.01.11
අධයහඳන වහ
25/10/02/0
පුහුණු කිරීනේ
5
නදඳහර්තනේන්තු

EST 04 ආෘතිඹ
ළඩ ඵළලීභට නඹෝජිත
නිරධහරිඹහනේ නිතය යහජහරී
ඳළරුභ
පුයේඳහඩු වී ඇති (ළඩ ඵළලීභට
නිඹමිත) තනතුයට අදහර යහජහරී
ඳළරුභ
පුයේඳහඩු වී ඇති (ළඩ ඵළලීභට
නිඹමිත) තනතුනර් අන්යට
නේඹ ශ නිරධහරිඹහ
ළඩ ඵළලීභට නිඹමිත තනතුනයහි
පුයේඳහඩු ඇති ව ආහයඹ
ළඩ ඵළලීභට නඹෝජිත හරසීභහ

4092

CS/DOS/38194

Ms.M.Iynkaran

Department of
Agriculture

Confirmati DOA/Est.3/ 04.04.2022
on
8/DO/M/11

treasury circular 394 application
for the correct future use name

4093

CS/DOS/38028

Ms.S.Jeyamathy

Department of
Hindu Religious
and Cultural
Affairs

Confirmati HA/18/PF/3 30.03.2022
on
4

Probation period report
(Appendix - 05) Original/Certified copy

ළඩ ඵළලීභට නඹෝජිත ආයේබ දිනඹ වහ
අන් දිනඹ

For the period from 2016.07.02 to
2018.06.29

4093

4094

CS/DOS/38028

CS/DOS/38708

Ms.S.Jeyamathy

Department of
Hindu Religious
and Cultural
Affairs

Ms.R.Elangeshwara National
n
Produtivity
Secretariat

Confirmati HA/18/PF/3 30.03.2022
on
4

Confirmati
on

Updated History Sheet

There is no officer's signature

Appendix 4 of the PSC rules

(Assumption of Duty) with effect from
09.07.2013

Degree confirmation - Original
Recommendation letter about
disciplinary action
Name change documents
according to treasury circular
394
Marriage Certificate (Certified
copy)

4095

CS/DOS/38271

අයි.අයි.
භරයආයච්චි
නභඹ/මිඹ

ඵන්ධනහහය
මරසථහනඹ

සථීය කිරීභ ඩී1/15230

2021.05.04

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

ජහති වළඳුනුේඳත

න ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන
රද පිටඳත

4096

CS/DOS/38293

Ms.S.Alagarethnam Divisional
Secretariat,
Chenkalady

Confirmati
on

National Identity Card (Certified
copy)

4098

CS/DOS/25393

එල්.යච්.ටී. වර්නහත් ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

ඉල්රහ
අසවීභ

105/04/05/ 2022.01.
05

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ
ේඵන්ධ නල්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත් / ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ය 05ක් ත වී ඇත්නේ හවන
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ වතිනේ වති
ර පිටඳත

4099

CS/DOS/24870

ආර්.ඒ.සී.සී.යහභනහඹ ප්රහනේශීඹ

භවනල්ේ
හර්ඹහරඹ රහන

මුදහවළරීේ

KWDS/ADM 2021.12.16
/HR/02/PER
F/DO/27

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත් / ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ය 05ක් ත වී ඇත්නේ හවන
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ වතිනේ වති
ර පිටඳත

4100

CS/DOS/24867

ටී.එල්.බී.
අනබ්ර්ධන

ප්රහනේශීඹ
භවනල්ේ
හර්ඹහරඹ රහන

මුදහවළරීේ

KWDS/ADM 2021.12.16
/HR/02/PER
F/DO/27

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත් / ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ය 05ක් ත වී ඇත්නේ හවන
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ වතිනේ වති
ර පිටඳත

2022.06.06
අනු
අංකය
4103

CS/DOS/.......
අංකය
CS/DOS/34124

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

ආර්.එේ.ආර්.ඵණ්ඩහ ප්රහ.නල්.යසනහඹ නේඹ
DIVRA/ADM 2021.11.02
ය
පුය
සථීය කිරීභ /ES/PSFDO/
1/2/20

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

නිහඩු හර්තහ

අදහර ර්නේ (ලිත් ර්ඹට අදහර)
නිහඩු හර්තහ නළත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නඹ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන ප්රභහණත් නේද?
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන මුල් පිටඳතින් රඵහ ත් පිටඳතක්
වති ය නළත

4104

CS/DOS/34226

අයි.ඒ.සී.ඩී.කුභහරි

ප්රහ.නල්.නඳොල්ව
නර

නේඹ
DIVPG/ADM 2021.10.15
සථීය කිරීභ /ES/3/1/85

ජහති වළදුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති පිටඳත
ඳළවළදිලි නළත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නඹ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන නළත

වදය හර්තහ

ආෘති තුනභ හිත ේපර්ණ වදය
හර්තහ නළත
වදය හර්තහ ඳළවළදිලි නළත

4106

CS/DOS/34470

ඒ.තිරුභහල්

ප්රහ.නල්.නචන්රඩි නේඹ
ADM/PFDO 2021.11.17
සථීය කිරීභ S/03

වදය හර්තහ

4107

CS/DOS/34831

එේ.යි.නේහනහ

ංසෘති
නේඹ
DCA/02/06/ 2021.08.12
ටයුතු
සථීය කිරීභ PF/25
නදඳහර්තනේන්තු

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
නිරධහරිඹහ විසන් 04 ඳරිශිසඨනේ ළඩ
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
බහයත් දිනඹක් දවන් ය නනොභළත.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ

නිහඩු හර්තහ

අදහර ර්නේ (ලිත් ර්ඹට අදහර)
නිහඩු හර්තහ නළත
2016.01.01 දින සට 2018.06.30 දින
දක්හ නිහඩු විසතය නළත

ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද ගිවිසුේ
ප්රහලනේ(නඳොදු 160) වති යන රද
පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහර වති යන රද පිටඳත්
4108

CS/DOS/34832

ඒ.එස.අසමිඹහ

ප්රහ.නල්.යත්භරහන නේඹ
RAT/ADM/0 2021.05.18
සථීය කිරීභ 1/F1/DO/01
(25)

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
ව විබහ ප්රතිපර නල්න ප්රභහණත් නේද?

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු ක්රභ
යසථහනේ 157(අ) ව 161(ඈ) (III) න
යසථහ ප්රහලඹ ප්රභහණත් නේද?

4109

CS/DOS/34488

එේ.දහන්නන්දයහජහ ප්රහ.නල්.ඔට්ටභහඩි නේඹ
ADM/PFILE/ 2021.05.04
සථීය කිරීභ DO/2/02

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නඹ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන ප්රභහණත් නේද?

4110

CS/DOS/34128

යි.එේ.නක්.ඹහඳහ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නඹ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන නළත

නිහඩු හර්තහ

අදහර ර්නේ (ලිත් ර්ඹට අදහර)
නිහඩු හර්තහ නළත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි වතිඹ නළත

නිහඩු හර්තහ

2016.01.01 දින සට 2016.12.22 දින
දක්හ නිහඩු විසතය නළත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

4112

4113

CS/DOS/34306

CS/DOS/34348

ආර්.සයහේ

ප්රහ.නල්.ඇවළටුළ නේඹ
DIVEH/ADM 2020.12.18
සථීය කිරීභ /ES/DVOF//
107/1/39

ප්රහ.නල්.වුනිඹහ

නේඹ
DS/V/EB/02 2019.11.08
සථීය කිරීභ /MED/50

එස.ආර්.ඩී.කීර්තියත් යහජය බහහ
නේඹ
DOL/AD/11/ 2021.02.22
න
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ 01/50

නිහඩු හර්තහ

අදහර ර්නේ (ලිත් ර්ඹට අදහර)
නිහඩු හර්තහ නළත
රඵහ ඇති ළටුේ යහිත නිහඩු පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

4114

4115

14856

15838

ඩබ්.එේ.එස.නක්.වීය ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ ED/KK/EHM 2022.02.02
සංව
හර්ඹහරඹ 2/6/26
න්නදළටිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති යන රද
පිටඳතක්

ඒ.එේ.ෆුර්හන් බීබී

උඳහධි විසතයහත්භ වතිනේ
මුල් පිටඳනතහි වති යන රද
පිටඳතක්

අධියණ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ MOJ/E07/D 2022.04.20
O/Courts/Pr
o.Asst/47

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

වදය හර්තහනේ වති ශ
පිටඳතක්
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
දිවුරුභ/ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)
ත්ේ ඵළයේ ප්රහලඹ (261)
ගිවිසනහ (නඳොදු 160)
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
(ආණ්ඩුක්රභ යසථහනේ 157(අ)
ව 161(ඇ)(III) න යසථහ)
4116

15493

එේ.සී.ජඹර්ධන

ප්රජහඳහද
සථිය කිරීභ DCBC/EST/0 2022.04.26
විනලෝධන
8/2/1/59
නදඳහර්තනේන්තු

හර්ඹක්භතහ ඩයිේ ප්රතිපර
ටවනන් ගිණුේ ක්රභ භත් ප්රතිපර
ටවන

නිරධහරිඹහ ඳත්වීේ දිනඹ 2013.09.14 න
අතය 2013.09.17 දින සට සථිය කිරීභ
වහ නිර්නේල ඉදිරිඳත් ය ඇති ඵළවින්
ඒ පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක් හිත
නිර්නේශිත දිනඹ තවවුරු යත යුතුඹ.

4116

15493

එේ.සී.ජඹර්ධන

ප්රජහඳහද
සථිය කිරීභ DCBC/EST/0 2022.04.26
විනලෝධන
8/2/1/59
නදඳහර්තනේන්තු
2016.02.26 දින සට හර්ඹක්භතහ
ඩයිභ භත් දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳතක්

4117

CS/DOS/08199

නක්.ඒ.ඩී.ගුණනේය ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීේ DST/EST/2/ 2022.02.10
හර්ඹහරඹ PE/DO/35
තංල්ර

චර්ඹහ ටවන

4118

46416

එන්.ජී.එන්.
දභඹන්ති මිඹ

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

4119

46892

එල්.ඒ.එස. ඹහඳහ මිඹ හන්තහ වහ ශභහ II නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2021.11.22
ංර්ධන, නඳය
උස කිරීභ 17/10/163
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුශ හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

4120

47256

ආර්.එේ.එන්.නක්.
යත්නහඹ භඹහ

සවිල් ඳරිඳහරන
අධයක්
භණ්ඩරඹ

II නරේණිඹට ඩීසීඒ/එච්ඕ/ 2021.10.22
උස කිරීභ ඊඑසටී/09/ඩී
ඕඑස

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුශ හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

4121

47330

ඩබ්ලිේ.ඒ.ඒ.විනේසරි සවිල් ඳරිඳහරන
ඹ භඹහ
අධයක්
භණ්ඩරඹ

II නරේණිඹට ඩීසීඒ/එච්ඕ/ 2021.10.22
උස කිරීභ ඊඑසටී/09/ඩී
ඕඑස

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුශ හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

4122

47276

එේ.එේ. දභඹන්ති
මිඹ

චර්ඹහ ටවන

නඹොමු ය ඇති චර්ඹහ ටවනනහි උඳන්
දිනඹ වන් නනොනේ.උඳන්දිනඹ හිත
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ ටවන

රසමුල්ර
II නරේණිඹට DSWA/ADM 2022.04.06
ප්රහනේශීඹ නල්ේ උස කිරීභ /13/PFFEL/F
හර්ඹහරඹ
I/65

හරිභහර්
II නරේණිඹට MIWEM/AD 2021.05.06
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ /23-P-12

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද ඳළවළදිලි පිටඳත

4123

47288

ටී.ආර්.එේ.එච්.
නනනවියත්න මිඹ

ආයුර්නේද
II නරේණිඹට 02/03/02/0 2021.07.16
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ 3/29

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට ED/05/67/2 2021.08.04
උස කිරීභ 4/18

ඳරිහ හරඹ තුශ හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

4124

46420

පී.ඒ.එස.
ර්ණකුරසරිඹ මිඹ

4125

47286

ඩබ්ලිේ.එේ.එන්.වික්ර ඉඩේහිමිේ
II නරේණිඹට 01/03/01/0 2022.02.07
මිංව මිඹ
නියවුල් කිරීනේ
උස කිරීභ 1/189
නදඳහර්තනේන්තු

ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ

4126

47361

ඒ.එේ.එස.ය.නක්.
නප්රේභයත්න භඹහ

මිනිසඵර වහ
II නරේණිඹට DOME/01/1 2021.12.
රැකීක්හ
උස කිරීභ 0/HRDA/47
නදඳහර්තනේන්තු

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

4127

46363

පී.ඒ.ඩී.ආර්. චමින්ද
භඹහ

පුේරයින්
II නරේණිඹට DRP/AD/06/ 2021.12.15
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ උස කිරීභ DO/221
නදඳහර්තනේන්තු

4128

46152

නේ.නේ. අභිරයහේ
භඹහ

එයහවුර් ඳත්තු
II නරේණිඹට ADM/PFILE/ 2020.03.02
නචංරඩි
උස කිරීභ 03/116
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

චර්ඹහ ටවන

4129

47364

ආර්.එච්.ආර්.
දර්ලනභහරහ මිඹ

ේඳව
භවහධියණඹ

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත

II නරේණිඹට ේ/භවහධි/ 2022.02.08
උස කිරීභ ආ01/නඳෞලි

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත
2005.08.01 දින සට ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි
ඳත්වීේ රළඵ ඇති ඵළවින් එභ ඳත්වීභට
අදහශ ළඩබහය ළනීනේ ලිපිනේ වති
පිටඳත

නිරධහරිඹහ විසන් ඉදිරිඳත් යන රද II
නරේණිඹට උස කිරීභ වහ න
අඹඳුේඳත්රනේ ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
අත්න, නභ, ඳදවි නහභඹ (නිරමුද්රහ)
නළත.
අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

4131

46481

එස. නජඹහගුන්තන් අධියණ
භඹහ
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට MOJ/E07/Pr 2022.02.15
උස කිරීභ o.Ass./125/
2005

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

4132

46424

එස.ඩී.එස. භයවිය
භඹහ

ජනනල්න වහ
II නරේණිඹට HR 06/ 228 2022.02.03
ංයහනල්න
උස කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

4133

46496

ඩී.නක්. විනේසංව
භඹහ

ඉඩේ නොභහරිස II නරේණිඹට LCGD/AD/5/ 2021.11.10
ජනයහල්
උස කිරීභ 1-158
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

4134

CS/DOS/25739

ඩබ්.එස. දිල්රුක්ෂි

පුේරඹන්
සථිය කිරීේ DRP/AD/10/ 2021.12.23
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
DO/24/001
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි වතිඹ
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

2005.09.15. දින සට ළටුේ ර්ධ 10ක්
රඵහ ඇති ඵ චර්ඹහ ටවනන් ඳළවළදිලි
දක්හ නළත. ළටුේ ර්ධ නහ ඇති
ඵට ඳළවළදිලි ටවන් තඵන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
2005.10.21. දින සට ළටුේ ර්ධ 10ක්
රඵහ ඇති ඵ චර්ඹහ ටවනන් ඳළවළදිලි
දක්හ නළත. ළටුේ ර්ධ නහ ඇති
ඵට ඳළවළදිලි ටවන් තඵන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
එහ ඇති පිටඳත වති ය ඇත්නත්
වුරුන්ද? ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

ජහති වළඳුනුේඳත
4135

CS/DOS/25262

එන්.ඒ.ජී.එස.
කුරතුං

භළදදුේඵය
සථිය කිරීේ KDS/MDB/1 2021.12.22
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/2/1/4/36
හර්ඹහරඹ නතල්නදණිඹ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ නිරමුද්රහ නළත.
භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහනේ නිරමුද්රහ
තඵන රද චර්ඹහ ටවන එවිඹ යුතුඹ.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
පිටඳත් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
4136

CS/DOS/24851

ඩී.එේ.ආර්. න්ති

ප්රහනේශීඹ
භවනල්ේ
හර්ඹහරඹ තරභ

සථිය කිරීේ DS/TWA/AD 2019.11.29
M/05/01/02

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
වන් නනොනේ. ේපර්ණ චර්ඹහ ටවක්
එන්න.

4136

CS/DOS/24851

ඩී.එේ.ආර්. න්ති

4137

CS/DOS/25555

එන්.එස. ගුණසංව

4138

CS/DOS/25639

ඩබ්.එේ.නක්.ආර්.
වීයනෝන්

4139

CS/DOS/25724

ඒ.බී.නේ. නිලසලං

ප්රහනේශීඹ
භවනල්ේ
හර්ඹහරඹ තරභ

සථිය කිරීේ DS/TWA/AD 2019.11.29
M/05/01/02
නිහඩු හර්තහ

ප්රහනේශීඹ
සථිය කිරීේ
භවනල්ේ
හර්ඹහරඹ වල්දුේමුල්ර
විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ
ප්රර්ධන වහ
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ
ළවිලි
අභහතයහංලඹ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතයඹ ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්
භඟින් එන්න. 2013.09.24 දින සට
2015 දක්හ රඵහ ඇති නනත් නිහඩු
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

BD/HD/EH 2021.07.01
M/04/01/10

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

MFE/RAD/2 2021.07.01
/1/7

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

උඳහධි වතිඹ

වති යන රද පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

සථිය කිරීේ MPI/Admin/ 2021.12.30
18/DO/RP/1
2

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
2019.11.30 දිනනඹහි ඳත්හ ඇති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
ගිවිසුභ (නඳොදු 160)
චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
තළබිඹ යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.

ආඹතනනේ ලිපි ශීර්ඹ භඟින් නවෝ
ආඹතන ප්රදහනිඹහනේ නිරමුද්රහ හිත
එවිඹ යුතුඹ.

චර්ඹහ ටවන

ළටුේ ර්ධ නහ ඇත්නත් ළේතළේඵර්
18 නේ.එඹ ළේතළේඵර් 17 නර නිළයදි
ය එන්න.

4140

CS/DOS/25689

එේ.ඒ. සුයන්දති

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

4141

CS/DOS/25931

එස.එේ.පී. කුභහය

මිණිනේ ප්රහනේශීඹ සථිය කිරීේ KDS/M/1/3/ 2021.10.06
නල්ේ
1/ආර්.ං./1
හර්ඹහරඹ 2
වර

උඳළදි වතිඹ

එහ නළත. වති යන රද පිටඳතක්
එවිඹ යුතුඹ.

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/2 2022.01.19
ප්රර්ධන වහ
/1/55
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

ඉදිරිඳත් ය ඇති ලිපි ආෘති නිඹමිත
ආෘතිඹ නනොනේ.මුල් ඳත්වීේ දිනට
අදහර ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න
නිළයදි දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.2018.06.30 ව
2019.11.30 දිනඹන්හි ඳත්හ ඇති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණනේ
ප්රතිපර ටවන් එහ නළත.

4142

CS/DOS/25672

ඒ.එච්.ටී.එස.
විනේසංව

සථිය කිරීේ ED/05/67/2 2022.03.11
4/27/P

නිහඩු හර්තහ

4143

CS/DOS/31400

එේ.පී.පිඹන්ති මිඹ

ඳශු ේඳත් යහජය සථිය කිරීභ 3/4/ං.නි./187
2022.05.04
අභහතයහංලඹ

4144

CS/DOS/31628

ආර්.එස.නියත්න මිඹ
ළවිලි අභහතයහංලඹ සථිය කිරීභ MPI/Admin/ 2022.03.21
18/DO/KL/2
0

1)ජහති වළඳුනුේඳත
2)නනේ 1)ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති පිටඳත
නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්
ඳළවළදිලි නළත.ඳළවළදිලි වති ශ
පිටඳතක් නඹොමු යන්න
2)නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත
එවිඹ යුතුඹ.රුපිඹල් 50/- මුේදය භත
අත්න් තඵන රද රංගු දිවුරුේ
ප්රහලඹක් එවිඹ යුතුඹ.
1) චර්ඹහ ටවන

1)චර්ඹහ ටවනනහි ඳත්යන රද දිනඹ
නර 2013.09.20 දිනඹ නරසන් න
ඳරිදි චර්ඹහ ටවන ස ය වති
පිටඳතක් නඹොමු ශ යුතුඹ.

4145

CS/DOS/41009

පී.එේ.එන්.
නභොහිඩින්

ප්ර/නල් -නින්දවර්

4146

CS/DOS/40055

ආර්.පී.එන්.ඩබ්.
ඳතියණනේ

4148

CS/DOS/41305

එන්.එේ.ආරිඹයත්න ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹඹ

නේඹ
ADM/PRSNL
සථීය කිරීභ /DO/4/68

පුේරයින්
නේඹ
01/ආ/17/ඵ 2017.01.23
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ සථීය කිරීභ දු/245
නදඳහර්තනේන්තු

නේඹ
2/1/11/භව 2019.09.17
සථීය කිරීභ නුය/39

චර්ඹහ ටවන

ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ ටවනහි
වති යන රදි පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

නභභ නිරධහරිඹහ උඳහධිඹ රඵහ ඇත්නත්
විනේල විලසවිදයහරඹ ඵළවින්
විලසවිදයහරඹ පිහිටි යටට අදහර තහනහඳති
හර්ඹහරඹ/භවනොභහරිස හර්ඹහරඹ
වයවහ නවෝ එභ විලසවිදයහරඹ පිහිටි
යනටහි තහනහඳති
හර්ඹහරඹක්/භවනොභහරිස
හර්ඹහරඹක් නභයට පිහිටහ නනොභළති නේ
විනේල ටයුතු අභහතයහංලනේ ප්රදත අංලඹ
භඟින් එභ නිරධහරිඹහ එභ විලසවිදයහරනේ
උඳහධිඹ ේපර්ණ ය ඇති ඵ නහථ
ය ළනීභට අලයයි. විලසවිදයහරනඹන්
එන රද ලිපිනේ මුල් පිටඳත එවිඹ යුතුඹ.

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක් තනි
පිටුකින් )

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

චර්ඹහ ටවන

ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ ටවනහි
වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

4149

CS/DOS/31520

ය.එච්.ඩී.කුරයත්න
මිඹ

4150

CS/DOS/30818

4151

CS/DOS/44260

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

1)ගිවිසුභ (නඳොදු 160) 2)උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන

1)නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වශතික කරන ද පිටපත
2)එහ ඇති පිටඳත තය පිටඳත් ය
වති ය නළත. ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වශතික කරන ද පිටපතේ එවිඹ
යුතුඹ.

ජී.ජී.ඩී.චන්ද්රරතහ මිඹ නඵෞේධ ටයුතු සථිය කිරීභ න
 ඵෞ.නො./ 2022.05.17
නදඳහර්තනේන්තු
ඳහ/ං.නි/10
68

1) යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ වති පිටඳත
2)චර්ඹහ ටවන

1)මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. (2013.05.10 දිනට)
2)ඳත්යන රද දිනඹ (2013.05.10 )
නරසන් ංනලෝධනඹ ය චර්ඹහ ටවනන්
වති පිටඳතක් නඹොමු යන්න.

නක්.ඩබ්.ඊ.නයෝෂිණි
මිඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.(2017.01.25 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ)

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MPI/Admin/ 2022.05.17
16/GL/05

සථියකිරීේ

105/102/04 2021.10.26
/06/24

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර මීඳතභ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
අධීක්ණ නිරධහරිඹහනේ වහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ අත්න් වහ
නිර මුද්රහ නදක් හිත ඉදිරිඳත්
යන්න (2017.01.25 -2018.01.24
ව2018.01.25 -2019.01.25)
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4153

CS/DOS/43549

CS/DOS/43241

එේ.වී.පී.පී.මීය භඹහ භවහධියණඹතංල්ර

ආර්.නක්.ජී.ඉන්දි
භඹහ

සථියකිරීේ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ ඳදිඹතරහ

MOJ/E07/D 2021.12.07
O /Court/97

BPS/ADM/P 2021.02.03
RFDO/A03/
08

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

භඹහ

4154

4154

4156

CS/DOS/43059

CS/DOS/43668

CS/DOS/44211

Mrs.K.Yasotha

Mrs.Arulini

එච්.ඒ.සී.නිංරහ

හර්ඹහරඹ ඳදිඹතරහ

Department of
Official
Languages

RFDO/A03/
08

සථියකිරීේ

Department of
Hindu Religious
And Cultural
Affairs

සථියකිරීේ

නෞය
අභහතයහංලඹ

සථියකිරීේ

එේ.නක්.ජී.සී.නක්.දඹහ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
නන්ද මිඹ
හර්ඹහරඹ-නදොළු

DOL/AD/11/ 2020.07.22
01/66

HA/18/PF/1 2020.09.23
08

06/A/DO/44 2020.12.09
211/720

KDS/DOL/1/ 2020.12.21
3/2/44

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

4157

CS/DOS/44117

4158

CS/DOS/A/45814 U.N.S.P.නයත්න
මිඹ

හර්මි
උස කිරීභ DTET/04/PF 2022.04.27
අධයහඳන වහ
II නරේණිඹ /DA/07
පුහුණු කිරීනේ
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

4159

CS/DOS/A/45231 W.A.P.L. නිලසලං
භඹහ

ජහති
උස කිරීභ DNM/1/2/1 2022.04.29
නෞතුහහය
II නරේණිඹ /18/1/1
නදඳහර්තනේන්තු

නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්.

නනේ නනේ ඇති ඵළවින් ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත(W.A.ප්රදීේ රංහ
නිසං, W.A.ප්රදීේ රංහ නිලසලං)

4160

CS/DOS/A/44800 ඒ.එේ. න්ධයහ
අනබ්සංව මිඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

උස කිරීභ MOJ/E07/A. 2021.03.04
II නරේණිඹ Ass./31/200
5

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත
අ.නඳො. හභහනය නඳශ විබහනේ නදන ඵ නදභශ / සංවර භත්
ඵ නහථ කිරීභට ප්රතිපර නල්නඹ

4162

CS/DOS/06223

ඩී.ජී.ඩී. රක්වන්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ අනු/10/1/2/ 2021.11.26
හර්ඹහරඹ,
7/PF/32
කුලිඹහපිටිඹ
(ඵටහිය)

නිරධහරිඹහ III නරේණිඹට
අන්තර්ග්රවණඹ යන රද ලිපිනේ
වති යන රද පිටඳත

-

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

උඳළවිදි වතිනේ වති ර
පිටඳත
4163

CS/DOS/3860

නක්.ජී.එස.චහභරී

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

නේනඹන්
ඉල්රහ
අසවීභ

ED/12/01/0 2022.03.15
8/07/313

ක්නේත්ර නිරධහරීන් වහ රඵහදි
ඇති ඹතුරු ඳළදිඹ

ඹතුරු ඳළදිඹ රඵහනන ඇත්නේ
නශනඳොර ටිනහභ නවු කුවිතහන්සඹ

4164

58975

එල්.එස.එන්.ලිඹන
නොඩ නභඹ

ඖධ
නේනඹන්
නිසඳහදනඹ,ළඳයී ඉල්රහ
ේ වහ නිඹහභන
අසවීභ
යහජය අභහතයංලඹ

SMPSRP/02 2022.05.17
/02/58

*ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති ශ පිටඳත

4163

CS/DOS/54394

ඩබ්ලිේ.ඩී. නර්හ

මුදල් නොමින්
බහ

FC/10/3/7/1 2022.03.30
/18

1. නිරධහරිඹහනේ ඉල්ලීේ ලිපිඹ.

ඉල්රහ
අසවීේ

2. යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති 164 න්තිඹ
අනු නිරධහරිඹහ දළනුත් ර ලිපිඹ
3. නිරධහරිඹහ දළනුත් ව ඵට ලිපිඹ

2022.06.15

අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

4165

CS/DOS/26298

එච්.එේ.වී. භධුහනි
මිඹ

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MREA/4/2/ 2019.11.08
1/PFDG/4/1
-37

4166

CS/DOS/3714

ඩබ්.ඒ.බී.එල්.යහජනී

නඵෞේධ ටයුතු සථීය කිරීේ නඵෞ/නො/ඳහ 2020.07.07
පිළිඵ
/ං.නි/1147
නදඳහර්තනේන්තු

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

01- නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ හිත 4 ඳරිශිසඨනේ
දිනඹ ළයදිඹ.(අං
SML/2/17/PFDO/4/1-37 වහ
2022.3.11 දිනළති ලිපිනඹහි දක්හ
ඇති)

ඳත්වීේ ලිපිඹ /*4 ඳරිශිසටඹ එවීභට
ටයුතු යන්න

උේඳළන්න වතිඹ (සංවර)

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහ විසන් වති
යන රද පිටඳත .

ඳත්වීේ ලිපිඹ

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
2013.03.01 දින සට ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළඩ බහය ත් ඵ වන් විඹ යුතුයි.
නිහඩු හර්තහ ලිත් ර් ඳදනමින් 2013.03.01 දින සට 2013.07.16 දින
දක්හ නිහඩු.
2015.01.01 දින සට 2015.12.31දින
දක්හ රඵහ නන ඇති අනිඹේ නිහඩු
ණන 21 ඉක්භහ ඹහභ පිලිඵ ඳළවළදිලි
කිරිභක්
2016.01.01 දින සට 2018.06.30 දක්හ
නිහඩු හර්තහ
4167

CS/DOS/2692

නේ.ඩී.සී.ආර්.
ජඹසංව

සනේල ටයුතු සථීය කිරීේ HA/1/1/9/2 2020.12.03
යහජය අභහතයහංලඹ
/7-24

චර්ඹහ ටවන

නිරධහරිඹහ අත්න නඹදු දිනඹ නළත.
ළටුේ ර්ධ නන දිනඹ 2013.03.12
නර ංනලෝධනඹ විඹ යුතුයි.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2018.06.30 ප්රතිපර ටවනන් හර්ඹහර
ක්රභ රකුණු නිළයදි ටවන් ය
නනොභළත.

4168

CS/DOS/35805

R. Kopiyaraj

State Ministry of confirmatio SML/2/17/P 2022,04,07
Livestock, Farm n
FDO/2/2-13
Promotion
and....

After marrage new Identity Card Certifid copy

4169

CS/DOS/35193

එච්.ජී.නක්.එන්.
රක්භහලි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ NYGM/ADM 2021,11,30
හර්ඹහරඹ,
/9/4/23
නිඹහභ

4. උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

4170

CS/DOS/35434

A. Kaleeban

State Mini. of
Women and
Child
Development.
Pre School &
Primary
Education…

confirmatio MWCA/2/5/ 2018.01805 1. EHRM form
n
20/9/86
& 2022.04.04
2. Degree Detail transcript
3. National Identity Card (After
marrage)

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
Original/ certified copy
Certified true copy
Certified true copy
Original copy

4. Affidavit for name differences
4171

CS/DOS/29390

ඩබ්.ජී.නක්.එල්.නප්රේභ ඳශු ේඳත්,
තිර
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරිභ MREA/4/2/ 2021.03.31
1/PFDG/1/1
-27

4175

CS/DOS/29550

ඩි.ඩි.ඩි.එස.භයසංව ප්රහනේශීඹ නල්ේ - සථිය කිරිභ
රිදීභ

නිහඩු හර්තහ

රඵහ නන ඇති අඩ ළටුේ පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්

EB ප්රතිපර ටවන්
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
විසතයහත්භ උඳහධි ප්රතිඳර ටවන

4176

CS/DOS/29176

ඩී.එන්.නහහනන්දනී නයජිසට්රහර්
සථිය කිරිභ RG/AB/20/0 2017.10.31
ජනයහල්
1/411
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් තහනහඳති හර්ඹහරඹ වයවහ රඵහ ත්
පිටඳත
උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත

4178

CS/DOS/28244

එස.එන්.ඩී.පී.ජී.එල්. ප්රහනේශීඹ නල්ේ - සථිය කිරිභ KDS/PHT/1/ 2021.07.14
යභයරතහ
ඳහතනවේහවළට
6/2/61

2013.05.24 - 2013.05.02 වහ
න 5 ඳරිශිසඨනේ ආන්නතභ
භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහනේ නිර
මුද්රහ

4181

CS/DOS/28523

නක්.ආර්.පී.සුමුදු
කුභහරි

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල් පිටඳත

ප්රහවන
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරිභ MT/01/04/1 2021.12.06
2/ං.නි/15

4181

CS/DOS/28523

නක්.ආර්.පී.සුමුදු
කුභහරි

ප්රහවන
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරිභ MT/01/04/1 2021.12.06
2/ං.නි/15

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල් පිටඳත

4184

CS/DOS/00228

H G P කුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ TMB/EST/P 2021.01.28
හර්ඹහරඹ FILE/2/1/(0
තඹුත්නත්භ
5)

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

4184

CS/DOS/00145

H M K අනබ්ර්ධන

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/MDB/1 2021.12.31
හර්ඹහරඹ /2/4/79
භළදදුේඵය

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

4185

CS/DOS/00755

S M D G S කුභහය

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/UDB/1/ 2021.12.31
හර්ඹහරඹ 3/3/6
උඩුදුේඵය

ඳරිණ විඹ භත් ඇති දින
අනු හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ප්රතිපර ටවන එවිඹ යුතුඹ.

4186

CS/DOS/25282

එස.එන්.පී.ඩබ්.එේ.ආ භළදදුේඵය
ර්.ඩබ්.සී.එල්.
ප්රහනේශීඹ
අමුණුපුය
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ KDS/MDB/1 2021.04.30
/2/1/4/91

සථිය කිරීේ KDS/MDB/1 2021.12.22
/2/1/4/43

නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්.

දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත එවිඹ යුතුඹ.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

4187

CS/DOS/25260

ජී.ජී.ය.ඩී.
නොඩලිඹේද

භළදදුේඵය
ප්රහනේශීඹ
හර්ඹහරඹ

4188

CS/DOS/25966

නක්.පී.අයි.
අනබ්යත්න

නේශීඹ නදේ
සථිය කිරීේ
ප්රර්ධන ග්රහමීඹ
වහ ආයුර්නේද
නයෝවල්
ංර්ධන වහ ප්රජහ
නෞය යහජය
අභහතයහංලඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
එහ ඇති පිටඳනතහි දිනඹ ළයදිඹ. දිනඹ
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
නිළයදි ය, ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

එහ ඇති පිටඳත් වති ය ඇත්නත්
වුරුන්ද? නිරමුද්රහ නළත. ආඹතන
දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)
ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන රද පිටඳත්
ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු එවිඹ යුතුඹ.
261)
ගිවිසුභ (නඳොදු 160)
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

4189

CS/DOS/24397

එේ.පී.ජී.ආර්.එන්.
කුභහරි

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2021.12.31
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි (භවනුය)

නිහඩු හර්තහ

ආඹතනනේ ලිපි ශීර්ඹ භඟින් නවෝ
ආඹතන ප්රදහනිඹහනේ නිරමුද්රහ හිත
එවිඹ යුතුඹ.

4190

CS/DOS/25812

එේ.ඩී. නනළුේදිහ

භහජ නේහ
සථිය කිරීේ SSD/02/09/ 2020.11.23
නදඳහර්තනේන්තු
07/65

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහ 2016-2017 ර්ඹට අදහර
අනිඹේ නිහඩු 24ක් රඵහනන ඇත.එඹ
නිළයදි ය, ඳරිහ හරඹ තුශ රඵහත්
නිහඩු විසතය ලිත් ර් ඳදනමින් ස
යන රද හර්තහක් භඟින් එන්න.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
2013.05.02 දිනට අදහර ළඩ බහය
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි ළඩ බහය
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
4191

CS/DOS/25675

ඒ.ජී.ආර්.එස. කුභහරි නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2020.11.23
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි (යත්නපුය)

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති පිටඳත
ඳළවළදිලි නළත

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2015.07.01 - 2015.09.16 දින දක්හ ව
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
2015.09.17 - 2016.09.17 දින දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ඳරිහ හර හර්තහ

4192

CS/DOS/34304

එස. තෂසසීයහ

ප්රහ.නල්.වුනිඹහ

නේඹ
DS/V/EB/02 2019.05.13
සථීය කිරීභ /MED/18

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති නභ
උේඳළන්න වතිනේ උඳන්දිනඹ වහ
නනොළරනේ. උඳන් දිනඹ නිළයදි ශ
යුතුයි.
චර්ඹහ ටවනනහි භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ අත්න තළබිඹ යුතු
සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

4192

CS/DOS/34304

එස. තෂසසීයහ

ප්රහ.නල්.වුනිඹහ

නේඹ
DS/V/EB/02 2019.05.13
සථීය කිරීභ /MED/18
උඳහධි වතිඹ
ජහති වළඳුනුේඳත

4193

CS/DOS/34295

ඒ.විනජඹන්ති

4194

CS/DOS/34986

එේ.පී.එන්.අයෂත්

4195

CS/DOS/34350

එස.ඒ.අයි.ඹහනි

4196

4197

4203

CS/DOS/34670

CS/DOS/18079

CS/DOS/19891

ප්රහ.නල්.වුනිඹහ

ප්රහ.නල්.රහහුර

නේඹ
DS/V/EB/2/ 2020.11.10
සථීය කිරීභ MED/36

නේඹ
ADM/Admn 2022.02.07
සථීය කිරීභ /PERFL/03/
DO130

හන්තහ වහ ශභහ නේඹ
ංර්ධන,නඳය
සථීය කිරීභ
ඳහළල් වහ
ප්රහථමින
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
හ යහජය
එේ.එේ.ඩී.ඩී.අනබ්ර් නේ
විනේල
රැකිඹහ
නේඹ
ධන
ප්රර්ධන වහ
සථීය කිරීභ
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

ඊ.එේ.ටී.එන්.නක්.
එදිරිසංව මිඹ

ටී.එන්.එේ.
නතොටුපිටිඹ

MWCA/2/5/ 2022.05.19
16/9/15

MFE/RAD/3 2021.12.09
/1/68

ශ්රී රංහ දුේරිඹ
සථිය කිරීේ ළ 02
නදඳහර්තනේන්තු

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹළුතය

2019.11.01

සථිය කිරීේ DSK/PLN/20 2021.12.16
/43/App.Pe
/2020

උඳහධි වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත
ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නඹ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන නළත

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ඳත්වීභ බහය
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
න්නහ රද ඵට ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ යුතුඹ.
නිහඩු හර්තහ

2013,2014,2015 ර් ර ර්ඹට
අදහර (ලිත් ර්ඹට අදහර) නිහඩු
හර්තහ නළත

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත එවිඹ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

අදහර ර්නේ (ලිත් ර්ඹට අදහර)
නිහඩු හර්තහ නළත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර නල්නඹ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන නළත

චර්ඹහ ටවන

භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහනේ අත්න වහ
නිර මුද්රහ නඹොදහ නනොභළත.

නිහඩු හර්තහ

ඳත්වීේ දින සට ඳරිහ හරඹ අහනඹ
දක්හ ලිත් ර් ඳදනමින් නිහඩු හර්තහ

දිවුරුේ ප්රහලඹ

උඳහධි වතිනේ, උඳහධි නහථ ලිපිනේ
නභ ගතොටුපිටියගේ නිරූපමා මදුමාලි
ගතොටුපිටිය නරත් ජහති වළඳුනුේඳනත්
උඳහධි ප්රතිපර ටවනන් ඳරිහ හර්තහ
ර නභ නිරූපමා මදුමාලි ගතොටුපිටිය

4203

CS/DOS/19891

ටී.එන්.එේ.
නතොටුපිටිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹළුතය
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4204

CS/DOS/18516

පී.නක්.ජී.ඩී.සී.
පුසනනොටු මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ PDV/EST/PF 2021.03.30
හර්ඹහරඹ- ඳදවිඹ
ILE/DO/11

දිවුරුේ ප්රහලඹ

උඳහධි වතිනේ, උඳහධි නහථ ලිපිනේ
නභ ගතොටුපිටියගේ නිරූපමා මදුමාලි
ගතොටුපිටිය නරත් ජහති වළඳුනුේඳනත්
උඳහධි ප්රතිපර ටවනන් ඳරිහ හර්තහ
ර නභ නිරූපමා මදුමාලි ගතොටුපිටිය
නරත් දළක්නන අතය නනේ නන
වහ දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලය නේ.

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ශ පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

වති යන රද ජහති වළඳුනුේඳත්
පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

උේඳළන්න වතිඹ අනු ේපර්ණ නභ
වන් ශ යුතුඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ ඳත්වීේ දිනඹ 2013.03.14 න අතය
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඳරිහ හර්තහ 2013.03.16 න් ආයේබ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
නොට ඇත. ඳත්වීේ දින සට ඳරිහ
හර්තහ ආයේබ විඹ යුතුඹ.

4206

CS/DOS/19153

ආර්.එච්.එේ.එස.අයි. නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2017.11.16
යහජරුණහ මිඹ
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(නඳොනශොන්
නරු)

නිහඩු හර්තහ

චර්ඹහ ටවන

ඳත්වීේ දින සට හර්ඹක්භතහ ඩ ඉේ
ඳරීක්ණඹ භත් න නතක් ඳරිහ
හර්තහ අලය නේ. (2016.03.16 සට
2019.11.29 දක්හ)
ලිත් ර් ඳදනභ අනු ස යන රද
නිහඩු හර්තහනේ වති ශ පිටඳත
ේපර්ණ නභ වන් යන රද වහ
ඳත්වීේ දින ඳළවළදිළි වන් ශ චර්ඹහ
ටවන

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.09.21- 2016.12.21 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
4208

CS/DOS/18076

බී.එේ.එස.එේ.
මිත්රහනන්ද භඹහ

යහජය ආයක්
සථිය කිරීේ NDRSC/02/ 2022.02.09
වහ ආඳදහ
01/03/359
ශභණහයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහනේ නිර මුද්රහ
නඹොදහ නනොභළත.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.09.21-2014.07.18 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහනේ නදඳහර්තනේන්තු නිර මුද්රහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
නඹොදහ නනොභළත.

4209

CS/DOS/19157

නක්.ආර්.එස.සී.
ජීන්ති මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/KUN/1/ 2018.05.31
හර්ඹහරඹ3/2/71
භළණික්හින්න

4212

CS/DOS/84727

එච්.බී.ඩී.ඒ.
ඳත්භකුභහරි මිඹ

මිනිසඵර වහ
නේනඹන්
රැකියක්හ
ඉල්රහ
නදඳහර්තනේන්තු අසවීභ

4214

CS/DOS/08063

පී.ඩබ්.එන්.ංජීනි

ක්රීඩහ වහ නඹෞන
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

DoMe/01/0 2022.02.17
6/DO/ii/46

සථීය කිරීේ MOYS/ADM 2022.05.27
/2/1/DO-7

උඳහධි වතිඹ

*ඳත්වීේ ලිපිඹ

නිහඩු හර්තහ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේදී පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ශ පිටඳත

*වති ර පිටඳත්

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
පිටඳත් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.04.03 දින සට 2019.11.30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
චර්ඹහ ටවන

4215

CS/DOS/ 42501

නේ එේ ආර්
ජඹසුන්දය මිඹ

ජහති උේභිද
සථීය කිරීභ 1/3/100/10 2022.04.26
උදයහන
0/ං.නි/18
නදඳහර්තනේන්තු

උේඳළන්න වතිඹ
ජහති වළඳුනුේඳත

චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති
ඳත්වීේ දිනඹ ඳත්වීේ ලිපිනේ ඳත්වීේ
දිනඹ වහ නනොළරනේ.ඳත්වීේ දිනඹ
නිළයදි ශ යුතුයි
උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත
ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

නදඳහර්තනේන්තු

4217

4221

CS/DOS/ 42964

12960

ටී ජී ටී එස විජඹතුං මඳහය නේහ
මිඹ
අනශවි ංර්ධන
ව ඳහරිනබෝගි
ආයක්ණ යහජය
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීභ SMCMC/AD 2022.03.10
M/2/2/1NICD/PF/03

එච්.ඒ.ඩී.ප්රිඹංගිහ
මිඹ

සථීය කිරීේ SML/3/4/ං 2021.03.08
.නි/94

ඳශු ේඳත්
ංර්ධන ,
නොවිනඳශ
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)වහ
හර්ඹක්භතහ භත් දින දක්හ

ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද ත්ේ වහ
261)
ඵළයේ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත
4222

14764

ඩබ්.එේ.ඩී.වීයසංව
මිඹ

නොයණහනතොට
සථීය කිරීේ BD/ST/FHM 2020.12.09
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/3/1/22
හර්ඹහරඹ

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

4223

13881

එේ.අයි.බී.එන්.එස.කු ල්මු
සථීය කිරීේ DIVGA/AD 2021.11.30
භහරි මිඹ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
M/ES/DOSP
හර්ඹහරඹ
F/105/50

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතයනේ මුල් පිටඳත
(ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)වහ හර්ඹක්භතහ භත් දින
දක්හ

4224

13871

එච්.එේ.සී.පී.නක්.නවේ ල්මු
සථීය කිරීේ DIVGA/AD 2022.04.04
යත් මිඹ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
M/ES/DOSP
හර්ඹහරඹ
F/105/25

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතයනේ මුල් පිටඳත
(ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)වහ හර්ඹක්භතහ භත් දින
දක්හ

4225

12082

එච්.එේ.පී.එේ.නක්.
නවේයත් මිඹ

ආණභඩු
සථීය කිරීේ ආණ/ආඹ/0 2017.10.19
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
7/01/02
හර්ඹහරඹ

නිහඩු හර්තහ

උඳහධි වතිඹ

4226

12071

ඒ.පී.ඩී.වික්රභසංව මිඹ ඉඩේ වහ
ඳහර්ලිනේන්තු
ප්රතිංසයණ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ 2/10/05/16 2018.10.16
0

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතයනේ මුල් පිටඳත
(ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)වහ හර්ඹක්භතහ භත් දින
දක්හ
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතයනේ මුල් පිටඳත
(ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)වහ හර්ඹක්භතහ භත් දින
දක්හ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.05.17 දින සට 2016.12.21 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න
4227

15458

එේ.පී.ටී.එස.විනේසරි නශ
ඹ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ යත්නපුය-07 2022.05.19

2016.01.01 දින සට හර්ඹක්භතහ
ඩයිභ භත් දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳත්. ( 5 ඳරිශිසටඹ )

4229

CS/DOS/A/44817 නේ.එේ.එන්.එස.ජඹ භහේ තු
I න
SMTR/2/T& 2022.04.19
සංව මිඹ
ප්රතිංසයණ
නරේණිඹට
R/2/3
නත් වහ යඵර් තු උස කිරීභ
ආශ්රිත නබෝ හ
ව ර්භහන්ත
ලහරහ නවීයණඹ
වහ නත් වහ යඵර්
අඳනඹන
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

4230

CS/DOS/A/42274 ඊ.ඒ.එන්.දී.නක්.
විනේඵණ්ඩහය මිඹ

ශ්රී රංහ නර්ගු

I න
AB/1B/PF/D 2021.08.31
නරේණිඹට
O/03
උස කිරීභ

01. 2000.11.08 දිනට ළඩ බහය
ළනීනේ නල්නනේ වති ශ
පිටඳතක්
02. ළටුේ ර්ධ 20 ේපර්ණ න
ඳරිදි නේ දක්හ ඹහත්හලීන යන
රද චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක්
03.2005.10.10 දින සට
2007.10.09 දින දක්හ ය
නදක් ළටුේ යහිත විනේල නිහඩු
රඵහ ඇති ඵළවින් I න නරේණිඹට
උසවීනේ දිනඹ 2020.11.08 දින
සට ය නදක් ඉදිරිඹට ඹනු
රළනබ්. එඵළවින් එදිනට අඹඳුේ
ඳත්රඹ වහ ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ නඹොමු යන්න.
01. චර්ඹහ ටවනන් ඳවත වන්
අඩුඳහඩු දක්නට ඇත. නවේතු
දක්න්න.
I . 2017.05.16 දිනට ළටුේ
ර්ධඹ ටවන් ය නළත.
II. II න හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
ේපර්ණ නතුරු 2019.05.16
දිනට ළටුේ ර්ධඹ නවීභ නතය
ය ඇති ඵ චර්ඹහ ටවනන්
වන් ය ඇත. නභභ ළටුේ
ර්ධඹ නවීභ ය තිනබ්ද ඹන්න
තවවුරු යන්න.
III. 2020.05.16 දිනට ළටුේ
ර්ධඹ නහ තිනබ්ද ඹන්න
තවවුරු යන්න. ඉවත රුණු
නිළයදි ය ංනලෝධිත චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක්

4231

CS/DOS/A/42471 නක්.ඩබ්.ඩී.
දිහනහඹ මිඹ

ශ්රී රංහ දුමිරිඹ
I න
GMF 35
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
උස කිරීභ

2022.03.30

ඳශමු හර්ඹක්භතහ ඩඉභ,
2007.12.01 ංර්ධන ඳරිඳහරන
ආඹතනඹ භඟින් ඳත්න රද
විබහනඹන් ආඹතන ංග්රවඹ, මුදල්
නයගුරහස වහ හර්ඹහර ක්රභ විඹඹ
භත් හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ භත් ඇති ඵ අං
අයිඊ/06/උඳහධි රැකිඹ වහ
2008.01.17 ලිපිනඹන්ද
II. 2010 නඳඵයහරි භ 13 දින
හරිභහර් වහ ජර ශභනහයණ
අභහතයහංලනේ දී ඳත්න රද
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහනඹන්
ආර්ථි ංර්ධනඹ වහ ේවිත්
බහහ ඳරීක්ණඹ භත් ඇති ඵ
අයිඊ/07/අයිඑේඩී/43(1) තහ වහ
2010.03.25 දිනළති ලිපිනඹන් දක්හ
ඇත.
ඒ අනු ඉවත අසථහ නදනහිභ
භත් ඇත්නත් ඳශමු
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹද
ඹන්න තවවුරු යන්න, II න
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත් ඵට
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් නිකුත්
යන රද දළනුත් කිරීනේ
නල්නනේ වති ශ පිටඳත

2022.06.20
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

4232

CS/DOS/00852

S M S යංන

හඵනි
සථිය කිරීේ 2/1/1/11/භ 2022.03.22
නඳොනවොය
වනුය/04
නිසඳහදන,ප්රර්ධන
වහ ළඳයුේ
නිඹහභන ව වී
වහ ධහනය,
හඵනි ආවහය,
එශළු, ඳරතුරු,
මිරිස, ළනු වහ
අර්තහඳල් හ
ප්රර්ධනඹ, බීජ
නිසඳහදන වහ
උස තහක්ණ
ෘෂිර්භ යහජය
අභහතයහංලඹ

4233

CS/DOS/01086

R M N K යත්නහඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/PBK/1/ 2021.12.31
හර්ඹහරඹ 4/2/1-17
ඳසඵහනේ
නෝයනශේ

හර්ඹහර ක්රභ විඹ දවහ නදයක්
නඳනී සට ඇති ඵ නිරීක්ණඹ න
ඵළවින් ඒ ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක්

4234

CS/DOS/01836

M H A A ප්රිඹදර්ලනී

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ
ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ.
අදහර නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත්
න ඳරිදි සය ඇති ආෘති
ඳත්රඹ අනු ේපර්ණ යන රද
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹක් අලයයි.

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DST/EST/2/ 2022.02.28
හර්ඹහරඹ PF/DO/18
තංල්ර

2016.02.23 දින සට 2019.11.29
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහ (05 ඳරිශිසඨ) ර වති
යන රද පිටඳත්

චර්ඹහ ටවනනහි ඳළවළදිලි පිටඳතක්
අලයයි
4235

CS/DOS/33030

ඩී.එේ.නක්.පී
දිහනහඹ

ඳශු ේඳත් යහජය සථීය කිරීභ SML/2/17/P 5/30/2022
අභහතයංලඹ
FDO/4/1-57

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

4236

CS/DOS/32792

ඩී.සී.එස.නඳනර්යහ
මිඹ

විනේල ටයුතු
අභහතයංලඹ

සථීය කිරීභ FA/A13/DO 1/27/2022
S/07

4237

CS/DOS/33946

එේ.එස.රිසමිඹහ

නේශීඹ නදේ
සථීය කිරීභ
ප්රර්ධන,ග්රහමීඹ
වහ ආයුර්නේද
නයෝවල්
ංර්ධන වහ ප්රජහ
නෞය යහජය
අභහතයංලඹ

4237

CS/DOS/14552

ඩබ්.ඩබ්.එන්.සී.ප්රනහ ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ MOR/ADM/ 2022.03.30
න්දු
හර්ඹහරඹ 01/FI/01/06
නභොයටු
/22

2016.10.15 සට 2019.11.30 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්

4238

CS/DOS/2781

ඩබ්.ජී.සී.ඒ.ප්රදීේ

නඵෞේධ ටයුතු සථීය කිරීේ නඵෞ.නො/ඳහ 2022.02.09
පිළිඵ
/ං.නි.1158
නදඳහර්තනේන්තු

2013.03.26 දින සට 2018.06.30
දින දක්හ ලිත් ර් ඳදනමින්
නිහඩු හර්තහ

එහ ඇති හර්තහනේ අනිඹේ නිහඩු 23
1/2 ක් දක්හ ඇත නිළයදි කිරීභක්
අලයයි

4239

CS/DOS/2753

ආර්.එේ.ඒ.ටී.කුභහරි

හන්තහ වහ ශභහ
ංර්ධන,නඳය
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන,ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

4 ඳරිශිසඨඹ ළඩ බහයත් දිනඹ
2013.03.27 දින නර නිළයදි විඹ යුතුයි.

සථීය කිරීේ MWCA/2/5/ 2022.02.01
19/10/08

නභභ නිරධහරිඹහනේ උඳහධිඹ නහථ
කිරීනේදී එභ උඳහධිඹ විනේල
විලසවිදයහරඹ උඳහධිඹක් ඵළවින්
එඹ රඵහ ඇති විලසවිදයහරඹ
නතින් අදහශ නිරධයඹහ එභ විලස
විදයහරනේ උඳහධිඹ ේපර්ණ යන
රද ඵ නහථ කිරීභ භඟින් නවෝ
විනේල ටයුතු අභහතයහංලනේ ප්රදත
අංලඹ විසන් එභ උඳහධිඹ අදහශ
විලසවිදයහරනඹන් ේපර්ණ යන
රද ඵ නහථ කිරීනභන් ඳභණක්
ඉදිරිඳත් යන්න
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ / 04
ඳරිශිසඨඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

4240

4241

CS/DOS/2898

ටී.ආර්.එේ.අයි.න
නනවියත්න

සනේල ටයුතු සථීය කිරීේ HA/1/1/9/2 2022.02.17
යහජය අභහතයහංලඹ
/23

4243

CS/DOS/3152

එල්.ඒ.ඒ.බී.සී.එස.අ
තුරුගිරි භඹහ

සනේල ටයුතු සථීය කිරීේ HAයහජය අභහතයහංලඹ
1/1/9/2/2||

2022.01.21

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
2015.05.09 වහ 2016.12.22 දනළති
ටවන්
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර ටවන්
ර ඳත්වීේ අංඹ ළයදි නර වන්
නේ.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.02.15 දින සට 2014.02.15 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ 5 ඳරිශිසට මුල් පිටඳත්
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

4 ඳරිශිසඨනේ ඳත්වීේ ලිපිඹ නිකුත් ශ
දිනඹ ළයදි නර වන් නේ, නිළයදි
දිනඹ 2013.12.02 නේ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
2015.05.09 දින හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ප්රතිපර ටවනන් විබහ අංඹ ළයදි
නර වන් ය ඇත.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2018.06.30 හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ප්රතිපර ටවනන් නිරධහරිඹහනේ නභ
ළයදි නර වන් ය ඇත.
4244

CS/DOS/2858

නේ.එේ.අජිත්
තිරසරි භඹහ

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹබුත්තර

සථීය කිරීේ BU/ESB/2/P 2019.01.22
ERFL/2/6

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවනන්
උඳහධිඹ රංගු දිනඹ 2009.10.20 නරද
උඳහධි වතිනේ වහ උඳහධි නහථ
කිරීනේ ලිපිනඹහි එභ දිනඹ 2009.11.20
නරද වන් නේ,දිනනේ නන
නිළයදි කිරීභක් විඹ යුතුයි.

4245

CS/DOS/3911

පී.වී.එන්.ජී.කුරර්ධ සනේල ටයුතු සථීය කිරීේ HA2022.02.08
න
යහජය අභහතයහංලඹ
1/1/9/2/1/|
-||

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

4 ඳරිශිසඨඹ නිරධහරිණිඹ ළඩ බහයත්
දිනඹ 2013.03.21 නර වන් න
අතය ඳත්වීේ දිනඹ 2013.02.21
නේ,නිරධහරිණිඹ ළඩ බහයත් නිළයදි
දිනඹ වන් ය එඹ ඳත්වීේ "දින සිට
ක්රියාත්මක ලන පරිදි" නර වන් ශ
යුතු අතය නිරධහරිණිඹට "භවතහ" නර
නඹදීභද නිළයදි විඹ යුතුයි.

නිහඩු හර්තහ

ළඩ බහය ළනීනේ නිළයදි දිනනේ සට
ඳරිහ හරඹ අන් න
දිනඹ(2019.11.30) දක්හ ලිත් ර්
ඳදනමින් නිහඩු හර්තහ

4247

CS/DOS/A/47787 නක්.මුසයේ භඹහ

යහජය
II නරේණිඹට MINROL/AD 2022.04.07
ඳරිඳහරන,සනේල උස කිරීභ /PF/DO-08
ටයුතු ඳශහත්
බහ වහ ඳශහත්
ඳහරන
අභහතයහංලඹ ජහති බහහ අංලඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

4249

CS/DOS/A/47739 ආර්.පී.එස.ඳතියණ
මිඹ

නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ.නො./ 2022.03.24
පිළිඵ
උස කිරීභ ඳහ/නඳෞ.ලි/
නදඳහර්තනේන්තු
භහනඹෝජ/7
59

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

4250

CS/DOS/A/48400 පී.එස.විනේයත්න මිඹ නේළල්,පිත්තර,
භළටි,ලී ඵඩු ව
ග්රහමීඹ ර්භහන්ත
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

චර්ඹහ ටවනට අනු නිරධහරිඹහනේ
2003 වහ 2004 ඹන ර්ර ළටුේ
ර්ධ විරේබනඹ ය ඇති අතය ළටුේ
යහිත නිහඩු දින 02ක් ද රඵහ ඇති ඵ
වන් නේ.

4251

CS/DOS/A/47976 ටී.ඩබ්.ඒ.කුභහරි මිඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

II නරේණිඹට
උස කිරීභ

2022.02.01

නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ.නො./ 2022.03.23
පිළිඵ
උස කිරීභ ඳහ/නඳෞ.ලි/
නදඳහර්තනේන්තු
භහනඹෝජ/9
2

4252

CS/DOS/A/48423 ඩී.නක්.ඩබ්.බී.ඩබ්. නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ.නො./ 2022.03.29
ඩිහ මිඹ
පිළිඵ
උස කිරීභ ඳහ/නඳෞ.ලි/
නදඳහර්තනේන්තු
භහනඹෝජ/1
18

චර්ඹහ ටවන

2007.07.18 දිනට හිමි ළටුේ ර්ධඹ
නහ ඇති ඵ චර්ඹහ ටවනනහි
වන් නළත. නේ දක්හ ඹහත්හලීන
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි වති
යන රද පිටඳතක් නඹොමු යන්න

4254

CS/DOS/A/48480 පී.අයි.ඩී.තිනේයහ මිඹ ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

II නරේණිඹට NPS/HRD/0 2022.04.05
උස කිරීභ 8/PF/16/43

චර්ඹහ ටවන

2015 ර්ඹට හිමි ළටුේ ර්ධඹ නහ
ඇති ඵ චර්ඹහ ටවනනහි වන්
නළත. නේ දක්හ ඹහත්හලීන යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි වති යන රද
පිටඳතක් නඹොමු යන්න

4257

CS/DOS/3626

සථීය කිරීේ 2/1/1/11/භ 2022.04.08
වනුය/40

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
නිහඩු හර්තහ

නිඹමිත ආෘතිඹ ඳරිදි ළඩ බහයත් දිනඹ
ඳත්වීේ දින සට ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි
වන් යමින් එවිඹ යුතුයි.

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති පිටඳත
ඳළවළදිලි නළත

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2018.06.30 හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ප්රතිපර ටවනන් හර්ඹහර ක්රභ රකුණු
නිළයදි වන් නනොනේ.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති පිටඳත
ඳළවළදිලි නළත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

4258
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4260

CS/DOS/2091

CS/DOS/2449

CS/DOS/2127

ජී.ආර්.එන්.පී.නෝනහ ෘෂිර්භ
ර
අභහතයහංලඹ

ඒ.ඒ.ඩී.අභයසංව

ඩී.යු.අජිත් භඹහ

සනේල ටයුතු සථීය කිරීේ HA/1/1/9/2 2021.12.28
යහජය අභහතයහංලඹ
/24

සනේල ටයුතු සථීය කිරීේ HA/1/1/9/2 2020.12.16
යහජය අභහතයහංලඹ
/24

පී.නක්.ටී.කුභහය භඹහ විනේල රැකිඹහ
සථීය කිරීේ MFE/RAD/2 2019.10.07
ප්රර්ධන වහ
/1/47
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

2013.02.27 දින සට 2015.12.31 දින
දක්හ නිහඩු ලිත් ර් ඳදනමින්

4264

CS/DOS/15761

එස.එච්.ජනීයහ ඵහනු

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ ADM/PERFL 2022.03.23
හර්ඹහරඹ /DO/07
ල්මුනණ්

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි 4 ඳරිශිසටඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

4265

CS/DOS/15750

එඒ.ආර්.ෂර්සඹහ

4266

CS/DOS/30106

නේ.ආර්.එේ.අයි.එේ. නශද
ජඹරත් මිඹ
අභහතයහංලඹ

2022.06.27

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ ADM/PERFL 2022.03.30
හර්ඹහරඹ /DO/07/57
ල්මුනණ්
සථිය කිරීේ MT/ADM/0 2021.04.27
2/02/04/05(
EDB)

හර්ඹක්භතහ ඩයිේ ප්රතිපර
ටවනන් ගිණුේ ක්රභ භත් ප්රතිපර
ටවන
1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
2)චර්ඹහ ටවන
3)නිහඩු හර්තහ
4)උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන 5)උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
6)යහජය නේහ
නොමින් බහ හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති අනු හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
7)නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

1)මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
(2013.05.10) නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
2)ඹථහත් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි වති යන රද පිටඳත
3)2013.05.10.සටහර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත් දිනඹ දක්හ නිහඩු විසතය එහ
නනොභළත
4)සඹලු ර් රට
අදහර ප්රතිපර වන් ය නිකුත් යන
රද ප්රතිපර ටවනක් විඹ යුතුඹ.(වති
පිටඳතක්) 5)විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි
ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි. 6)2013.05.10දින සට
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත් දින දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳතක්
7)නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහනේ(අභහතයහංල නල්ේ) /
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ(ප්රහනේශීඹ නල්ේ )රළබී
නනොභළත.

අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

4267

CS/DOS/07574

පී.ටී.අයි. කුභහරි

4268

CS/DOS/06047

නක්.ටී. සුයංගිහ

ආයතනික
කටයුත්ත

ලිපිගේ ඔගේ ලිපිගේ දිනය
අංකය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

බුේධලහන,ආමි සථිය කිරීභ CA/10/12/0 2022.04.28
 වහ ංසෘති
1/122
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි වතිනඹහි මුල් පිටඳනතහි
වති යන රද පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

2013.03.01 දින සට 2016.12.22 දින
දක්හ රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2015.03.15 දින සට 2016.03.15 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳත

සථිය කිරීභ 2/1/1/8/2/A 2022.05.09
MP-18

නභභ නිරධහරිනිඹනේ චර්ඹහ
ටවනනහි ළඩ බහයත් දිනඹ
2013.03.19 නර දවන් න
නමුත් 04 ඳරිශිසඨඹට අනු ළඩ
බහයත් දිනඹ නුනේ 2013.03.18
ඹ.ඒ පිළිඵද ඳළවළදිලි කිරීභක්
අලයයි.
4270

CS/DOS/15761

එස.එච්.ජනීයහ ඵහනු

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ ADM/PERFL 2022.03.23
හර්ඹහරඹ /DO/07
ල්මුනණ්

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි 4 ඳරිශිසටඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

4271

CS/DOS/15750

එඒ.ආර්.ෂර්සඹහ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ ADM/PERFL 2022.03.30
හර්ඹහරඹ /DO/07/57
ල්මුනණ්

4272

58712

එේ.එන්.එෂස.නසරින් ළවිලි යහජය
මිඹ
අභහතයංලඹ

නේනඹන්
ඉල්රහ
අසවීභ

SMCKP/Ad/ 2022.06.01
03/PF/DO/0
8

හර්ඹක්භතහ ඩයිේ ප්රතිපර
ටවනන් ගිණුේ ක්රභ භත් ප්රතිපර
ටවන
*ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති ශ පිටඳත

4273

64455

එස.ඒ.ඩබ්.ආර්.නප්රේභ යහජය
නේනඹන්
සරි මිඹ
ඳරිඳහරන,සනේල ඉල්රහ
ටයුතු,ඳශහත්
අසවීභ
බහ වහ ඳශහත්
ඳහරන
අභහතයංලඹ(ස
නේල ටයුතු
අංලඹ)

HA/05/01/0 2022.06.10
2/07

*ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති ශ පිටඳත

2022.07.04
අනු
අංකය
4276

4277

4278

CS/DOS/.......
අංකය
CS/DOS/3533

CS/DOS/3337

CS/DOS/2361

නිධාරියාගේ නම
බී.එන්.ආර්.ද සල්හ

නක්.එච්.ඒ.පී
ංජීනී මිඹ

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

ඳශු ේඳත් යහජය සථීය කිරීේ MREA/3/4/ 2019.08.07
අභහතයහංලඹ
ං.නි/85

සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA/1/1/9/2 2022.03.31
යහජය අභහතයහංලඹ
/8

එස.එස පුබුදුමුණී මිඹ සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA/1/1/9/2 2022.04.06
යහජය අභහතයහංලඹ
/7-24

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

නිහඩු හර්තහ

එහ ඇති නිහඩු හර්තහ 2013.03.01
සට 2013.03.31 දක්හ ඳභණක් නිහඩු
දක්හ ඇත,2013.12.31 දක්හ නිහඩු
දළක්වීභ අලය නේ.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
ටවන්
2018.06.30 දිනට අදහර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

4279

CS/DOS/2738

අයි.ජී.එස.ඩී
විජඹඳහර

ප්රජහ ඳහද
සථිය කිරීභ DCBC/EST/0 2022.05.06
විනලෝධන
8/2/1/240
නදඳහර්තනේන්තු

4279

CS/DOS/15889

ඩී.එච්.එේ.එස.නක්.උ නශ
දඹයත්න
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ 105/09/03/ 2022.06.02
06

4283

CS/DOS/18198

වී.එන්. නදීලහනි මිඹ නොවිජන
සථිය කිරීේ 9/1/3/16/5- 2020.11.16
ංර්ධන
51
නදඳහර්තනේන්තු
- වේඵන්නතොට

03 ඳරිශිසඨඹ අනු ඳත්වීභ බහය
න්නහ රද ඵට ලිපිඹ වහ
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

2013.02.21 දිනට ළඩ බහයත් ඵට
අදහර 03 ඳරිශිසඨඹ වහ 04 ඳරිශිසඨඹ

2013.02.21-2014.02.20 දින දක්හත්
2014.02.21-2015.02.20 දින දක්හත් 5
ඳරිශිසට

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.09.26-2015.09.25 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් ේපර්ණ නභ වන්
ශ යුතුඹ

සථිය කිරීේ 2/1/1/6/2/K 2020.10.31
AL-40

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත
භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහනේ නිර මුද්රහ
හිත ේපර්ණ චර්ඹහ ටවන

4285

CS/DOS/19771

ය.ඩී. නිනයෝෂිහ මිඹ ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

4288

CS/DOS/19301

එච්.එේ.එල්.එස.
නවේයත් භඹහ

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/4 2022.03.24
ප්රර්ධන වහ
නශඳර
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

4290

CS/DOS/18580

එල්.ඩී.බී.අයි.නක්.
ජීප්රිඹ භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DIVRI/ADM/ 2021.10.14
හර්ඹහරඹ- රිදීභ
ES5/1/3/10
0

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2017.04.16-2018.04.16 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

4292

CS/DOS/00339

P C නතන්නනෝන්

නොවිජන
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ අනුයහධපුය

10 ඳරිශිසඨඹ නිස ඳරිදි ේපර්ණ
ය එන්න

විනේල
නිහඩු

7/2/8/75/වි 2021.06.14
නේල නිහඩු

4293

CS/DOS/01402

T රක්සභන්

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

විනේල
නිහඩු

ED/05/08/1 2022.03.03
2/8795

නඳොදු 126 ආෘති ඳත්රඹක්

4294

CS/DOS/01079

S M K ඵණ්ඩහය

විනේල
අභහතයහංලඹ

විනේල
නිහඩු

FA/A13/DO 2022.01.11
S/61

විනේල නිහඩු වහ විනේල
අභහතයයඹහනේ නිර්නේලඹ
ළඩ ආයණඹ යන
නිරධහරිඹකුනේ එඟතහ ප්රහල
යන රද ලිපිඹක්
අදහශ ඳත්වීේ ලිපිඹ
යජඹට අඹවිඹ යුතු ණඹ නලේ
තිනබ්ද ඹන්න දන්න්න

4296

CS/DOS/00979

K R U P ගුණතිර

ඳශු ේඳත්,
නොවිනඳොර
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

මුදහ වළරීේ

4296

CS/DOS/11687

ජී.එේ.එේ.ටී.නහභල්
භඹහ

ප්රජහ ඳහද
සථීය කිරීේ DCBC/EST/0 2022.05.28
විනලෝධන
8/2/1/54
නදඳහර්තනේන්තු

4297

CS/DOS/08219

පී.ජී.එන්.ප්රිඹදර්ලනී

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීේ DST/EST/02 2022.01.04
හර්ඹහරඹ /PF/DO
තංල්ර

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

4304

CS/DOS/31065

එල්.ඩබ්.ඩී.එන්.එේ.
අ රුණහනන්ද මිඹ

විනේල රැකිඹහ
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MFE/RAD/4 2022.04.05
/1/84

1) වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

4305

CS/DOS/31197

ආර්.එේ.ඊ.සී.
යත්නහඹ මිඹ

හන්තහ වහ ශභහ
ංර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MWCA/2/5/ 2022.05.30
15/8/82

1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

mrea/3/4/
ං.නි./54

2022.04.18

144 න්ති ප්රහය නිර්නේලඹ

*5ඳරිශිසටඹ

2014/02.27-2015/02.26 දින දක්හ
ඳරිහ හර්තහ එන්න.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
1)ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වශතික කරන
ද වම්පූේණ වදය හර්තහ
1)මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර (2013.06.11
දිනට) ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න
නිළයදි දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

4306

CS/DOS/30020

එස.ඒ.එස.භහලි
මිඹ

බුේධලහන වහ
ආමි ටයුතු
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ CA.10/12/0 2020.02.28
1/ 45

1) චර්ඹහ ටවන

1)චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති
ඳත්වීේ දිනඹ ඳත්වීේ ලිපිනඹහි දිනඹ වහ
නනොළරනේ . 2013.09.21දිනඹ නර
නිළයදි ශ යුතුයි.
1) 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
1)මුල් ඳත්වීේ දිනට (2013.09.19 දිනට)
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ අදහර ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න
නිළයදි දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ
යුතුඹ.(ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ
ඵහයත් දිනඹ නර 2013.09.19 දිනඹ
වති ශ යුතුඹ )

4307

CS/DOS/31220

නක්.ඩී.ඩී.දිල්වහනී මිඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DSH/ADM/1 2021.10.20
හර්ඹහර, තංල්ර
1/1/12

4308

CS/DOS/31954

එස.ඒ.ඳත්භකුභහරී මිඹඅධියණ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MOJ/E07/D 2022.03.09
O/Courts/Pr
o.Asst/306

1)උේඳළන්න වතිඹ
2)නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

4309

CS/DOS/31532

ආර්.එන්.දභඹන්ති මිඹ ළවිලි
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MPI/Admin/ 2022.05.17
16/GL/48

1)නිහඩු හර්තහ

4310

CS/DOS/30660

එන්.නේ.එස.ප්රිඹංගි
හ මිඹ

නශද,හණිජ වහ
ආවහය සුයක්ෂිතහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ ෆල්ර -06 2022.05.30

1)නිහඩු හර්තහ

1)2015.12.08.සට2018.06.30.දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

4311

CS/DOS/30455

පී.භහඹහදුන්නන් මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ අත්/1/2/උ 2022.03.02
හර්ඹහරඹ,
ඳහධි/නඳෞලි/
අත්තනල්ර
290

1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
2)චර්ඹහ ටවන
3)යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

1)තය පිටඳත් ඵට වති යන රද
ලිපි පිටඳත් අලය නේ.
2)2013.06.01 දිනට ඳත්යන රද දිනඹ
නරසන් ඹථහත් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි වති යන රද පිටඳත
3)2013.06.03 සට 2014.06.03 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්

4319

CS/DOS/3226

ඩබ්.ඒ.එේ.පී.වීයක්
නොඩි භඹහ

බිංගිරිඹ ප්රහනේශීඹ සථීය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.04.26
නල්ේ
PL/DOPMT/
හර්ඹහරඹ
23/28

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

1)උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත
2)නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ /
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ රළබී
නනොභළත.(අභහතයහංල නල්ේනේ
නිර්නේලඹ)
1)ප්රසත නිහඩුරට අභතය ඳරිහ
හරඹ තුශ රඵහ නන ඇති ළටුේ යහිත
වහ අඩළටුේ නිහඩු පිළිඵ හර්තහක්
රඵහ නදන්න

4320

CS/DOS/2438

බී.ඩී.ඩී.අනේහ

කුලිඹහපිටිඹ
සථීය කිරීේ DIVKE/ADM 2022.01.06
නළනනහිය
/ES/PERFI/4
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ නිරධහරිඹහනේ නභ
ළයදි නර වන් නේ.අදහර නතොයතුරු
සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි සය ඇති
ආෘති ඳත්රඹ අනු උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත අලයයි.

2022.07.11
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

4322

CS/DOS/31938

නේ.එේ.ඒ.ඩී.ජඹර්ධ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ අත්/1/2/ං. 2022.05.13
න මිඹ
හර්ඹහරඹ,
නි/ 410
අත්තනල්ර,නිට්
ටුඹු)

1)චර්ඹහ ටවන

4323

CS/DOS/31478

ඩබ්.යි.එන්.කුභහරි
මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DST/EST/02 2022.06.02
හර්ඹහරඹ,තංල්
/PF/DO/64
ර

1)උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
1)විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
ලිපිඹ
2)නදඳහර්තනේන්තු නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
අලයයි. 2)නේඹ සථිය කිරීභ වහ
දිසත්රික් නල්ේනේ නිර්නේල

4324

CS/DOS/31818

MS.S.Dilrukshi

Divisional
confirmatio VS/DS/PF/0 2022.04.18
Seretariat,Uduvil n
1/EDO/26

1)Appendix 05

1)Appendix 05/2013.07.042018.06.30)Date of Appoinment shall
be 04.07.2013

4325

CS/DOS/31705

Ms.
Divisional
K.Latchumikumary Seretariat,
Kandawalai

1)Birth Certifiate

1)Certified copy of Birth Certifiate

4326

CS/DOS/31983

ආර්.ඩබ්.පී.එේ.එච්.එ අඳනඹන
මුදහවළරීේ
ස.යහජඳක් මිඹ
ෘෂිර්භ
නදඳහර්තනේන්තු

confirmatio KW/DS/EB/ 2020.01.08
n
02/Gen/202
0
1/10/02/24 2022.06.01
7

1)චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති
ඳත්වීේ දිනඹ 2013.06.20 නරසන්
නිළයදි ශ යුතුඹ.

1) 2014 අඹළඹ නඹෝජනහ
1)ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත
ක්රිඹහත්භ කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර
වී ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
නිරධහරීන් නත රඵහ දී ඇති
වතිනේ වති ර පිටඳත
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ඇේද ඹන්න

2022.07.18
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

4327

CS/DOS/17009

ආර්.පී.එස.පී.කුභහය
භඹහ

ජහති උේහිද
නේඹ
1/3/100/ං. 2022.03.09
උදයහන
සථිය කිරීභ. නි/06
නදඳහර්තනේන්තු

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහනේ
ප්රතිපර නල්නඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහනේ
2015.05.09 ප්රතිපර වති ය එහ
නනොභළත

4328

CS/DOS/16739

යි.එේ.එස.නක්.ඹහ
ඳහ. මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ නේඹ
හර්ඹහරඹ - භව සථිය කිරීභ.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

2022.08.01
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

4329

CS/DOS/3256

එච්.පී.එේ.එච්.
ඩී.තිරයත්න

බිංගිරිඹ ප්රහනේශීඹ සථීය කිරීේ DIVBI/ADM/ 2021.05.06
නල්ේ
ES/5/3/6
හර්ඹහරඹ

නිහඩු හර්තහ

2018.01.01 සට 2018.12.31 දක්හ
විනේ නිහඩු ඉතිරි තිබිඹදි අනිඹේ
නිහඩු 21 1/2 ක් දළක්හ ඇත, නිළයදි
ස යන රද නිහඩු හර්තහ ලිත්
ර් ඳදනමින් අලය නේ.

4330

CS/DOS/02916

නක්.එේ.විභරහතී
මිඹ

භඩුල්ර ප්රහනේශීඹ සථීය කිරීේ HA/1/1/9/2 2022.02.17
භව නල්ේ
/23
හර්ඹහරඹ දමල්ර
(සනේල ටයුතු
යහජය
අභහතයහංලඹ)

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනහි දිනඹ ඳළවළදිලි නළත

4331

CS/DOS/02964

එච්.එේ.අයි.ඩී
නවේයත් මිඹ

සනේල ටයුතු සථීය කිරීේ HAF/1/12/G
යහජය අභහතයහංලඹ
R/18-viii

03 ඳරිශිසටඹ

ළඩ ඵහය ළනීනේ දිනඹ ඳළවළදිලි නළත

4332

CS/DOS/02500

ජී.අයි.පුසඳකුභහරි මිඹ ෘෂිර්භ. ග්රහමීඹ සථීය කිරීේ 2/1/1/11/R 2019.09.30
ආර්ථි ටයුතු.
A/25
හරිභහර් ව
ධීය වහ ජරජ
ේඳත් ංර්ධන
අභහතයහංලඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ

4333

CS/DOS/40226

එස.ඩී.
දන්තනහයහඹන මිඹ

ප්ර නල් යන්නදණිඹ

නේඹ
KA/ED/07/E 2022.04.06
සථීය කිරීභ DO/51

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත.2013.06.11දින
සට

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

4334

CS/DOS/40749

එන්. ආර්.
නොසල්රන මිඹ

ශ්රී රංහ දුේරිඹ
නේඹ
ළ 09
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ

4335

CS/DOS/40308

ආර්. සත්ති
නජසීයහමිඹ

මුසලිේ ආමි නේඹ
MRCA/PF/2 2022.04.22
වහ ංසෘති
සථීය කිරීභ 78
ටයුතු
නදඳහර්තනේන්තු

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.07.01 දින සට 2018.06.29. දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

4336

CS/DOS/41493

එස. යේසනි මිඹ

විනේල රැකිඹහ
නේඹ
MFE/RAD/9 2022.04.26
ප්රර්ධන වහ
සථීය කිරීභ /1/63
නශදඳර
විවිධන්ගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
වහ දිනඹ නළත. නිරධහරිඹහනේ අත්න වහ
දිනඹ තඵන රද චර්ඹහ ටවන එවිඹ යුතුඹ.

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.S.Radsini &
K.Radsini

නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහනේ වහ ඳරිහ හර්තහනේ
නිහඩු නනොළරනේ .2015-2016 ළඩිපුය
අනීඳ නිහඩු 3ක් ඇත

4337

CS/DOS/41237

නක්.වී.එේ.සී.ප්රහදරී අධයහඳන
මිඹ
අභහතයහංලඹ

2022.05.18

නේඹ
ED/05/67/2 2018.08.20
සථීය කිරීභ 1/07/167

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.06.22 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
ටවන්
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ. 2015.05.09 වහ
2016.12.22 ඳළළත්ව විබහ ප්රතිපර
ටවන් ඒහ නනොභළත

4338

CS/DOS/40554

එච්.ජී.සී. මිහියහනි
මිඹ

විනේල රැකිඹහ
නේඹ
MFE/RAD/1 2022.05.25
ප්රර්ධන වහ
සථීය කිරීභ /1/34
නශදඳශ
විවිධනගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
තළබිඹ යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු ක්රභ
යසථහනේ 157(අ) ව 161(ඈ) (III) න
යසථහ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත

දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)
4339

CS/DOS/40455

ටී.ජී.පී. විනේසරි භඹහ හරිභහර්
නේඹ
GA/3/6/136 2022.03.10
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ

4340

CS/DOS/40079

එන්.නක්.ඒ.අයි.නක්. ප්රහනල් -ල්නෆ
නොඩිවීයමිඹ

නේඹ
අනු
2018.07.16
සථීය කිරීභ /16/1/5/14/
12

4341

CS/DOS/40095

ආර්. යවියහණි මිඹ

4342

CS/DOS/40522

එේ.පී.එේ. යනස භඹහ ප්ර /නල් -නින්දවර් නේඹ
AMP/ADMN 2022.03.16
සථීය කිරීභ /GRADU/18
/1/5/II

ධිය වහ ජරජ
නේඹ
ධිජනද/ආ
ේඳත්
සථීය කිරීභ 02/06/නි
නදඳහර්තනේන්තු
/PF/48

2019.10.03

නිහඩු හර්තහ

2013.05.24 -2014.02.18 සට දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ. එහ ඇති පිටඳත්
වති ය නනොභළත.
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
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CS/DOS/40522

එේ.පී.එේ. යනස භඹහ ප්ර /නල් -නින්දවර් නේඹ
AMP/ADMN 2022.03.16
සථීය කිරීභ /GRADU/18
/1/5/II

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන
නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

නිහඩු හර්තහ

2019.08.30-2019.11.30 හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය
චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
ටවන් ය නළත. අත්න ටවන් යන
රද චර්ඹහ ටවන අලය නේ.
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CS/DOS/41418

ජී.ඒ. ඩබ්. චන්දිභහල් සනේල ටයුතු
භඹහ
අංලඹ
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CS/DOS/41454

ඩබ්.ආර්.ඩී.වික්රභනේ යහජය ආයක් , නේඹ
NDRSC/02/ 2021.01.13
භඹහ
සනේල ටයුතු සථීය කිරීභ 01/03/338
වහ ආඳදහ
ශභනහයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහර වති යන රද පිටඳත්
(2016.06.06 - 2018.06.30)
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අයි.එල්.එෂස.නිරෂර්
මිඹ
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එේ.ස.එච්.නක්.
නේයහනදණිඹ
භවආයච්චිකුඹුය භඹහ ජහති අධයහඳන
විදයහ පිඨඹ

නේඹ
HA/05/01/0 2022.05.26
සථීය කිරීභ 2/22

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

අධියණ, භහන නේඹ
MOJ/EO7/D 2020.01.13
හිමිේ ව නිතී සථීය කිරීභ O/Court/Pr
ප්රතිංසයණ
o.Asst/457
අභහතයහංලඹ
නේඹ
නේයහ/
2020.01.17
සථීය කිරීභ ජහඅවිපි/02/0
1/02/10

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2015.10.01 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහර වති යන රද පිටඳත්

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ විඹන් ව ර් රට
අදහශ හභහර්ථ හිත තනි පිටුකින්
ස ශ නල්නනේ වති ශ
පිටඳත අලයයි.

විදයහ පිඨඹ
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CS/DOS/40689

බී.ජී.එච්. සුයංගිහ
මිඹ

1/02/10

ඉඩේ ඳරිවයණ
නේඹ
MPI/Admin/ 2019.10.02
ප්රතිඳත්ති ළරසුේ සථීය කිරීභ 16/GL/03
නදඳහර්තනේන්තු

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

2013.02.15 සට 2014.04.23 දක්හ
හරහනුනේ රඵහ ඇති ළටුේ යහිත
නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.09.20 දින සට 2016.12.22.දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
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CS/DOS/41109

ඒ.ආර්. ෂහතිභහ
රිඹහරහ මිඹ

නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2019.04.10
ංර්ධන
සථීය කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ විඹන් ව ර් රට
අදහශ හභහර්ථ හිත තනි පිටුකින්
ස ශ නල්නනේ වති ශ
පිටඳත අලයයි.
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ යමින් එහ
ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.

4349

CS/DOS/41459

පී.වී.ජී. භධුෂිහ මිඹ ප්රජහ ඳහද
නේඹ
DCBC/EST/0 2020.09.18
විනලෝධන
සථීය කිරීභ 8/2/1/360
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

4350

CS/DOS/40759

යු.ජී.එන්.එස.
නප්රේභයත්න මිඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
ප්රතිපර ටවන

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

නේඹ
NPS/HRD/0 2020.06.09
සථීය කිරීභ 7/PF/12/07

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
වති ශ ටවන් එවිඹ යුතුඹ
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ යමින් එහ
ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහර වති යන රද පිටඳත්

2022.08.08
අනු
අංකය
4352

CS/DOS/.......
අංකය
CS/DOS/16920

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

පී.ජී.ඒ.අයි.
ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ POL/ELH/HR 2019.11.13
ප්රිඹදර්ලනී නභඹ/මිඹ හර්ඹහරඹ M/02/10/02
ඇශවළය
0

අඩුපාඩු ගේඛනය
2014.09.30 දින සට 2015.09.30
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ රළබී නනොභළත.

4353

CS/DOS/17627

ඩබ්.එන්.එස.
වියසංව නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVPW/AD 2022.02.21
හර්ඹහරඹ M/ES/PFILE
ඳඩුසනුය
/12/1/13
ඵටහිය

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
උඳහධිඹ නහථ කිරිභ ප්රභහණත්
නනොනේ.

විව්තරය

4354

CS/DOS/17998

එන්.නක්.බී.ආර්.එල්. ර්භහන්ත
නයසංව නභඹ/මිඹ අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MIC/ADM/1 2022.03.31
5/04/12/45

4355

CS/DOS/16229

ඒ.එේ.අයි.
පුයහවිදයහ
සථිය කිරීභ පුවි/1/14/3/ 2022.03.23
ප්රිඹදර්ලනී නභඹ/මිඹ නදඳහර්තනේන්තු
භධයභ/ං.නි
/11

2014.04.25 සට 2015.04.24 ව
2015.04.25 සට 2016.04.24 දක්හ
වු හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
අත්න වහ නිර මුද්රහ හිත
ඉදිරිඳත් යන්න
එහ ඇති පිටඳත් නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහ විසන් වති ය නළත.
චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
නභ නිළයදි ටවන් ය නළත.
මිපුර්ණ නභ නඹොදහ නිළයදි නොට
එන්න
නිළයදි ේපර්ණ යන රද
දිවුරුේ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත
නිළයදි ේපර්ණ යන රද
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත
2013.09.20- 2014.09.20 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ

4356

CS/DOS/16868

එන්.ජී.සී.නක්.
ආරිඹයත්න
නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ POL/MDG/ 2022.01.12
හර්ඹහරඹ HRM/05/01
භළදිරිගිරිඹ
/025

4357

CS/DOS/16318

ඩබ්.ජී.එන්.පී.
විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/4 2022.03.01
යත්නඳහර නභඹ/මිඹ ප්රර්ධන වහ
/1/33
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

2013.04.20. සට 2014.04.20
දක්හ නිහඩු හර්තහ

චර්ඹහ ටවනනහි දිනඹන් ඳළවළදිලි
නළත.

4358

CS/DOS/16860

එච්.එේ.එස.එල්.නක්. නෞය
සථිය කිරීභ 06/A/DO/16 2022.05.31
ඇවළනල්නඳොශ
අභහතයහංලඹ
860/796
නභඹ/මිඹ
(දිසත්රික් භව
නයෝවර නඳොනශොන්නරු)

E - hrm ආෘතිනේ මුල් පිටඳත

4359

CS/DOS/16134

ඩබ්.ජි.සී.එන්.වීයනෝ මිනිසඵර ව
සථිය කිරීභ
න් නභඹ/මිඹ
රුකීයක්හ
නදඳහර්තනේන්තු
(ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ එච්.එේ.සී.එස.
ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
නවේයත් නභඹ/මිඹ
හර්ඹහරඹ ඳඩුනුය
නළනනහිය

DOME/01/0 2022.05.18
6/DO/II/29

E - hrm ආෘතිනේ මුල් පිටඳත

DSKU/DPL/ 202204.26
PL/DOPMT/
23/

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
රළබී නනොභළත.

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/3 2022.05.22
ප්රර්ධන වහ
/1/8
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

උේඳළන්න ඹතිනේ සඹලු පිටු
වති යන රද පිටඳත

4360

4361

CS/DOS/17574

CS/DOS/16230

ඩබ්.ඩී.එන්.පී.
ජඹසුරිඹ නභඹ/මිඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
රළබී නනොභළත.

2016/12/22 හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවනන්
ඳත්වීේ අංඹ නියදි නනොනේ.

2017.09.20 - 2018.06.03 දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
නභ නිළයදි නනොනේ.
2018.06.04 - 2018.07.05 දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ

4361

CS/DOS/17518

ආර්.එේ.එේ.පී.
යහජඳක් නභඹ/මිඹ

ඳශු ේඳත් යහජය සථිය කිරීභ SML/2/17/P 2022.06.01
අභහතයහංලඹ
FDO/4/1-26

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන
2019.04.15 - 2019.11.30 දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ

4362

CS/DOS/16162

ජී.ජී.එන්.කුභහරි
නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KDS/PBK/1/ 2022.01.27
හර්ඹහරඹ
4/1/2-27
ඳසඵහනේ
නෝයනශේ නහරපිටිඹ

2015.04.16 - 2016.04.15 දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
මීඳතභ අධීක්ණ නිරධහරිඹහනේ
වහ නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
අත්න් වහ නිර මුද්රහ නදක් හිත
ඉදිරිඳත් යන්න

4363

CS/DOS/16169

ජී.එස.එස.
නවේහවිතහන
නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KDS/PBK/1/ 2022.01.20
හර්ඹහරඹ
4/1/2-28
ඳසඵහනේ
නෝයනශේ නහරපිටිඹ

2013.04.16 - 2016.04.16 දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
මීඳතභ අධීක්ණ නිරධහරිඹහනේ
නිර මුද්රහ හිත ඉදිරිඳත් යන්න.

4364

CS/DOS/17859

ආර්.සී.එන්.
රුකුනහඹ
භඹහ/නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ නඳොල්වනර

නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.
චර්ඹහ ටවනනහි ඳළවළදිලි වති
යන රද පිටඳත

4365

CS/DOS/16241

පී.ජී.යු.පී. මුණසංව
භඹහ/නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ නන්ත්ත

2013/04/16/ - 2014/04/16 ට
අදහර හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහනේ ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
නිර මුද්රහ
2016/04/16 - 2016/12/15 දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ

4366

CS/DOS/17617

එච්.පී.එල්.පී.ජඹසුරිඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
භඹහ/නභඹ/මිඹ
හර්ඹහරඹ ඳඩුනුය
ඵටහිය

ඳළවළදිලි දින වන් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි වති යන රද
පිටඳත

4367

CS/DOS/17545

ඩබ්.එේ.එස.එස.
න්නිනහඹ
භඹහ/නභඹ/මිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/4 2022.02.24
ප්රර්ධන වහ
/1/22
නශනඳොශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

තය පිටඳත් ඵට වති යන
රද 03 ඳරිශිසඨඹ වහ 04 ඳරිශිසඨඹ
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින
අනු සඹලුභ හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

4368

CS/DOS/16900

නේ.ඒ.ඩී.සී.
ලිඹනනේ
භඹහ/නභඹ/මිඹ

නඵෞේධ ටයුතු සථිය කිරීභ නඵෞ.නො/ඳහ 2022.06.01
පිළිඵ
/05/ං.නි./1
නදඳහර්තනේන්තු
180

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත
සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර
වන් ය නිකුත් යන රද
ප්රතිපර ටවනක් විඹ යුතුඹ.
2013/06/26 - 2014/06/25 දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ
නිරධහරිඹහ විසන් අත්න් නොට
ඉදිරිඳත් යන්න.
2015/06/26 - 2016/06/25 දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ
ඉදිරිඳත් යන්න.

4372

CS/DOS/08045

ඩබ්.ජී.එන්.පී.වික්රභ
නේ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීේ WAR/EST/P 2022.02.12
හර්ඹහරඹ ERSN/A13/1
යහනඳොර

නිහඩු හර්තහ

4374

CS/DOS/6953

එන්.එේ.එල්.
දිල්රුක්ෂි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSU/ADMN 2020.09.24
හර්ඹහරඹ,ළේේ
/PFDO/7/
ඳත්තු උතුය උවන

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.07.02 දින සට 2017.07.01 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳත

4375

CS/DOS/06141

ඩබ්.ඒ.ඩී.එන්. ගීතිහ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSS/1/4/1/ 2022.04.27
හර්ඹහරඹ,
12
සීතහ

4378

CS/DOS/A/45757 E.S.යංජිත් යහේ භඹහ

මිනිසඵර ව
උස කිරීභ DoME/01/0 2021.02.09
රැකීයක්හ
II නරේණිඹ 6/General
නදඳහර්තනේන්තු

නිරධහරිඹහනේ 2013.04.02 දින සට
2019.11.30 දින දක්හ ඳරිහ හරඹ
තුශ රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
නිරධහරිඹහනේ නභ ළයදිඹ.නිළයදි යන
රද ලිපිඹ අලයයි.

නිරධහරිඹහනේ නදන ඳත්වීභට
අදහර ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිනේ
වති යන රද
පිටඳතක්(ංර්ධන වහය
(භහන ේඳත් ) තනතුය)

-

4379

CS/DOS/A/44828 W.M.P.K.
වීයනෝන් භඹහ

අධියණ,
ඵන්ධනහහය
ටයුතු වහ
ආණ්ඩුක්රභ
යසථහ
ප්රතිංසයණ
අභහතයහංලඹ

උස කිරීභ MOJ/E07/A. 2022.05.27
II නරේණිඹ Ass/12/200
5

ඵන්ධනහහය
මරසථහනඹ

උස කිරීභ ඩී1/12007
II නරේණිඹ

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
අ.නඳො. හභහනය නඳශ විබහනේ නදන ඵ නදභශ / සංවර භත්
ඵ නහථ කිරීභට ප්රතිපර නල්නඹ
චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

සථීය කිරීේ PHEC/EST/0 2022.07.17
5/PF/DO/01

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි

සථීය කිරීේ PS/HR/02/P 2019.11.08
F/3961

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018.04.16 දින සට 2018.06.30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක් ( 5
ඳරිශිසටඹ)

4380

CS/DOS/A/45958 O.W.K.S.
කීර්තියත්න භඹහ

2022.05.05

4381

CS/DOS/08563

ඊ.ජී.යි.එන්.නප්රේභති නෞය
ර
අභහතයහංලඹ

4382

CS/DOS/09619

එච්.එේ.එස.ඩී.නක්.ඵ ජනහධිඳති
ණ්ඩහය
හර්ඹහරඹ

4384

CS/DOS/15358

ආර්.එේ.එන්.පී.යත්
නහඹ

4385

CS/DOS/15523

එන්.ඩී.පී.කුභහයසංව ප්රජහ ඳහද
සථිය කිරීභ DCBC/EST/8 2022.06.07
විනලෝධන
/2/1/373
නදඳහර්තනේන්තු

හන්තහ, ශභහ
සථිය කිරීභ MWCA/02/ 2022.06.16
ටයුතු වහ භහජ
05/4/4/1/1
විඵර ළන්වීනේ
21
අභහතයහංලඹ

ගිණුේ ක්රභ භත් ප්රතිපර ටවන

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
(ආණ්ඩුක්රභ යසථහනේ 157(අ)
ව 161(ඇ)(III) න යසථහ)

4387

61506

පී.ජී.එස.ඩී.ජඹයත්න මිනුන්නොඩ
නේනඹන්
මිඹ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ ඉල්රහ
හර්ඹහරඹ
අසවීභ

මිනු/1/5/1/1 2022.05.06
15

*ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති ශ පිටඳත

4388

CS/DOS/A/42457 එස.ඩී.පී.නක්.රඳසංව ඉඩේ හිමිේ
උස කිරීභ 01/03/01/0 2022.05.04
භඹහ
නියවුල් කිරීනේ
1/278
නදඳහර්තනේන්තු

4389

CS/DOS/ 41708

වී.දඹහලිනී මිඹ

අධයහඳන
සථීය කිරීභ EPD/ADM/0 2022.05.04
ප්රහලන
8/DO/16
නදඳහර්තනේන්තු

01. චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවන අනු 2015.08.04 ර්නේ
ළටුේ ර්ධ වන් ය නනොභළත. එභ
ළටුේ ර්ධ නහ නනොභළතිවීභට නවේතු
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක් අලයයි.

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. ජහති උස
ඩිේනරෝභහ වති ර තයාලිනී
ගපොන්නුවාමි නරද අනනක් ලිපි ර
විගජ්න්තන් තයාලිනී නරද දක්හ ඇත.
එභ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

2022.08.15
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

4390

13566

ඩබ්.එස.පී.ර්භහන විනේල රැකිඹහ
සථීය කිරීභ MFE/RAD/1 2022.07.31
මිඹ
ප්රර්ධන වහ
/1/131
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතයනේ මුල් පිටඳත
(ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)වහ හර්ඹක්භතහ භත් දින
දක්හ

4391

12977

ටී.යි.ආර්.ඒ.ධර්භ
නේන භඹහ

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

චර්ඹහ ටවන (නඳොදු 35)

චර්ඹහ ටවනන් නිරධයඹහනේ අත්න
ඇතුරත් ය පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

4394

12090

ඊ.ඒ.එන්.ජී.කුභහරි
මිඹ

ආයච්චිට්ටු
සථීය කිරීේ ARA/ADM/ 2022.06.07
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
ADMIN/04/
හර්ඹහරඹ
01/01

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

4395

13436

සථීය කිරීේ CA/10/12/0 2022.06.15
1/109

චර්ඹහ ටවන (නඳොදු 35)

චර්ඹහ ටවනන් නිරධයඹහනේ අත්න
ඇතුරත් ය පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

4397

14335

එඒ.පී.එච්.එස.ඒ.පිඹ බුේධලහන,
සරි මිඹ
ආමි ව
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ
ටී.එේ.එේ.එන්.නත්න් නහරි
නනෝන් මිඹ
ංර්ධන වහ
නිහ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ නිහ වහ
ඉදිකිරීේ
අභහතයහංල
නේ
නල්ේනේ
අං
2/1/7/364

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.09.20-2016.12.21 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ වහ ,2015.09.21-2016.09.20
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
දක්හ ඳරිහ හර්තහනේ නදඳහර්තනේන්තු
ආඹතන ප්රධහනිඹහ අත්න් ය ඉදිරිඳත්
යන්න

සථීය කිරීභ NPS/HRD/0 2022.05.18
8/PF/13/29

2018.06.13

අභහතයහංලඹ

නේ
නල්ේනේ
අං
2/1/7/364

4399

CS/DOS/81547

පී.ඩී.අයි. භදුභහලි
නභඹ

නදොඩේනොඩ
ප්රහනේශීඹ
හර්ඹහරඹ

මුදහ වළරීභ

4400

CS/DOS/78333

නේ.එේ.ඩී.යි.බී.
ජඹසුන්දය භඹහ

භතුභ ප්රහනේශීඹ
හර්ඹහරඹ

මුදහ වළරීභ

4401

CS/DOS/77367

නක්.ඩී.එේ.රුන් රල්රහවිට
භඹහ
ප්රහනේශීඹ
හර්ඹහරඹ

4402

4407

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

උඳහධි රංගු දිනඹ හිත උඳහධී
විසතයඹ ප්රතිපර ටවන ඉදිරිඳත් යන්න

SMOD/NS/A 2022.06.09
DM/07/ND
DCB/01පු/ලි
SMOD/NS/A 2022.06.09
DM/07/ND
DCB/01පු/ලි

* 10 න ඳරිශිසඨ ප්රහය ඉල්ලීභ
* වති ශ පිටඳත
* ඳත්වීේ ලිපිඹ

මුදහ වළරීභ

SMOD/NS/A 2022.06.09
DM/06/ND
DCB/01පු/ලි

* 10 න ඳරිශිසඨ ප්රහය ඉල්ලීභ
* වති ශ පිටඳත
* ඳත්වීේ ලිපිඹ

CS/DOS/77770

ඩබ්.එේ.එස.චතුයංහ ජනහධිඳති නල්ේ මුදහ වළරීභ
මිඹ
හර්ඹහරඹ

PS/HRA/01/ 2022.06.23
10/ං.නි.
සථහනභහරු

* 10 න ඳරිශිසඨ ප්රහය ඉල්ලීභ
* වති ශ පිටඳත
* ඳත්වීේ ලිපිඹ

CS/DOS/64921

එේ. එන්. තයංහ
මිඹ

ධීජනද/ආ02/ 2022.06.17
05/DO/PF/2
021/99

* ඳත්වීේ ලිපිඹ

ධීය වහ ජරජ
නේනඹන්
ේඳත්
ඉල්රහ
නදඳහර්තුනේන්තු අසවීභ

* 10 න ඳරිශිසඨ ප්රහය ඉල්ලීභ
* වති ශ පිටඳත
* ඳත්වීේ ලිපිඹ

*164 න්තිඹ පුහය නිරධහරිඹහ
දළනුත් ර ලිපිඹ
*නිරධහරිඹහ දළනුත් වු ඵට ලිපිඹ

4408

CS/DOS/00827

A M N පුසඳ කුභහරි ෘෂිර්භ
සථිය කිරීේ ෘනදආ/3/1 2019.08.08
නදඳහර්තනේන්තු
1/2/79

ඳරිණ ඳරීක්ණඹ විඹ භත්
ඇති දින අනු හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.
එහ ඇති පිටඳත් වති ය
නනොභළත.

4409

CS/DOS/00861

R G D D ධර්භසරි

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ /
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
රළබී නනොභළත.
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/MDB/1 2022.06.10
හර්ඹහරඹ /2
භළදදුේඵය

* වති ශ පිටඳත

4410

CS/DOS/00877

A K P G භන්භලි

අඳනඹන
සථිය කිරීේ 114/1/07
ෘෂිර්භ
නදඳහර්තනේන්තු

4411

CS/DOS/10353

ඊ.ජී.අයි.උදඹහංනී

පුයහවිදයහ
සථීය කිරීේ 2/1/1/20/G 2019.03.08
නදඳහර්තනේන්තු
AL/32

4412

CS/DOS/16455

එච්.ඒ.ඒ. ඉහනි
භඹහ/නභඹ/මිඹ

ේරු
සථිය කිරීභ CEQ 13275 2022.06.02
නදඳහර්තනේන්තු

2022.06.22

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
*4 ඳරිශිසටඹ

4 ඳරිශිසටනේ තය පිටඳත් ඵට
වති යන රද ලිපි පිටඳත්
අලය නේ.
2016.05.02 - 2017.05.01 දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ
ඉදිරිඳත් යන්න.
E - hrm ආෘතිනේ මුල් පිටඳත

4413

CS/DOS/17993

ඩබ්.එන්.ඩි.සී.
සරිර්ධන
භඹහ/නභඹ/මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2022.05.25
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(කුරුණළ
ර)

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
E - hrm ආෘතිනේ මුල් පිටඳත

4414

CS/DOS/17943

නක්.ඒ.ඒ.නක්.
ව ආයච්චි
භඹහ/නභඹ/මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2022.05.25
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(කුරුණළ
ර)

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත
E - hrm ආෘතිනේ මුල් පිටඳත

4415

CS/DOS/17992

පී.ඒ.සී.සී.
තිරයත්න
භඹහ/නභඹ/මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2022.05.27
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(කුරුණළ
ර)

E - hrm ආෘතිනේ මුල් පිටඳත

4416

CS/DOS/17954

එේ.එල්.එේ.
නුන්ප්රිඹ
භඹහ/නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVPANN/A 2022.04.08
හර්ඹහරඹ DMES/PFILE
ඳන්නර
/7/1/24

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන
ඳළවළදිලි චර්ඹහ ටවනක් අලය
නේ. දින ඳළවළදිලි නළත.

*4 ඳරිශිසටඹ එවීභට ටයුතු
යන්න.එහි ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
නිර්නේල යන නොටනේ නිරධහරිඹහ
ළඩබහයත් දිනඹ වන් ය නළත.

භඹහ/නභඹ/මිඹ

ඳන්නර

/7/1/24
එහ ඇති 2015.05.09 දින ඳළති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණ
ප්රතිපර ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
ඳත්වීේ අංඹ නිළයදි ටවන්
නළත. ඳත්වීේ අංඹ නිළයදි යන
රද ප්රතිපර ටවන

4417

CS/DOS/17987

පී.ඒ.ඩි. චතුයංනි
භඹහ/නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVPANN/A 2022.04.08
හර්ඹහරඹ DMES/PFILE
ඳන්නර
/7/1

ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති
පිටඳත ඳළවළදිලි නළත
ඳළවළදිලි චර්ඹහ ටවනක් අලය නේ.

4418

CS/DOS/A/47777 එන්.ඒ.ඹරට් මිඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට MOJ/E07/Pr 2022.04.20
උස කිරීභ o.Ass/131/2
005

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

4420

CS/DOS/A/48457 එෂස.එෂස.භහර් මිඹ

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

II නරේණිඹට NPS/HRD/0 2022.03.30
උස කිරීභ 5/PF/27/01
9

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

නිරධහරිඹහ ළටුේ යහිත නිහඩු 9 1/2 ක්
රඵහ ඇති ඵ දන්හ ඇතත් ආඹතන
ප්රධහනී නිර්නේලඹ ඒ අනු නඹොමු ය
නනොභළත.

4421

CS/DOS/A/48054 ඒ.එේ.එස.විනේසරිඹ රහඳ අධයහඳන
හර්ඹහරඹකුරුණෆර

II නරේණිඹට /අධයහ/කු/ 2022.05.21
උස කිරීභ හඳ/07

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

4422

CS/DOS/A/48080 ටී.එේ.එස.ඵණ්ඩහය
භඹහ

II නරේණිඹට ADM/01/04 2022.05.04
උස කිරීභ /15-03

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

4423

CS/DOS/33616

fක්.වීයර්fේසයන්

නන ශද, හණිජ සථීය කිරීභ 105/05/06/ 6/15/2022
වහ අ හවහය
08
සුයක්ෂිතතහ
අභහතයංලඹ

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලඹ

4424

CS/DOS/33532

ඒ.එච්.එේ.නජසීර්

නෞය
අභහතයංලඹ

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.(එහ ඇති ලිපිනඹහි
නිළයදි දිනඹ දවන් ය නනොභළත)

අධයහඳන යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ 06/A/DO/33 8/10/2021
532/727

4425

CS/DOS/33125

ටී.තහනභෝදයේපිල්
වර

නන ශද, හණිජ සථිය කිරීභ 105/05/06/ 6/9/2022
වහ අ හවහය
25
සුයක්ෂිතතහ
අභහතයංලඹ

දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලඹ

4426

CS/DOS/33498

එේ.නජන්දියන්

නෝභයන්ඩර සථිය කිරීභ
ප්රහන ේශීඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

4427

4428

4429

CS/DOS/32707

CS/DOS/32777

CS/DOS/32468

එස.එස.එල්.කුභහය

එේ.ඩී.පී. මුතුර

නිපුනතහ
සථිය කිරීභ
ංර්ධන,
ෘත්තීඹ
අධයහඳන,ඳර්නේ
ණ වහ න
නිඳළයුේ යහජය
අභහතයංලඹ
ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ
බුරත්නොහුපිටිඹ

TR/2/11/ST 12/1/2020
O/371

BKP/EST/PF 2021/01
DEV/A2/6

නක්.එේ.එස. නලීෂහ ේභන්තුය
සථිය කිරීභ ADM/PERFL 4/18/2022
ප්රහනේශිඹ නල්ේ
/03/DO/56
හර්ඹහරඹ

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

4430

CS/DOS/A/42303 පී. ඳේභහතී මිඹ

නේශීඹ ආදහඹේ
I න
PFF/10526/ 2022.03.22
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
10
උස කිරීභ

01.ඳරිහ හරඹ තුශ ඳශමුන
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
නනොවීභට නවේතු
02.ඳශමු හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත් නනොවීභ භත 2003 ර්නේ
ළටුේ ර්ධඹ විරේබනඹ ය
ඇති අතය, නදන
හර්ඹක්භතහඹ භත් නනොවීභ
භත 2019 ර්නේ ළටුේ ර්ධඹ
නහ නළත. ලිපිනොනු අනු
නභභ ළටුේ ර්ධන නවීභට
අනුභළතිඹ රඵහ දී තිනබ්ද ඹන්න
තවවුරු යන්න. ඒ අනු ළටුේ
ර්ධ 20 ේපර්ණ න ඳරිදි
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳත්
නඹොමු යන්න.
03. නවීේ නතය ය ඇති 2003
ර්නේ ළටුේ ර්ධඹ වහ 2019
ර්නේ ළටුේ ර්ධඹ ඳසු
නවීභට ටයුතු ය නනොභළති නේ
I න නරේණිඹට උස කිරීනේ දිනඹ
ඉදිරිඹට දීර්ක නේ. ඒ අනු
නිර්නේලඹ නඹොමු යන නභන්
දන්මි.

01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න.
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

04. ඳශමු හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත්වීභ ප්රභහදවීභ නවේතුනන්
ළටුේ ර්ධ දිනඹ 06.20 නර
චර්ඹහ ටවනන් දක්හ ඇත. ඒ අනු
I න නරේණිඹට උසවීනේ දිනඹ
06.20 විඹ යුතුඹ. නමුත් නිර්නේශිත
දිනඹ නර වන් ය ඇත්නත්
2021.06.19 දිනඹයි. ංර්ධන
නිරධහරී නේඹට අන්තර්ග්රවණඹ
ශ නිරධහරීන්නේ ළටුේ තරඹන්හි
විභතහ නිළයදි කිරීභ
ේඵන්ධනඹන් 2019.10.23 නිකුත්
යන රද CS/DOS/A/
අන්තර්ග්රවණ ලිපිනඹහි උඳනදස
අනු ටයුතු ය ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
නඹොමුයන නභන් දන්මි.

4431

CS/DOS/A/45863 ඒ.ඩී.පී. ද අල්විස මිඹ ආනඹන වහ
I න
IECD/8/2/1/ 2022.06.06
අඳනඹන ඳහරන නරේණිඹට
6/PF/14
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

01.නඹොමුත චර්ඹහ ටවනන් 2020
ර්ඹට අදහශ ළටුේ ර්ධඹ
වන් ය නළත. එඵළවින් ළටුේ
ර්ධ 20 ේපර්ණ න ඳරිදි
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳත්.
02.ඳශමු හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත්වීභ ප්රභහදවීභ නවේතුනන්
ළටුේ ර්ධ දිනඹ 05.26 නර
චර්ඹහ ටවනන් දක්හ ඇත.
එඵළවින් I න නරේණිඹට උස වීනේ
දිනඹ ද 05.26 දිනට න ඵළවින්
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
නඹොමු යන්න.

02.ංර්ධන නිරධහරී නේඹට
අන්තර්ග්රවණඹ ශ නිරධහරීන්නේ ළටුේ
තරඹන්හි විභතහ නිළයදි කිරීභ
ේඵන්ධනඹන් 2019.10.23 නිකුත් යන
රද CS/DOS/A/ අන්තර්ග්රවණ ලිපිනඹහි
උඳනදස අනු ටයුතු ය ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ නඹොමුයන
නභන් දන්මි.)
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CS/DOS/A/46003 එච්.එේ.නක්.පී.
නවේයත් මිඹ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

I න
2/1/1/11/භ 2022.05.17
නරේණිඹට
වනුය/15
උස කිරීභ

01.ඳරිහ හරඹ තුශ ඳශමුන
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
නනොවීභට නවේතු.
02. 2020.05.16 දින නතක් ළටුේ
ර්ධ 20 ේපර්ණ න ඳරිදි
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳත්.
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CS/DOS/A/45331 අයි.ජී. චහන්දනී
භළණිනක් මිඹ

ත්ත් නිසඳහදන I න
DAPH/AD/1 2022.06.02
වහ නෞය
නරේණිඹට
4/8/66
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

01. නඹොමුත චර්ඹහ ටවනන්
2018.05.16 දිනට ළටුේ ර්ධඹ
වන් නළත. ඊට නවේතු නර්ද
ඹන්න ඳළවළදිලි කිරීභක් .
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CS/DOS/A/44648 බී.ඩබ්.නේ. ඵණ්ඩහය
භඹහ

නශ වහ
I න
TIP/ADM/0 2020.07.30
ආනඹෝජන
නරේණිඹට
8/10/80
ප්රතිඳත්ති
උස කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

01. නඹොමුත චර්ඹහ ටවනන් 2002
ර්නේ ළටුේ ර්ධඹ වන්
නළත. ඊට නවේතු නර්ද ඹන්න
ඳළවළදිලි කිරීභක් . එනේභ
2012,2013,2014 ර්ර ළටුේ
ර්ධන චර්ඹහ ටවන ඡහඹහ පිටඳත්
කිරීනේ දී පිටඳත් වී නනොභළති
ඵළවින් චර්ඹහ ටවනන් ඳළවළදිලි
ඡහඹහ පිටඳතක් නඹොමු යන්න.
02. ඳත්වීේ දිනඹ 2000.05.16 දින
වු ද ළඩ බහයළනීනේ නල්නඹ
අනු ළඩ බහයළනීභ සදු ඇත්නත්
2000.09.11 දින නේ. ඳත්වීභ සථිය
කිරීභ සදු ඇත්නත් 2000.05.16
දිනට නේ. එඵළවින් නේ
ේඵන්ධනඹන් ඳළවළදිලි කිරීභක්
යන්න.

01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න.
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

03.ඳශමු හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ භත්වීභ ප්රභහද වීභ භත
ළටුේ ර්ධඹ 5.16 සට 06.01දින
දක්හ ඉදිරිඹට නොස ඇති අතය
2019 දක්හ ළටුේ ර්ධ දිනඹ
06.01 වී ඇත. නමුත් 2020 දී ළටුේ
ර්ධඹ 05.16 වී ඇත නවේතු
නර්ද?
04.I න නරේණිඹට උස කිරීභ
වහ ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේශිත දිනඹ 2020.05.16 නර
නඹොමු ය ඇත. නමුත් 2003.05.16
දින සට 2003.06.01 දක්හ ළටුේ
ර්ධඹ විරේබනඹ වී ඇති ඵළවින්
I න නරේණිඹට උස කිරීනේ දිනඹ
06.01 නර නිළයදි විඹ යුතුඹ. ඒ
වහ ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ නඹොමු යන්න.
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CS/DOS/A/46214 ජී.ඩී. භල්හන්ති මිඹ විරහභ ළටුේ
I න
විළ/ඳහ10/ 2022.06.23
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
නඳෞලි/498/
උස කිරීභ ං

01. නඹොමුත චර්ඹහ ටවනන්
2014,2015 ඹන ර්ඹන් නදනක්
ළටුේ ර්ධන ටවන් නළත. නවේතු
නර්ද?

2022.08.22
අනු
CS/DOS/…. අංකය
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය
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CS/DOS/A/45778 B.R.M.R.D.යත්නහඹ තළඳළල්
උස කිරීභ 10/47(බී)/ං 2022.05.25
 මිඹ
නදඳහර්තනේන්තු II නරේණිඹ .නි./15(01)/
2021(2022)

4437

CS/DOS/A/44611 M.S.V.නනනවියත්
න භඹහ

ඉඩේ ඳරිවයණ
උස කිරීභ LUPPD/1/11 2022.06.07
ප්රතිඳත්ති ළරසුේ II නරේණිඹ /DOS/221
නදඳහර්තනේන්තු

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ළටුේ යහිත නිහඩු හිරේ
කිරීනභන් ඳසු නිහඩු හර්තහ

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

4438

CS/DOS/A/45297 A.S. නවුෂර් මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ,කුරු
ණෆර

උස කිරීභ DSKU/ADM/ 20211.12.23
II නරේණිඹ ES/DVADM/
5/5

4439

CS/DOS/A/45045 K.ජනනි නභඹ/මිඹ

හන්තහ, ශභහ
උස කිරීභ MWCA/2/5/ 2022.07.04
ටයුතු වහ භහජ II නරේණිඹ 13/20/9/23
විඵර ළන්වීේ
6
අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ ේඵන්ධ
ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ නිළයදි කිරීේ
නනතොත් එභ නිළයදි කිරීේ ටවන්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක්
එවිඹ යුතුඹ.(03,04,05,06 ළටුේ ර්ධ
දින නනසවීේ ේඵන්ධ)

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
අ.නඳො. හභහනය නඳශ විබහනේ නදන ඵ නදභශ / සංවර භත්
ඵ නහථ කිරීභට ප්රතිපර නල්නඹ
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CS/DOS/A/45951 D.G.S.L.K.පිඹසංව
නභඹ/මිඹ

ග්රහභ ංර්ධන
අබයහ
ඳර්නේණ
ආඹතනඹ

උස කිරීභ RDTRI/HO/0 2020.06.දින
II නරේණිඹ 1/03/01
යහිත

චර්ඹහ ටවන

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත
ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ ේඵන්ධ
ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ නිළයදි කිරීේ
නනතොත් එභ නිළයදි කිරීේ ටවන්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක්
එවිඹ යුතුඹ.(01 න ළටුේ ර්ධ දිනඹ
ේඵන්ධ)
අඩ ළටුේ/ළටුේ යහිත නිහඩු දින 168 ක්
අඹදුේඳත්රනේ වන් න ඵළවින් ඒ
පිලිඵ විසතයඹක් වහ එභ දින ණන
රඳන රද නිළයදි උස කිරීේ දිනඹ
වන් අඹදුේඳත්රඹ(ළ.යු -උස වීේ
දිනඹ ළටුේ යහිත නිහඩු / අඩ ළටුේ
නිහඩු දින ණනට අනුරපී ප්රභහද නේ.)

4441

CS/DOS/A/45448 P.H.G.A.W.උදඹහ භවනුය
න්ති මිඹ
භවහධියණඹ

උස කිරීභ භව/භවහධි/ 2022.07.19
II නරේණිඹ ආඹතන/202
2.

චර්ඹහ ටවන

4442

CS/DOS/A/45588 H.R.J.නේයේ මිඹ

අධියණ,
ඵන්ධනහහය
ටයුතු වහ
ආණ්ඩුක්රභ
යසථහ
ප්රතිංසයණ
අභහතයහංලඹ

උස කිරීභ MOJ/E07/A. 2022.06.15
II නරේණිඹ Ass/16/200
5

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ SML/2/2/D 2022.08.01
O/1/08

4445

4448

CS/DOS/08155

CS/DOS/07640

එේ.පී.අයි.ක්රිහන්ති

ඒ.එස.විනේසංව

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ ේඵන්ධ
ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ නිළයදි කිරීේ
නනතොත් එභ නිළයදි කිරීේ ටවන්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක්
එවිඹ යුතුඹ.(03,04,05,06 ළටුේ ර්ධ
දින නනසවීේ ේඵන්ධ)

අ.නඳො. හභහනය නඳශ විබහනේ නදන ඵ නදභශ / සංවර භත්
ඵ නහථ කිරීභට ප්රතිපර නල්නඹ

සථිය කිරීභ MBRCA/01/ 2022.06.23
08/08-826

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනඹහි
නිරධහරිඹහනේ නභ ළයදි නර දවන්
ය ඇත

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2016 හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවනනහි හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරීක්ණඹ ේපර්ණ ය ඇත/ නළත
ඵට දවන් ය නනොභළත

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් වති ර පිටඳත

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ර පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

ඳරිහ හරඹ තුර රඵහත් නිහඩු
විසතය (ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන
රද හර්තහක්)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.06.06 දින සට 2015.12.03 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳත
4451

CS/DOS/19661

ඩබ්.එේ.එේ.ආර්.නක්. ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ ADM/ES/pe 2020.07.08
විනේනෝන් භඹහ
හර්ඹහරඹrfi/05/04
නොටනනවය

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.12.31 සට 2018.06.30 දක්හ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඳරිහ හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවන

4452

CS/DOS/19679

නේ.එච්.එේ.ඩී.නේ.
ඵණ්ඩහය මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීේ 2/7/7/04
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තුකුරුණෆර

2021.10.12

4453

CS/DOS/41140

ඊ.බී. එන්. දිරහනි මිඹ ප්ර නල් -ටුන

නේඹ
DSK/EST/08 2020.02.19
සථීය කිරීභ /FI/01/13

4454

CS/DOS/40297

පී. ප්රඵහවයන් භඹහ

ප්ර නල් -මුතුර්

නේඹ
mu/ds/ebසථීය කිරීභ 04/pfile/2022

4455

CS/DOS/40623

පී.එස. යණසංව මිඹ

ප්ර නල් -භහතය
ඩත් තය

නේඹ
MTR/ADM/I 2017.08.31
සථීය කිරීභ NT/PERFO/
A5/P17

4456

CS/DOS/41308

ඩබ්.එේ.බී.ඩබ්
කුභහය භඹහ

4457

CS/DOS/40839

ඊ.වී.නන්දකුභහර් මිඹ ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

2022.06.16

පුයහවිදයහ
නේඹ
පුවි/1/14/3/ 2019.08.17
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ 276
නේඹ
SML/2/17/P 2022.07.15
සථීය කිරීභ FDO/2/2-60

චර්ඹහ ටවන

උේඳළන්න වතිනේ නභ භඟ චර්ඹහ
ටවනන් නභ නනොළරනේ.

නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහනේ වන් අඩ ළටුේ
පිළිඵ ඳළවළදිළි කිරීභක්

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.03.26 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ
ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.R.P රණසිංශ
ශා R.P ශිගරෝමලි

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
නිරධහරිඹහ නත වදය නවේතු භත රඵහ
දී ඇති නිහඩු, වදිස අනතුරු නවේතුනන්
රඵහ දී ඇති නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක්( ළටුේ යහිත ඳළවළදිලි)

නිහඩු හර්තහ

4458

CS/DOS/40636

එල්.පී. නයොසණි මිඹ

ප්ර නල් -භහතය
ඩත් තය

නේඹ
MTR/EST/E 2020.01.22
සථීය කිරීභ 5/PERDO/P
21

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

4459

CS/DOS/41302

එච්.එේ.ඒ.එච්
හීන්නන්ද මිඹ

ේරු වහ
විනේල රැකිඹහ
අභහතයහංලඹ

නේඹ
MFE/RAD/3 2019.04.10
සථීය කිරීභ /1/65

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ. 2015.05.09 වහ
2016.12.22 ඳළළත්ව විබහ ප්රතිපර
ටවන් ඒහ නනොභළත

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

4460

CS/DOS/40602

පී.පී.එච්.එස.
ගුණර්ධන භඹහ

ප්ර නල් -ඹුරුපිටිඹ නේඹ
KMB/ADM/ 2018.07.16
සථීය කිරීභ EST/HRM/E
2/GENAF/0
1-2

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

4461

CS/DOS/40352

නක්.බී.සී. රක්භහලි
මිඹ

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

නිළයදි ළඩ බහය ළනීභ හිත චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ..(2013.06.11 )නර

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
2005.10.18 දින සට ළටුේ ර්ධ 10ක්
රඵහ ඇති ඵ චර්ඹහ ටවනන් ඳළවළදිලි
දක්හ නළත. ළටුේ ර්ධ නහ ඇති
ඵට ඳළවළදිලි ටවන් තඵන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.

නේඹ
105/04/03/ 2022.07.27
සථීය කිරීභ 35

4462

46404

එස. තමිලිනි මිඹ

පුත්තරේ දිසත්රික්
ක්රභ ේඳහදන
හර්ඹහරඹ

II නරේණිඹට P/DPS/ADM 2022.07.
උස කිරීභ /04/DO/ආ.
ටයුතු

4463

46137

එස.පී. සුනීතහ මිඹ

නජීවී ංයක්ණ II නරේණිඹට ජී/1/5/2/4 2021.11.01
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ 1

චර්ඹහ ටවන

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

4464

46496

ඩී.නක්. විනේසංව
භඹහ

ඉඩේ නොභහරිස II නරේණිඹට LCGD/AD/5/ 2021.11.10
ජනයහල්
උස කිරීභ 1-158
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

2005.10.21 දින සට ළටුේ ර්ධ 10ක්
රඵහ ඇති ඵ චර්ඹහ ටවනන් ඳළවළදිලි
දක්හ නළත. ළටුේ ර්ධ නහ ඇති
ඵට ඳළවළදිලි ටවන් තඵන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
නිරධහරිඹහ II නරේණිඹට උසකිරීභට
සුදුසුේ පුයහ ඇත්නත් 2015.07.04
දිනට ඵ නිරීක්ණඹ න ඵළවින්
2015.07.01. දින සට උස කිරිභට අදහශ
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේල ය තිබීභ
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

4465

47461

එස. අරුන්දතී මිඹ

හන්තහ වහ ශභහ
ංර්ධන, නඳය
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන.. යහජය
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට MWCA/02/ 2022.03.08
උස කිරීභ 05/9/4/1/4
7

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

4466

47500

අයි.බී.යි.
න්නේත්ත භඹහ

නෞය
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට 06/A/DO/A/ 2022.06.06
උස කිරීභ 47500/169

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

නදන නරේණිඹට උස කිරීභට අදහශ
ඉදිරිඳත් ය ඇති අඹදුේඳත්රඹ නිළයදි
නනොනේ. නිඹමිත අඹඳුේඳත්රඹ එවිඹ යුතුඹ.

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

4467

46746

අයි.ජි.එස. ජඹසරිඹ
භඹහ

ඳරිහ වහ
II නරේණිඹට PCC/01/07/ 2022.03.07
ශභහයක්
උස කිරීභ 01/91
නේහ
නදඳහර්තනේන්තු

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

4468

46216

නක්.ඩබ්ලිේ.පී.
නප්රේභකුභහරි මිඹ

ඉඩේ හිමිේ
II නරේණිඹට 01/03/01/0 2022.03.15
නියවුල් කිරීනේ
උස කිරීභ 1/225
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

4469

46897

ආර්.එේ.ආර්.ඩී.දිහ
නහඹ මිඹ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

4470

46517

ඩබ්ලිේ.වී. සුනිල්
භඹහ

තළඳළල්
II නරේණිඹට 10/472020.09.14
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ A/D.O./29/0
9/2020

II නරේණිඹට ED/5/67/24 2022.03.28
උස කිරීභ /18

2008.08.04 දින සට ළටුේ ර්ධ 10ක්
රඵහ ඇති ඵ චර්ඹහ ටවනන් ඳළවළදිලි
දක්හ නළත. ළටුේ ර්ධ නහ ඇති
ඵට ඳළවළදිලි ටවන් තඵන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

අඹදුේඳනත් වන් ඳරිදි නිරධහරිඹහ අඩ
ළටුේ 61 1/2 රඵහ ඇති ඵළවින් ඒ අනු
ණනඹ ය නිරධහරිඹහ උස ශ යුතු
දිනඹ නිර්නේල ය එවිඹ යුතුඹ.

4471

46122

පී.වී.වී.නක්. දීඳහනි
මිඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට MOJ/E07/A. 2022.04.05
උස කිරීභ Ass./140/20
05

චර්ඹහ ටවන

4472

47413

එේ.සී. නවට්ටිආයච්චි භෘේධි, ෘව
II නරේණිඹට SMS/ADM/ 2021.03.02
භඹහ
ආර්ථි, ක්ෂුද්ර
උස කිරීභ 9/3/PF-28
මරය, සඹං
රැකිඹහ වහ යහඳහය
ංර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

4473

47448

වී. නන්දනෝඳන්
භඹහ

ඹහඳනඹ ප්රහනේශීඹ II නරේණිඹට J/DS/PF/DA 2022.02.11
නල්ේ
උස කිරීභ ED/05
හර්ඹහරඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

4474

47212

එස. නක්නහදන්
භඹහ

වුනිඹහ උතුය
II නරේණිඹට VN/DS/EB/P 2022.05.25
ප්රහනේශීඹ නල්ේ උස කිරීභ F/02/DA-01
හර්ඹහරඹ

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

4475

47386

එස.එේ.එන්.
නනනවියත්න මිඹ

හන්තහ වහ ශභහ
ංර්ධන, නඳය
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන.. යහජය
අභහතයහංලඹ

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ලිඛිත වහ හචි ඳරීක්ණ
ඇති ලිපිඹ
ප්රතිපර ටවන්ර වති ශ පිටඳත්
එවිඹ යුතුඹ.

4476

CS/DOS/01398

A A ප්රබහත්

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/5 2022.01.19
ප්රර්ධන වහ
/1/138
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන
රද උඳහධි වතිනේ වති ර
පිටඳත

4477

CS/DOS/01416

W M ප්රිඹංහ

නොවිජන
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ වේඵන්නතොට

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ර
පිටඳතක්

II නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2022.02.09
උස කිරීභ 4/4/1/104

සථිය කිරීේ HA/03/PF/5 2019.04.29
71

2010.02.08 දින සට ළටුේ ර්ධ 10ක්
රඵහ ඇති ඵ චර්ඹහ ටවනන් ඳළවළදිලි
දක්හ නළත. ළටුේ ර්ධ නහ ඇති
ඵට ඳළවළදිලි ටවන් තඵන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

4477

CS/DOS/01416

W M ප්රිඹංහ

නොවිජන
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ වේඵන්නතොට

සථිය කිරීේ HA/03/PF/5 2019.04.29
71
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන
රද උඳහධි වතිනේ වති ර
පිටඳත

2016.12.21 දක්හ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
2016.03.01 දින සට 2016.12.21
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහ
4478

CS/DOS/01798

H M N K N නවේයත්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DSM/ADMN 2019.04.30
හර්ඹහරඹ /PFILE/02/F
භවඔඹ
OCG/09

4479

CS/DOS/43999

S.Rathika

Divisional
Secretariat,
Manmunai
South
west,Paddipalai

සථියකිරීේ

ADM/PRSNL 2021.09.14
/04/C/14

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

4480

CS/DOS/44420

ඩී.ය.එන්.එස.කුභහරි
මිඹ

නහරි
සථියකිරීේ
ංර්ධන,නයශ
ංයක්ණ,අඳද්ර
ඹය ඵළවළයලීභ වහ
ප්රජහ ඳවිත්රතහ
ටයුතු යජය
අභහතයහංලඹ

MMWD/EST 2021.02.03
8/DO/36

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

4481

CS/DOS/43001

ඩබ්.ඒ.සී.දිනුෂිණී මිඹ ෘෂිර්භ
සථියකිරීේ
නදඳහර්තනේන්තු

DOA/Est.3/ 2022.04.07
3/DO/D/10

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

4481

CS/DOS/43001

ඩබ්.ඒ.සී.දිනුෂිණී මිඹ ෘෂිර්භ
සථියකිරීේ
නදඳහර්තනේන්තු

DOA/Est.3/ 2022.04.07
3/DO/D/10
උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

4482

CS/DOS/43352

එේ.එේ.ජී.ආර්.ප්රනහ
න්දු මිඹ

පුේරඹන්
සථියකිරීේ
ලිඹහඳදිංචි කිරිනේ
නේඳහර්තනේන්තු

CS/DOS/Poli 2020.12.04
cy/ /01

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

4483

CS/DOS/44234

A.L.Abdulla

Ministry of
Education

සථියකිරීේ

ED/12/01/0 2022.01.25
8/07/267

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහ

දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
261)
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

4484

4485

CS/DOS/43799

CS/DOS/44019

එේ.නි මිඹ

එස.පී.පී. ඉඳුනිරහනි
මිඹ

නොවිජන
සථියකිරීේ
ංර්ධනඹ
නදඳහර්තුනේන්තු
-හල්ර

7/2/8/75/8/ 2021.02.03
උඳහධි/නේ.ස
ථි (හල්ර)

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/DOL/1/ 2021.02.05
හර්ඹහරඹ 3/2/06
නදොළු

ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

4485

4486

CS/DOS/44019

CS/DOS/43555

එස.පී.පී. ඉඳුනිරහනි
මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/DOL/1/ 2021.02.05
හර්ඹහරඹ 3/2/06
නදොළු

එේ.ජී.එන්.භයුයඳහර ඉඩේ නොභහරිස සථිය කිරීේ LCGD/AD/5/ 2021.11.09
මිඹ
ජනයහල්
1-126
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
261)
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

4487

CS/DOS/43574

ඩ්බ්.එේ.ජී.එච්.නි විදුලිඵර
සංව මිඹ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ විඵ/ඳහ/3/2/ 2021.11.16
47

ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

2022.08.29
අනු
අංකය
4492

CS/DOS/.......
අංකය
CS/DOS/40931

නිධාරියාගේ නම
අයි. තහසේ මිඹ

ගවේලා ව්ථානය
නෞය
අභහතයහංලඹ

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

නේඹ
06/A/DO/40 2022.07.18
සථීය කිරීභ 931/800

අඩුපාඩු ගේඛනය
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්(EB Result Sheet)

විව්තරය
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ. 2015.05.09 විබහ
ප්රතිපර ටවන ඒහ නනොභළත

4493

CS/DOS/01006

W G K K ජඹයත්න

ඉඩේ හිමිේ
සථිය කිරීේ 01/07/01/1 2022.08.04
නියවුල් කිරීනේ
0
නදඳහර්තනේන්තු

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

4494

CS/DOS/00591

P G S අනබ්සංව

හන්තහ,ශභහ
සථිය කිරීේ MWCA/CA/ 2022.08.03
ටයුතු වහ භහජ
2/5/4/4/1/1
විඵරළන්වීේ
32
අභහතයහංලඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

4495

CS/DOS/00030

B M P යණතුං

හරිභහර්
අභහතයහංලඹ

2015.05.20-2016.02.02 දක්හ

4496

CS/DOS/01358

K භනේ

අඳනඹන
සථිය කිරීේ 1/14/1/83/( 2019.08.28
ෘෂිර්භ
TAN/04)
නදඳහර්තනේන්තු

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
අත්න තළබිඹ යුතු සථහනනේ
අත්න තඵහ නළත. නිරධහරිඹහනේ
අත්න තඵන රද චර්ඹහ ටවන
එවිඹ යුතුඹ.

4497

CS/DOS/22885

නේ.ඩී.පී.භනලී

වේඵන්නතොට සථියකිරීේ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ / ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ රළබී නනොභළත.

සථිය කිරීේ 10/1/2/DO/ 2022.08.01
098

HDS/ADM/0 2017.03.20
2/F/1/4/16

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ 04 ඳරිශිසඨඹ වති ය නනොභළත.
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
4498

CS/DOS/23230

ය.සී.එච්. පිඹනේන

නොවිජන
සථියකිරීේ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු

4499

CS/DOS/33067

නේ.ටී.ජඹන්තියත්න

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ ANU/DIST/5 44756
හර්ඹහරඹ
/1/B-13
නළනනහිය
නුයේ ඳශහත

7/2/8/75/8/ 2022.06.07
උඳහධි/නේ.ස
ථි(අනුයහධපුය
)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.09.17 -2016.12.31 හර්ෂි
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර මීඳතභ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
අධීක්ණ නිරධහරිඹහනේ වහ
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ අත්න් වහ
නිර මුද්රහ නදක් හිත ඉදිරිඳත් යන්න
උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

4500

CS/DOS/33288

පී.එස.නේනහනි

ර්භහන්ත
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ

නිහඩු හර්තහ

4501

CS/DOS/33155

ඒ.පී.ටී.බී.පී
පුසඳකුභහය

ළවිලි ර්භහන්ත
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ MPI/Admin/ 43640
15/DO//KL/
23

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016/05/28 දින සට 2016/12/21 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

4502

CS/DOS/33805

එස.රනේන්

4503

CS/DOS/33770

එල්.ර්මිරහ

ග්රහමීඹ නිහ ව සථිය කිරීභ
ඉදිකිරීේ වහ
නොඩනළගිලි ද්රය
ර්භහන්ත
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයංලඹ
ේරු වහ
සථිය කිරීභ
විනේල රැකිඹහ
අභහතයංලඹ

4504

CS/DOS/33602

නක්.කිටීලන්

4505

CS/DOS/33130

එස.යහජිනී

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

MRRNPD/0 21/12/27
2/12/PF/DO
/80

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

MFE/RAD/9 42955
/1/3

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

ේරු වහ
විනේල රැකිඹහ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ MFE/RAD/9 43839
/1/33

චර්ඹහ ටවන
ජහති වළඳුනුේඳත

ේරු වහ
විනේල රැකිඹහ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ MFE/RAD/9 44014
/1/33

නිහඩු හර්තහ

2018/06/30 දින/දිනඹන්හි ඳත්හ ඇති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණනේ
ප්රතිපර ටවන
ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
2013 ර්නේ/හරහනුනේ රඵහ
ඇති ළටුේ යහිත නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක්

4506

CS/DOS/31745

නේ.අජිත් එඩ්න්
භඹහ

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MPI/Admin/ 2018.09.14
14/JF/4

1)උඳහධි වතිඹ
2)උඳහධි
ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
3)යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

1)උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත
2)නභභ නිරධහරිඹහ උඳහධිඹ රඵහ
ඇත්නත් විනේල විලසවිදයහරඹ ඵළවින්
විලසවිදයහරඹ පිහිටි යටට අදහර තහනහඳති
හර්ඹහරඹ/භවනොභහරිස හර්ඹහරඹ
වයවහ නවෝ එභ විලසවිදයහරඹ පිහිටි
යනටහි තහනහඳති
හර්ඹහරඹක්/භවනොභහරිස
හර්ඹහරඹක් නභයට පිහිටහ නනොභළති නේ
විනේල ටයුතු අභහතයහංලනේ ප්රදත අංලඹ
භඟින් එභ නිරධහරිඹහ එභ විලසවිදයහරනේ
උඳහධිඹ ේපර්ණ ය ඇති ඵ නහථ
ය ළනීභට අලයයි. විලසවිදයහරනඹන්
එන රද ලිපිනේ මුේ පිටපත එවිය යුතුය.
3)2016.07.02 සට 2016.12.21 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්

4507

CS/DOS/31598

නක්.ආර්.එන්.අරත් ළවිලි
ත මිඹ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MPI/Admin/ 2020.07.08
16/GL/33

1)යහජය නේහ නොමින් බහ
1)2015.09.20 සට 2016.09.20 දින
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

4508

CS/DOS/31986

එේ.ඩී.ඒ.භහලි මිඹ අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ ED/05/67/2 2018.09.5
4/1

1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ 2)හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන්
3)නිහඩු හර්තහ
4)යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

1)මුල් ඳත්වීේ දිනට (2013.09.21)අදහර
ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ
2)එක් එක් විඹ භත්
ඇති දින අනු සඹලුභ හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර වති ය එවිඹ යුතුඹ
3)නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ
හරඹ තුශ රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත්
ර් ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
4)නිරධහරිඹහ
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත් දින දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳත්

4509

CS/DOS/31027

එච්.එේ.එස.එේ.නවේය අධයහඳන
ත් මිඹ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ ED/05/67/2 2019.12.10
4/1

4510

CS/DOS/30867

එච්.එන්.නක්.
විනේර්ධන මිඹ

4511

CS/DOS/31229

වී.ජී.ඩී.දිල්රුක්ෂි මිඹ අධයහඳන
සථිය කිරීේ EPD/ADM/0 2022.04.22
ප්රහලන
8/ 01/07
නදඳහර්තනේන්තු

ඉඩේ නියවුල්
සථිය කිරීේ 01/07/01/2 2022.07.04
කිරීනේ
09
නදඳහර්තනේන්තු

1)නිහඩු හර්තහ
2)යහජය
නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

1)නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය2013.05.28
සට2018.06.29 දක්හ(ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්
2)2016.05.28 සට
2018.06.29 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක්

1)උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

1)විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුේ පිටපත
අලයයි.

1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ 2)හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන්
3)නිහඩු හර්තහ
4)යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
5)චර්ඹහ ටවන

1)මුල් ඳත්වීේ දිනට (2013.09.19)අදහර
ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ
2)ගිණුේ ක්රභ විඹ භත්
ඇති හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ. 3)2013.09.19
සටහර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්න
දිනඹ දක්හ නිහඩු විසතය එහ
නනොභළත.(ප්රසත නිහඩු රඵහ ඇති නේ
ඳළවළදිලි වන් යන්න)
4)2013.09.19 සට හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත්න දිනඹ දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
5)2013.09.19ඳත්යන රද දිනඹ
නරසන් වන් ය ඹථහත් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි වති යන රද
පිටඳත

4512

CS/DOS/31229

වී.ජී.ඩී.දිල්රුක්ෂි මිඹ අධයහඳන
මුදහවළරීේ
ප්රහලන
නදඳහර්තනේන්තු

EPD/ADM/0 2022.04.22
8/ 01/07

1)යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති 143 න්තිඹ
අනු ඉල්ලීභ
(10 ඳරිශිසඨඹ)
2)න
ඳත්කිරීභට අදහර ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
3)2014 අඹළඹ නඹෝජනහ
ක්රිඹහත්භ කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර
නිරධහරීන් නත රඵහ දී ඇති
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ඇේද ඹන්න

1)යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹහරනේ නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති
ංනලෝධිත ආෘති ඳත්රඹ අනු
නිරධහරිඹහනේ ඉල්ලීභ ඉදිරිඳත් ශ
යුතුඹ.(නිළයදි නර ේපර්ණ ශ
ආෘතිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ)
2)න ඳත්කිරීභට අදහර ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ,නිේගේ කරමි
නරසන් ඳළවළදිලි වන් ශ යුතුඹ
3) ඹතුරුඳළදිඹ
රඵහ නන ය 05ක් ත වී ඇත්නේ
හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ වතිනේ
වති ර පිටඳත

4513

CS/DOS/31234

එේ.එල්.එච්.
අනුරුේධිහ මිඹ

අධයහඳන
මුදහවළරීේ
ප්රහලන
නදඳහර්තනේන්තු

EPD/ADM/0 2022.04.22
8/ 01/07

1)යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති 143 න්තිඹ
අනු ඉල්ලීභ
(10 ඳරිශිසඨඹ)
2)න
ඳත්කිරීභට අදහර ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
3)2014 අඹළඹ නඹෝජනහ
ක්රිඹහත්භ කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර
නිරධහරීන් නත රඵහ දී ඇති
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ඇේද ඹන්න
4)න ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති
ර පිටඳතක්

4514

CS/DOS/30428

එේ.ඒ.එස.ඒ.ටී.භ
නේ මිඹ

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

MIC/ADM/0 2022.07.27
4/04/17

1)2014 අඹළඹ නඹෝජනහ
ක්රිඹහත්භ කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර
නිරධහරීන් නත රඵහ දී ඇති
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ඇේද ඹන්න

1)යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹහරනේ නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති
ංනලෝධිත ආෘති ඳත්රඹ අනු
නිරධහරිඹහනේ ඉල්ලීභ ඉදිරිඳත් ශ
යුතුඹ.(නිළයදි නර ේපර්ණ ශ
ආෘතිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ)
2)න ඳත්කිරීභට අදහර ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ,නිේගේ කරමි
නරසන් ඳළවළදිලි වන් ශ යුතුඹ
3) ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ය 05ක් ත වී ඇත්නේ හවන
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ වතිනේ වති
ර පිටඳත
4)ගුරු තනතුයට ඳත්යන රද ලිපිනේ
වති යන රද පිටඳතක්
1)ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත
වී ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

නේනඹන්
ඉල්රහ
අසවීභ

4513

CS/DOS/31632

ඩබ්.නක්.පී.
භනවේසරී මිඹ

ප්රහනේහීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KOT/EST/
2020.07.31
හර්ඹහරඹ,
ADMDO/09
නොටනඳොර
/02 (11
නළුභ)

1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
2)නිහඩු හර්තහ
3)උඳහධි වතිඹ
4)චර්ඹහ ටවන
5)යහජය
නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

4518

CS/DOS/84884

ආර්. ඒ. අයි. එස.
යහජක් මිඹ

යහඹ, නහවි වහ
ගුන් නේහ
අභහතයහංලඹ

මුදහ වළරීභ

* 10 න ඳරිශිසඨ ප්රහය ඉල්ලීභ

4521

CS/DOS/31082

නක්.බී.එන්.
ප්රිඹදර්ලනී මිඹ

නෞය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 06/A/DO/ 2022..07.12
31082/812

4522

CS/DOS/30375

පී.ආර්.රක්භහලි මිඹ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීේ
හර්ඹහරඹ,තංල්
ර

MPS/AD/PF 2022.07.01
/DO/07

1)මුල් ඳත්වීේ දිනට (2013.09.20)අදහර
ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ
2)2013.09.20 සට2013.10.08
දිනඹ දක්හ නිහඩු විසතය එහ
නනොභළත.
3)උඳහධි
ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද උඳහධි
වතිනේ වති ර පිටඳත
4)2013.09.20 ඳත්යන රද දිනඹ
නරසන් වන් ය නිරධහරිනිඹනේ
ේපර්ණ නභ වන් ය ඹථහත් යන
රද චර්ඹහ ටවනනහි වති යන රද
පිටඳත
5)2013.09.20 සට
2013.10.07 දිනඹ දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

1)මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
(2013.09.21) නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ

1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
2)චර්ඹහ ටවන

1)මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
(2013.03.01) නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ
2)නිළයදි ඡහඹහ පිටඳත් ය,
ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

4524

CS/DOS/30843

එච්.එේ.සී.සී.නක්.
ජඹතිර මිඹ

නශ,හනිජ වහ
ආවහය
සුයක්ෂිතතහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 105/09/01/ 2022.07.11
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1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
2)උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
3)යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

1)මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
(2013.09.24) නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ
2)විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුේ පිටපත
අලයයි. 3)2013.09.24දින සට
2014.09.24දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක් වහ 2016.09.24දින සට
2016.12.21දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක්

4525

CS/DOS/31463

එේ.ජී.අනනෝහ මිඹ

බුේධලහන
,ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MBRCA/01/ 2022.06.27
08/08-670

1)ඳත්වීේ ලිපිඹ
2)චර්ඹහ ටවන
3)උේඳළන්න
වතිඹ 4)යහ.නේ.නො හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති ංග්රවනේ 04
ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
5)උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ
6)යහජය
නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

1)ේපර්ණ ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති
යන රද පිටඳතක් 2)නිළයදි ඡහඹහ
පිටඳත් ය, ඹථහත් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි වති යන රද පිටඳත
3)උේඳළන්න වතිනඹහි
නදඳභ වති යන රද පිටඳත
4)මුල් ඳත්වීේ දිනට
අදහර ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න
නිළයදි දිනඹ (2013.03.26) නහථ න
ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත්
ශ යුතුඹ
5)විලසවිදයහරඹ
භඟින් උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුේ පිටපත අලයයි
.6)2013.03.26දින සට 2013.06.06දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්

4528

CS/DOS/10659

එච්.පි.ජී..යත්නහඹ

ේරු වහ
විනේල රැකිඹහ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ MFE/RAD/3 2019.10.22
/1/46

උඳළවිදි වතිඹ

උඳළවිදි වතිනේ වති පිටඳතක්
එන්න.

4529

CS/DOS/10048

ටී.බී.එේ.එච්.ද සල්හ න ජීවී වහ න
ේඳත්
ංයක්ණ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ MWFRC/AD 2022.06.21
M/GEN/02/
C/LXI

*2016.10/31-2018.06.29 දින
දක්හ ඳරිහ හර්තහ*උඳහධී
නහථනේ මුල්පිටඳත

2016.10/31-2018.06.29 දින දක්හ
ඳරිහ හර්තහ රළනඵන්න
රසන්න*උඳහධී නහථනේ මුල්පිටඳත
රළනඵන්න රසන්න.

4530

CS/DOS/10885

එස.එේ.අනබ්යත්න

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ KDS/DEL/1/ 2022.02.17
හර්ඹහරඹ 2/1/3/11/0
නදල්නතොට
3

වදය හර්තහ

වදය හර්තහ රළබීභට රසන්න.

4531

CS/DOS/11479

එච්.ඒ.ඩී.යත්නහඹ

හන්තහ ශභහ
සථීය කිරීේ MWCA/2/5/ 2022.05.24
ටයුතු වහ භහජ
18/4/1/12
විඵර ළන්වීේ
අභහතයහංලඹ

161-අනතබහඹ/160ගිවිසනහ/261-ත්ේ ඵළයේ
ප්රහලඹ/278-දිවුරුභ

නභභ ලිපි නල්න රළබීභට රසන්න.

4532

CS/DOS/10657

නක්.එස.එල්.ගුණයත් නශ,හනිජ වහ
න
ආවහය
සුයක්ෂිතතහ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ 105/09/03/ 2022.06.02
10

*5ඳරිශිසටඹ *උඳහධි නහථ
කිරීනේ ලිපිඹ.

2016/04/16 - 2016/12/22 දින දක්හ
ඳරිහ හර්තහ ද භඟ උඳහධි නහථ
කිරීනේ ලිපිඹ ද එන්න.

4533

44152

එන්.තනුෂීඹහ

සථිය කිරීභ MOJ/EO7/D 44615
O/Courts/5
9

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක්

4534

43869

ටී.එේ.ජී.එල්.අයීයහං සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA/1/1/9/2 2021.10.13
නී
යහජය අභහතයහංලඹ
/5

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත,

4535

44079

එේ.ටී.ජී.නක්.ආර්. සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA/1/1/9/2 2021.03.30
භරංල
යහජය අභහතයහංලඹ
/4

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

අධියණ
අභහතයහංලඹ

4536

44237

ඒ.එේ.ඩී.බී. අනබ්සංව ජහති පරදහයීතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ NPS/HRD/0 2021.04.30
8/PF/13/06

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

4537

43548

එච්.ඩබ්.ඒ.සී.
ත්රහ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ වේඵන්නතොට

සථිය කිරීභ DSH/ADM/1 2021.10.30
1/1/24

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

4538

44101

ඩී.එස. භනේ

යජනේ
ර්භහන්තලහරහ
නදඳහර්තනේතු

සථිය කිරීභ 01/06/නඳෞ. 2021.07.28
ලි./9580/22

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධිප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත අලයයි.

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

4539

4540

43744

44042

ඩබ්.නක්.ඒ.එස.චතුයං භළතියණ

නොමින් බහ

ඩබ්.ජී.සී.පී. පිඹසරි

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ නභොණයහර

සථිය කිරීභ භළ/නඳෞ.ලි/1 2021.01.18
824

සථිය කිරීභ MO/DS/EST 2021.01.06
/03/1/10-Bll

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ර පිටඳත්

5 ඳරිශිසඨඹ

2019.03.09 දින සට 2020.03.10 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
4541

43578

යු.ජී.එස. කුරතුං

සනේල ටයුතු
යහජය
අභහතයහංලඹ ප්රහ.නල්.
වතයලිඹළේද

සථිය කිරීභ HA/1/1/9/2 2021.03.24
/4

උේඳළන්න වතිඹ
ජහති වළඳුනුේඳත

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත
ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

4542

43720

ඩබ්.නක්.එස.
ප්රිඹදර්ලනී

නෞය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ 06/A/DO/43 2021.10.11
720/780

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

4543

43695

එස. ජන්තන්

සනේල ටයුතු
යහජය
අභහතයහංලඹ ප්රහ.නල්.
මුහුදුඵඩඳත්තු

සථිය කිරීභ HA/1/1/9/2 2021.03.15
/10-17V

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

4544

44041

පී.බී. නර්ණුහ

නෞය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ 06/A/DO/44 2021.04.27
041/503

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

E-hrm ආෘතිඹ
4545

43907

එේ.ජී.සී.ආර්.
ජඹසංව

4547

43634

එස.එේ.ඉර්හඩ්

4548

44325

නක්.ජී.ජී.භහින්දයත්
න

4549

43719

එච්.එස.යහජඳක්.

සනේල ටයුතු
යහජය
අභහතයහංලඹ ප්රහ.නල්.
කුණ්ඩහනල්
දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ අේඳහය

සථිය කිරීභ HA/1/1/9/2 2021.03.30
/4

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

සථිය කිරීභ AMP/ADMN 2021.04.22
/PFPLN/16/
02//23

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ ළුතය

සථිය කිරීභ DSK/ADM/8 2021.06.30
/10/2

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත,

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත,

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

උක්,ඵඩඉරිඟු,ජු, සථිය කිරීභ MPI/02/PF/ 2021.02.11
78
ේබිරිස,කුරුඳු,
යහබුනළටි,බුරත්
ඇතුළු කුඩහ ළවිලි
නබෝ හ
ංර්ධන,ආශ්රිත
ර්භහන්ත වහ
අඳනඹන
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

4550

44220

යි.එල්.විතහනහච්චි

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.02.24
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(හල්ර)

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත,

4551

43448

ඒ.ජී.නියංජරහ

සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA/05/001/ 2021.02.17
යහජය අභහතයහංලඹ
02/08

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

4552

44167

එල්.ජී.ඒ.එස.ප්රිඹදර්ල සනේල ටයුතු සථිය කිරීභ HA/1/1/9/2 2021.04.05
නී
යහජය අභහතයහංලඹ
/24

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත,

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත,

විරහභ ළටුේ
සථිය කිරීභ වි.ළ./ඳහ.10/ 2021.03.27
නදඳහර්තනේන්තු
නඳෞලි/427/
ං

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත,

භහජ නේහ
සථිය කිරීභ SSD/02/09/ 2021.11.28
නදඳහර්තනභන්තු
07/198

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

4553

4554

44326

43790

ඒ.ඒ.එස.භධුයංගි

ඩී.සී.නේනහනහඹ

න ංයක්ණ
සථිය කිරීභ ඊ10/02/69
නදඳහර්තනේන්තු

2021.05.11

4555

43290

නක්.නක්.ඊ.එල්.
තිරයත්න

4556

43916

ඩී.එේ.ජී. දිහනහඹ නොවිජන
සථිය කිරීභ නො.ං/භව/ 2021.01.04
ංර්ධන
2/9/නඳෞ.
නදඳහර්තනේන්තු
නො/219

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

4557

CS/DOS/ 41642

වී.ජඹතහ මිඹ

නිහඩු හර්තහ

2016 ර්නේ රඵහ ඇති ළටුේ යහිත/අඩ
ළටුේ නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්
අලය නේ.

4558

CS/DOS/ 42740

ටී.එේ.සී.එන්.නතන්න ේරු
සථීය කිරීභ CEQ 13637 2022.06.15
නෝන් මිඹ
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

4559

CS/DOS/ 42711

එස.එන්.එල්.යහජඳක් ජහති ප්රජහ ජර
සථීය කිරීභ
 මිඹ
ළඳයුේ
නදඳහර්තනේන්තු

1.වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද නල්න

න ංයක්ණ
සථීය කිරීභ ඊ10/02/56
නදඳහර්තනේන්තු

2022.05.26

4559

CS/DOS/ 42711

එස.එන්.එල්.යහජඳක් ජහති ප්රජහ ජර
සථීය කිරීභ
 මිඹ
ළඳයුේ
නදඳහර්තනේන්තු

2.දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද නල්න

3.ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ
(නඳොදු 261)
4.ගිවිසුභ (නඳොදු 160)
5.අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157(අ)
ව 161(ඈ) (III) න යසථහ)
4560

CS/DOS/ 41808

පී.ලහන්ති නභඹ

ෘෂිර්භ
සථීය කිරීභ 2/1/1/8/Mu 2022.04.08
නදඳහර්තනේන්තු
l-4

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ ඉදිරිඳත් ය ඇති ලිපිනේ ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීනේ දිනඹ වන් නනොනේ.

4561

CS/DOS/ 41714

ටී තනෝදහ මිඹ

නෞය
අභහතයහංලඹ

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

4562

CS/DOS/ 42975

නක්.ජී. ඉන්දිහ මිඹ

ධීය වහ ජරජ
සථීය කිරීභ ධීජනද/ආ/02 2022.05.27
ේඳත්
/06/නි/PF/
නදඳහර්තනේන්තු
28

සථීය කිරීභ 06/A/DO/ 2022.07.25
41714/265

01. උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

02. ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

4563

CS/DOS/ 42778

ය.අයි.එේ. නප්රේභතුං අඳනඹන
සථීය කිරීභ 1/14/2/372 2022.07.11
ෘෂීර්භ
නදඳහර්තනේන්තු

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද නල්න

4564

CS/DOS/ 42514

ජී.ජී.ජී.දිල්රුක්ෂි මිඹ යහඹ නහවි වහ
ගුන් නේහ
අභහතයහංලඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

4566

CS/DOS/ 42797

ඩබ්.නක්.ඒ.
ප්රිඹන්තිහ මිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනඹහි මුල් පිටඳත

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.)

4567

CS/DOS/A/44526 D.I.T.දිහනහඹ මිඹ දිසත්රික් නල්ේ
ඉල්රහ
හර්ඹහරඹ,ේඳව අසවීභ

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත්

සථීය කිරීභ MPS/AD/PF 2022.06.20
/DO/10

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීභ EP/ED/05/P 2022.03.28
හර්ඹහරඹ
F-06/08
1/31/2/4

2022.05.27

4567

CS/DOS/A/44526 D.I.T.දිහනහඹ මිඹ දිසත්රික් නල්ේ
ඉල්රහ
හර්ඹහරඹ,ේඳව අසවීභ

1/31/2/4

2022.05.27

CS/DOS/A/44678 W.A.T.K.වීයසංව මිඹ අධියණ,ඵන්ධ
නහහය ටයුතු
වහ ආණ්ඩුක්රභ
යසථහ
ප්රත්ංසයණ
අභහතයහංලඹ

මුදහ වළරීභ

4569

CS/DOS/35446

M. Selvarajah

Ministry of
Agriculture

confirmatio 2/1/1/8/2/J 28.03.2022
n
af-6

4570

CS/DOS/35380

K. Sritharan

Divisional
confirmatio
Secretariat
n
office -Vavuniya
South

4568

MOJ/E07/A. 2022.06.01
Ass/44/200
5

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත්

01. Histotry Sheet

duty assume date not mentioned

1 Appendix 05 sheets from
2016.07.02 - 2017.07.02
2017.007.02-2018.07.02
2. Degree Confirmation
3. Updated History Sheeet

Certifid true copy

20220214 1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
2. නිහඩු හර්තහ
3. නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
4. හර්ඹක්භ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

Original Certificate
Certifid true copy

4571

CS/DOS/35175

U.S.R.A.ඵණ්ඩහය

ශ්රී රංහ දුේරිඹ
නේඹ

සථිය කිරීභ ළ2ඒ

1, ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
දිනඹ වති කිරීනේදී නිළයදි දිනඹ
දවන් ය නනොභළත.
මුල් පිටඳත
2, නනභහි නනසේ ඇත. ඒ වහ
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලය නේ. (ඳළවිදි
උඳවිදි ඵට)
වති ශ තය පිටඳත්

4572

CS/DOS/35509

J. Anantharasa

Department of
Hindu Religious
and Cultural
Affairs

confirmatio Ha/18/PF/4 2021,10,26
n
5

1. Appendix 3
2, Appendix 5 - 2014,07,02 2015,07,01 and 2016,07,02 2017,07,01
3. General 278 form

Certifid true copy
original/Certifid true copy
Certifid true copy

4573

CS/DOS/35697

I. Thulashika

Department for
Registration of
Persons

confirmatio DRP/AD/07/ 2022.03.08
n
01/151

1. Appendix 3

Certifid copy

4574

CS/DOS/35539

ඩී.එේ.ඒ. භළණිනක්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ BD/HE/EHM 2022.02.26
හර්ඹහරඹ,
/7/1/1-50
වහලිඇර

1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි
වති ශ තය පිටඳතක්
රීති ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

4575

CS/DOS/35808

S.Karunakaran

State Mini. Of
Livestock, Farm
Promotion and
Diary and Egg
Related
Industries

confirmatio SML/2/17/P 2022.02.28
n
FDO/2/2-20

1. 2012 Graduate training letter
2. Appendix 05 sheet from 20152016
3, Leave Report - year 2016
4, Marrage Certificate
5,Request for name change
under T.C. no 394

4576

CS/DOS/35277

I. Perananthasivam Land Title
Settelement
Department

confirmatio 01/07/01/1 2022,04,29
n
89

1. 2012 Graduate training letter

Certifid copy

4577

CS/DOS/35508

P. Selvaruban

Department of
Hindu Religious
and Cultural
Affairs

confirmatio Ha/18/PF/4 2021,10,26
n
5

01. Appendix 03

Certified true copy

02, EB Results Sheet

Certified true copy

ශ්රී රංහ දුේරිඹ
නේඹ

සථිය කිරීභ තළ.06

1. 4 ඳරිශිසටඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

4578

CS/DOS/35950

J.V.N. භනනෝවහරි

2022.04.29

2. උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
මුල්පිටඳත

4579

CS/DOS/35024

S. Srijacintha

Ministry of
Agriculture

confirmatio 2/1/1/8/2/A 2022,04,19
n
mp-29

3. යහජය නේහ නොමින් බහ
2019.06.11 දින සට 2019.11.29 දින
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන එහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
නනොභළති ඵළවින් එභ හර්තහනේ වති
යන
පිටඳතක් in appointment
Appendix 04
Dates රද
mentioned

2. 2012 graduate training letter
(issuid by District Secretary)
2. Degree detail Certificate

letter, duty assume letter and history
sheet are different
Certified true copy

Certified true copy

4580

CS/DOS/35638

එේ.ජී.ඒ.ඒ. නේනහධීය ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DAN/ADM0 2022.03.11
හර්ඹහරඹ,
7/EDOPF/02
දන්නොටු
/36

1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි
වති ශ තය පිටඳතක්
රීති ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
2, ඳළවිදි ව උඳළවිදි ඵට වති
වති ශ තය පිටඳතක්

4581

CS/DOS/35271

V. Sasikaran

Land Title
Settelement
Department

1. Affidavit for Name differences Before and after marrage
2. Marrage Certificate
certifid true copy

4582

CS/DOS/07713

ඒ.ජී.එස.පී.චන්ද්රසරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ,ඵණ්ඩහ
යභ

confirmatio 01/07/01/1 2022,04,21
n
92

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.(උේඳළන්න
වතිඹ - ඇල්රනර භනේ, උඳහධි
වතිඹ-ඇල්නරනර භනේ)

නිහඩු හර්තහ

2016 ර්නේ රඵහත් ඉකුත් නිහඩු
පිළිඵද ඳළවළදිලි කිරීභක්

නිහඩු හර්තහ

ඳරිහ හරඹ තුර රඵහත් නිහඩු
විසතය (ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන
රද හර්තහක්)

4582

CS/DOS/07185

එච්.එේ.එේ.ඒ.
විනේඵණ්ඩහය

4583

CS/DOS/15083

ජී.එේ.සී.ඳේභතිරද බිංගිරිඹ ප්රහනේශීඹ සථිය කිරීභ HA/1/1/9/2 2022.05.26
නල්ේ
/18
හර්ඹහරඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

4584

CS/DOS/15079

නක්.එේ.එේ.කුභහය

2018.06.30 සට 2019.11.30 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්

4586

CS/DOS/29737

4587

CS/DOS/28166

ඩබ්.එේ.ජී.ජී.එස.නක්. බුේධලහන,
සථිය කිරිභ
යත්නහඹ ඵණ්ඩහ
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ
එේ.පී.නක්.දඹහයත්න විරහභ ළටුේ
සථිය කිරිභ
නදඳහර්තනේන්තු

4588

CS/DOS/29836

එේ.ආර්.ජී.
නේනහයත්න

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2022.08.15
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(කුරුණෆ
ර)

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2022.05.24
ංර්ධන
උඳහධි/නේ/ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(කුරුණෆ
ර
CA/10/12/0 2020.08.14
1/78

චර්ඹහ ටවන අනු ළටුේ ර්ධ
නහ ඇත්නත් 7/9 දිනට නේ.

විළ/ඳහ10/ 2021.02.02
නඳෞලි/125/
ං

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල් පිටඳත

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරිභ MFE/RAD/4 2021.04.30
ප්රර්ධන වහ
/1/90
නශදඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

උඳහධි වතිනේ වති යන
රද පිටඳත

නිළයදි යන රද චර්ඹහ ටවන නළත
නඹොමු ශ යුතුඹ.

4588

4589

CS/DOS/29836

CS/DOS/29630

එේ.ආර්.ජී.
නේනහයත්න

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරිභ MFE/RAD/4 2021.04.30
ප්රර්ධන වහ
/1/90
නශදඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

2013.04.16 දින සට නිහඩු හර්තහ
2013.10.10-2014.04.16 දක්හ
ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහනේ
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

සී.නේ.එෂස.නේ.නයල් ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ ADM/PF/D 2021.09.21
හර්ඹහරඹ O/CS.DOS.2
නනත්තන්
9630

නිළයදි යන රද නභ ඇතුශත් EB
ප්රතිපර ටවන්

ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහ

4590

CS/DOS/28777

ආර්.එේ.විජඹන්ති
කුභහරි

ප්රජහ ඳහද
සථිය කිරිභ DCBC/EST/8 2021.10.28
විනලෝධන
/2/1/230
නදඳහර්තනේන්තු

4591

CS/DOS/29562

එච්.එේ.ඩී.ඩී.නවේයත් නශ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරිභ කුරුණෆර - 2022.04.07
9

නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
2016.03.26 - 2016.12.22 දක්හ

2016.05.10 -2018.06.30 දක්හ
ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහර
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
අත්න
උඳහධි නහථකිරීනේ වතිනේ
නනේ නන
ඳරිහ හරඹ තුශ නිහඩු හර්තහ
ලිත් ර් භත ඳදනේ

2022.09.05
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

4596

CS/DOS/42779

එච්.එේ.එල්.
අනබ්යත්න භඹහ

4597

CS/DOS/ 41974

පී.එේ.එස. කුභහය
භඹහ

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඳනඹන
සථීය කිරීභ 1/14/2/362 2022.08.16
ෘෂිර්භ
නදඳහර්තනේන්තුභ

සනේල ටයුතු සථීය කිරීභ HA/05/01/0 2019.10.22
අභහතයහංලඹ
2/08

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ ඉදිරිඳත් ය ඇති ලිපිනේ ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීනේ දිනඹ ඳළවළදිලි නළත.ඳළවළදිලි
වන් යන රද
01. 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
ඉදිරිඳත් ය ඇති ලිපි ආෘති නිඹමිත
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ආෘතිඹ නනොනේ.මුල් ඳත්වීේ දිනට
අදහර ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න
නිළයදි දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

02. උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ යමින් එහ
ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.

4600

CS/DOS/64433

ඒ. වී.
විනේගුණර්ධන
නභඹ

නතත් රහපීඹ
විනේල
උේභීත උදයහනඹ - නිහඩු
සතහ

MT/ADM/0 2022.07.21
2/03/07-03

* ඳත්වීේ ලිපිඹ
*
නඳොදු 126 ආෘති ඳත්රඹ පිටඳත්

* වති ශ පිටඳත

4601

56576

නේ.නක්.දුරණි
නේලහදි මිඹ

භෘේධී ංර්ධන නේනඹන්
නදඳහර්තනේන්තු ඉල්රහ
අසවීභ

MWCA&SE/ 2022.07.20
ADM/04/III

*ඳත්වීේ ලිපිඹ *නිරධහරිඹහ
දළනුත් ව ඵට ලිපිඹ වති ය
නළත

වති ශ පිටඳත

4603

CS/DOS/32065

ඒ.කිරිදයන්

විදුලිඵර වහ
ඵරලක්ති
අභහතයංලඹ

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහ

දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

සථිය කිරීභ MORD/AD 7/29/2022
M/2/1/158

ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
261)
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත
ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

4604

CS/DOS/33049

ඩබ්.ඒ.ආර්.එස.
ගීතයත්න

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVRI/ADM/ 1/13/2021
හර්ඹහරඹ රිදීභ
Ess/PERS/03
/19

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
දිනඹ වති කිරීනේදී දිනඹක් දවන්
ය නනොභළත.

4605

CS/DOS/33746

නේ.පුසඳනහදන්

ළවිලි අභහතයංලඹ සථිය කිරීභ MPI/Admini/14/JF/8
3/15/2021

ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

4605

CS/DOS/33746

නේ.පුසඳනහදන්

ළවිලි අභහතයංලඹ සථිය කිරීභ MPI/Admini/14/JF/8
3/15/2021

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක්

4606

CS/DOS/33735

ටී. තකුරසංවේ

නශද, හණිජ වහ සථිය කිරීභ 105/05/06/ 6/9/2022
අ හවහය
14
සුයක්ෂිතතහ
අභහතයංලඹ

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

4607

CS/DOS/3257

ඊ.එේ.එල්.නිල්මිණී

බිංගිරිඹ ප්රහනේශීඹ සථීය කිරීේ DIVBI/ADM/ 2021.05.06
නල්ේ
ES/5/3/6
හර්ඹහරඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

4608

CS/DOS/3522

ආර්.එේ.ඩී.ඒ.කුභහරි

වපුතනල්සථීය කිරීේ BD/HP.EHM 2021.12.14
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
.2/PEF/DO/
හර්ඹහරඹ
3

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට (2013.03.19) අදහර
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

4609

CS/DOS/2332

බී.ජී.ඒ.එස.ප්රිඹදර්ලනී සරිඹළසථීය කිරීේ DSS/EST/08 2021.08.24
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/PFDOS/06
හර්ඹහරඹ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ අත්න නනොභළත

4610

CS/DOS/3993

නේ.එල්.නක්.ඒ.ගුණ
නේය

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

4610

CS/DOS/20947

ඩී.ටී.අයි. කුභහරිවහමි හන්තහ, ශභහ
මුදහ වළරීභ
ටයුතු වහ භහජ
විඵරළන්වීේ
අභහතයහංලඹ

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත්
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

මුදල් අභහතයහංලඹ සථීය කිරීේ SMS/COUN/ 2022.02.07
ADM/04/PF
/01/82
MWCA/2/5/ 2022.08.10
18/4/1/33

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුේ පිටපත
අලයයි.

4611

CS/DOS/40235

එන්.ජි.රුණහයත්න ඳශු ේඳත්
මිඹ
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයංලඹ

නේඹ
SML/02/14/ 2022.03.09
සථීය කිරීභ PFDO/7/334

4612

CS/DOS/41362

නේ.නේරික්රිහ මිඹ

4613

CS/DOS/40350

නක්.ජී. ඉනන්හ මිඹ ප්ර/නල් -ඳසනොඩ නේඹ
PAS/ADM/P 2020.12.14
සථීය කිරීභ ERDO/E15/F
I/06

ත්ත් නිසඳහදන නේඹ
DAPH/AD/1 2021.02.09
වහ නෞය
සථීය කිරීභ 4/8/68
නදඳහර්තනේන්තු

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.04.02 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.12.31 දින සට 2015.12.31. දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5
වති යන රද පිටඳතක්
ඳරිශිසට)APPENDIX 05
උඳහධි ප්රතිපර නහථඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථඹ මුල්පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් නිර මුද්රහ
හිත වති යන රද පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ
උඳහධි වතිඹ
ළටුේ යහිත නිහඩු පිළිඵද
හර්තහක්

4614

CS/DOS/40702

ඩබ්.ඒ.ජී. උදඹහනි මිඹ අඳනඹන
නේඹ
1/14/1/428 2022.02.23
ෘෂිර්භ
සථීය කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

4615

CS/DOS/40087

ඒ ඒ ටි ෆිගුයහනඩෝ
භඹහ

4616

12720

එේ.එන්.නේ.කුරතුං වේඵන්නතොට
දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ

ධිය වහ ජරජ
නේඹ
ධිජනද/ආ
ේඳත්
සථීය කිරීභ 02/06/නි
නදඳහර්තනේන්තු
/PF/51

2018.01.12

සථිය කිරීභ DSH/DPS/02 2020.07.31
/01/04

2013.04.02-2014.04.01
හරහනුනේ රඵහ ඇති ළටුේ යහිත
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්( දින 01)

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.09.19 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
2015.05.09 දින ඳත්හ ඇති
ටවන්
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණනේ
ප්රතිපර ටවනනහි විබහ අංඹ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නිළයදි
යන රද ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවන (නඳොදු 35)
නිළයදි යන රද චර්ඹහ ටවනන්
පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

4617

12904

බී.එේ.අයි.පී.නක්.ඵහ නෞය
රසරිඹ
අභහතයහංලඹ

4618

12950

4619

4620

සථිය කිරීභ 06/A/DO/12 2022.08.09
904/802

චර්ඹහ ටවන (නඳොදු 35)

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට ඉදිරිඳත් යන්න

ඩබ්.එේ.ය.කුභහරිවහමි නොවිජන
සථීය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2022.08.08
ංර්ධන
උඳහධී
නදඳහර්තනේන්තු
/නේ.සථී
(තහහලි)

නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහනේ අඩළටුේ නිහඩු දින 84
දක්හ ඇති ඵළවින් එභ නිහඩු ේඵන්ධ
ඳළවළදිලි කිරීභක් ඉදිරිඳත් යන්න

13422

එේ.ආර්.පී.ඩී.කුභහරි

CA/10/12/0 2022.03.21
1/108

චර්ඹහ ටවන (නඳොදු 35)

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
උඳන්දිනඹ නිළයදි ටවන් ය නළත.
උඳන්දිනඹ නිළයදි නොට ඉදිරිඳත්
යන්න

13659

එච්.ආර්.ඩී.ඵණ්ඩහය
භඹහ

MBRA/01/0 2022.06.21
8/08-551

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

බුේධලහන,
සථීය කිරීේ
ආමි ව
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ
මඳහය
සථිය කිරීභ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.04.26 දින සට 2019.11.29 දක්හ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඳරිහ හර්තහනේ පිටඳතක් ඉදිරිඳත්
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
යන්න

4621

4622

CS/DOS/34034

CS/DOS/34085

ටී.නල්රක්සමි

එස.සතුරි

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතයනේ මුල් පිටඳත
හර්ඹක්භතහ භත් දින දක්හ (ලිත්
ර් ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්) ඉදිරිඳත් යන්න

නොවිජන
නේඹ
281/12/13/ 2021.02.22
ංර්ධන
සථීය කිරීභ 74/21/07
නදඳහර්තනේන්තුවුනිඹහ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

දි.නල්.-වුනිඹහ

නිහඩු හර්තහ

නිළයදි නිහඩු හර්තහ (ලිත් ර්ඹට
අදහර)

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

නේඹ
GA/VA/EB/0 2021.07.06
සථීය කිරීභ 3/PF/DO/72

4623

4624

CS/DOS/34596

CS/DOS/34132

එස.නයොබින්න්

ඩබ්.එේ.නක්.ආර්.වි
නේඳහර

ප්රහ.නල්.නේඹ
නන්රනචඩ්ඩිකු සථීය කිරීභ
රේ

-

නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2022.05.25
ංර්ධන
සථීය කිරීභ උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(කුරුණෆ
ර)

දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

නභභ නිරධහරිඹහ උඳහධිඹ රඵහ ඇත්නත්
විනේල විලසවිදයහරඹ ඵළවින්
විලසවිදයහරඹ පිහිටි යටට අදහර තහනහඳති
හර්ඹහරඹ/භවනොභහරිස හර්ඹහරඹ
වයවහ නවෝ එභ විලසවිදයහරඹ පිහිටි
යනටහි තහනහඳති හර්ඹහරඹක්/
භවනොභහරිස හර්ඹහරඹක් නභයට
පිහිටහ නනොභළති නේ විනේල ටයුතු
අභහතයහංලනේ ප්රදත අංල භගින් එභ
නිරධහරිඹහ එභ විලසවිදයහරනේ උඳහධිඹ
ේපර්ණ ය ඇති ඵ නහථ ය
ළනීභට අලයයි.විලසවිදයහරනඹන් එන
රද ලිපිනේ මුේ පිටපත එවිය යුතුය.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
පිටඳත් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018.04.16 දින සට 2018.06.29 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
වදය ඳරීක්ණ හර්තහ
ජහති වළඳුනුේඳත
4625

CS/DOS/34804

බී.ෂරිහනහ

ඳශු
නේඹ
SML/2/17/P 2021.08.01
ේඳත්,නොවිනඳො සථීය කිරීභ FDO/2/1-3
ශ ප්රර්ධන ව
කිරි වහ බිත්තය
ආශ්රිත ර්භහන්ත
යහජය අභහතයහංලඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහ
ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

ේඳත්,නොවිනඳො සථීය කිරීභ FDO/2/1-3
ශ ප්රර්ධන ව
කිරි වහ බිත්තය
ආශ්රිත ර්භහන්ත
යහජය අභහතයහංලඹ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

4626

CS/DOS/34893

එච්.එස.ටී.දර්ලනී
නඳනර්යහ

ෘෂිර්භ
නේඹ
DOA/EST.3/ 2022.04.06
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ 11/DO/P/9

නිහඩු හර්තහ

2013.03.19 සට 2013.10.20 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

4627

CS/DOS/34562

අයි.එේ.ජී.ඩී.නිං
රහ

නයජිසට්රහර්
නේඹ
RG/AB/18/0 2022.05.31
ජනයහල්
සථීය කිරීභ 1/228
නදඳහර්තනේන්තු

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති පිටඳත
ඳළවළදිලි නළත

4628

CS/DOS/34200

එන්.නක්.එස.එේ.නර් ප්රහ.නල්.-ඳන්නර
ණුහ

එේ.බී.උේමු වබීඵහ

නනශද
අභහතයහංලඹ

නේඹ
සථීය කිරීභ

-

නේඹ
105/04/10/ 2022.02.15
සථීය කිරීභ 16

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
පිටඳත් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති උඳන්
දිනඹ ඳළවළදිලි නළත

නිහඩු හර්තහ

2016.03.01 සට 2016.12.22 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

4629

CS/DOS/34466

4630

CS/DOS/A/47846 පී.ජී.ඩබ්.එස.පුසඳ
හන්ති මිඹ

මිනිසඵර ව
II නරේණිඹට DOME/01/1 2021.12 දින
රැකීයක්හ
උස කිරීභ 0/HRDA/60 යහිත
නදඳහර්තනේන්තු

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

උසකිරීේ අඹදුේඳනතහි ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ අත්න වහ නිර මුද්රහ නළත.

4632

CS/DOS/A/48504 පී.එච්.එන්.ක්රිහන්ත
නී මිඹ

නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ.නො./ 2022.06.29
පිළිඵ
උස කිරීභ ඳහ/නඳෞ.ලි/
නදඳහර්තනේන්තු
භහ/324

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

4634

CS/DOS/A/48255 අයි.එස.පී.කුභහරි මිඹ විරහභ ළටුේ
II නරේණිඹට විළ/ඳහ10/ 2022.08.02
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ නඳෞ.ලි/630/
ං

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

උසකිරීේ අඹදුේඳනතහි ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ අත්න වහ නිර මුද්රහ නළත.

4636

CS/DOS/A/48439 ඩබ්.එස.ඩී.නඳනර්යහ
මිඹ

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ..නද/ 2022.04.22
පිළිඵ
උස කිරීභ ඳහ/භහනඹෝ
නදඳහර්තනේන්තු
ජ/නඳෞ.ලි/
56

4637

CS/DOS/A/48475 ඩබ්.පී.එස.ස.වීයයත්
න මිඹ

නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ..නද/ 2022.08.12
පිළිඵ
උස කිරීභ ඳහ/භහනඹෝ
නදඳහර්තනේන්තු
ජ/නඳෞ.ලි/
408

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
තළබිඹ යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.

4638

CS/DOS/A/48594 ඩබ්.බී.එල්.නන්ද
කුභහය

නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ.නො/ඳහ 2022.06.29
පිළිඵ
උස කිරීභ /නඳෞ.ලි/ං
නදඳහර්තනේන්තු
වහය/55

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
තළබිඹ යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.

4639

CS/DOS/20270

එල්.ජී.එන්. දිල්රුක්ෂි ශ්රී රංහ දුේරිඹ
නේඹ

සථිය කිරිභ ළ06ඒ

2018.02.14

ඳත්වීභ සථිය කිරීභ වහ
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල්පිටඳත
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් දින දක්හ යහජය නේහ
නොමින් බහ හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති අනු හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

4640

CS/DOS/20185

එච්.බී.එේ. දිල්රුක්ෂි ප්රජහ ඳහද
සථිය කිරිභ DCBC/EST/0 2022.05.19
විනලෝධන
8/2/1/5
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල්පිටඳත

4641

CS/DOS/21533

එන්. වික්රභආයච්චි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ - සථිය කිරිභ මී/ප්රහනල්/ 2022.04.19
මීමු
නඳෞලි/ංනි/
ආර්

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල්පිටඳත

4642

CS/DOS/21434

පී.එේ.නේ.නක්.
යත්නහඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ - සථිය කිරිභ GDS/Adm/4 2021.12.13
ේඳව
/3-2

උඳළවිදි වතිනේ වති ර
පිටඳත

4666

CS/DOS/2324

එේ.වික්රභසංව

ජහති
සථීය කිරීේ MNPEA/YA 2019.11.13
ත්නෝදයහන
D/01/07/D
නදඳහර්තනේන්තු
O-09

4 ඳරිශිසටඹ

2016.06.11 දින සට නිරධහරිඹහ
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත් දින දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳත්

4 ඳරිශිසටඹ පත්වීම් ලිපිය නිකුත් කෂ
දිනය නිළයදි වන් නනොනේ.තද මුල්
ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය ළනීභ
ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ නහථ න
ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත්
ශ යුතුඹ.

4667

CS/DOS/3923

පී.ඒ.පී.කුභහරි

ප්රජහ ඳහද
සථීය කිරීේ DCBC/EST/8 2022.05.30
විනලෝධන
/2/1/47
නදඳහර්තනේන්තු

4668

CS/DOS/2148

නක්.එල්.එස.ගුණනේ ශ්රී රංහ දුේරිඹ
ය භඹහ
නේඹ

සථීය කිරීේ ළ 02

2022.06.27

නිහඩු හර්තහ

2013.03.01 දින සට 2018.06.30 දින
දක්හ ලිත් ර් ඳදනමින් නිහඩු විසතයඹ

නිහඩු හර්තහ

2013.02.21 දින සට 2018.06.30 දින
දක්හ ලිත් ර් ඳදනමින් නිහඩු හර්තහ

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක්

නිහඩු හර්තහ

2013.03.19 දින සට 2019.11.30 දින
දක්හ ලිත් ර් ඳදනමින් නිහඩු හර්තහ
2013.03.01 දින සට 2016.03.01 දින
දක්හ ලිත් ර් ඳදනමින් නිහඩු
විසතයඹ,එහ ඇති නිහඩු හර්තහනේ
2014.03.03 සට 2015.03.01 දක්හ
අනිඹේ නිහඩු 22ක් දක්හ ඇත.

4669

CS/DOS/2237

එච්.නක්.එස.නිර්භරහ මිනිසඵර ව
සථීය කිරීේ DoME/01/0 2022.05.25
රැකීයක්හ
6/DO/II/03
නදඳහර්තනේන්තු

නිහඩු හර්තහ

4670

CS/DOS/15829

නක්.එේ.හජිතහ
ෂර්වින්

සථිය කිරීභ ED/12/01/1 2022.08.17
0/4/1/I

උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳනතහි
වති යන රද පිටඳතක්

4671

CS/DOS/15579

වී.එන්.අයි.පී.සුතදහ නෞය

අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ

4672

CS/DOS/16831

ආර්.ආර්.එේ.ඩබ්.පී.
නක්. භහනනල්විර
නභඹ/මිඹ

2013.04.26 සට 2014.04.26 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ POL/TKD/H 2022.06.18
හර්ඹහරඹ RM/04/01/
තභන්ඩු
014

2016.06.26 සට 2018.06.29 දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
නිරධහරිඹහනේ, මීඳතභ අධීක්ණ
නිරධහරිඹහනේ වහ නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහනේ අත්න් වහ නිර මුද්රහ
හිත ඉදිරිඳත් යන්න

4 ඳරිශිසටනේ නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහ යහජහරිඹට හර්තහ ශ
දිනඹ වන් ය නළත.

4673

CS/DOS/17996

එස.ආර්.ආර්. එන්.
ඵණ්ඩහය

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2022.06.08
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(තහහලි
)

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

E - hrm ආෘතිඹ

E - hrm ආෘතිනේ මුල් පිටඳත

4674

CS/DOS/16455

එච්.ඒ.ඒ.ඉහනි මිඹ

ේරු
සථිය කිරීභ CEQ 13275 2022.06.09
නදඳහර්තනේන්තු

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.05.02 දින සට 2017.05.02 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

4675

CS/DOS/3604

පී.ජී.යි.එන්.කුභහරි

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹනොඩනර

න තනතුනර් ඳත්වීේ ලිපිනඹහි
වති ර පිටඳතක්

4677

CS/DOS/29684

එේ.ජී.එේ.ජනුන්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ ADM/D2/D 2017.09.26
හර්ඹහරඹ O/MN/GA/P
භන්තහයි ඵටහිය
F/29684

විසතයහත්භ උඳහධි ප්රතිඳර ටවන

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ MN/GA/AD 2019.09.02
හර්ඹහරඹ M/D2/DO/2
භන්තහයි ඵටහිය
9700

2013.07.02 -2018.06.30 දක්හ
ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහ

4678

CS/DOS/29700

ටී.එේ.ඩඹනහ

මුදහ වළරීභ

GODS/ADM 2020.12.28
/HR/03/PER
/DO/01

නිහඩු හර්තහ

විසතයහත්භ උඳහධි ප්රතිඳර ටවන

4680

CS/DOS/A/45472 ඩබ්.ඒ.ඩී.එස.ආර්.වි
නේසුරිඹ මිඹ

යජනේ මුද්රණ
I න
ය.මු.නද./ආ1 2022.05.27
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
2/ජී0054
උස කිරීභ

01. විරහභ ළටුේ
නදඳහර්තනේන්තුනේ අං
විළ/ඳහ14/93 වහ 2006.01.06
දිනළති ලිපිඹ
භඟින් 2005.12.16
දින සට 2006.01.16 දින දක්හ
ළටුේ යහිත විනේල නිහඩු අනුභත
ය ඇති ඵ දන්හ ඇත. එඵළවින්
උස කිරීනේ දී ළටුේ යහිත නිහඩු
දින ණන ඉදිරිඹට ණනඹ න
ඵළවින් නළත ඳරීක්හ ය ඵරහ I
න නරේණිඹට උසවීනේ දිනඹ
ේඵන්ධනඹන් ඔඵනේ නිර්නේලඹ
රඵහ දීභට ටයුතු යන නභන්
දන්මි.

4681

CS/DOS/A/45173 ඩබ්.ඒ.එේ.යු. ජඹසංව මිඹ
ජහති
I න
ජහ.නෞ.ආ./ 2022.07.27
නෞතුහහය
නරේණිඹට
ඊ2/නඳෞ.නො
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ .854

4682

CS/DOS/A/42274 ඊ.ඒ.එන්.සී.නක්.
විනේඵණ්ඩහය
නභනවිඹ

01. 2021.05.03 දිනට අදහශ
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක්
නඹොමු යන්න.
01. 2020.05.16 දිනට I න
නරේණිඹට උස කිරීභ වහ අදහශ
ළටුේ ර්ධ 20 භ උඳඹහ ළනීභ
ේපර්ණ ශ යුතු ඇත.
2020.01.19 දින II න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් ඇති ඵළවින් නභභ
නිරධහරිනිඹ නත 2019 වහ 2020
ර්ර ළටුේ ර්ධ නේ න විට
නවීභට ටයුතු ය තිනබ්ද/නළේද
ඹන්න තවවුරු යන්න.

ශ්රී රංහ නර්ගු

I න
AB/1B/PF/D 2022.07.21
නරේණිඹට
O/03
උස කිරීභ

4683

CS/DOS/A/42095 පී.යු.ඒ ජඹර්ධන
භඹහ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

I න
SMFI/2/A/1 2022.08.23
නරේණිඹට
4/PF/01/DO
උස කිරීභ -11

01. II න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ භත් ඵට ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් දළනුේ දීනේ
නල්නනේ වති ශ පිටඳතක්.
02. චර්ඹහ ටවනන් 2020.05.16
දිනට ළටුේ ර්ධඹ ටවන්
නළත. ඒ අනු ළටුේ ර්ධ 20
ේපර්ණ න ඳරිදි නේ දක්හ
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක්.
03. 2000.05.16 දිනට ළඩ
බහයළනීනේ නල්නනේ වති
ශ පිටඳතක්.

4685

CS/DOS/A/45856 බී.එල්.එස.නේභඩ
න මිඹ

නයශ ංයක්ණ I න
CCD/Admin 2022.05.12
ව නයශ
නරේණිඹට
/A05/PF/03
ේඳත්
උස කිරීභ /37
ශභනහයණ
නදඳහර්තනේන්තු

01. 2011.10.12 දින සට
2012.01.06 දක්හ දින 86 1/2
ළටුේ යහිත නිහඩු රඵහ ඇති ඵළවින්
I න නරේණිඹට උස කිරීනේ දිනඹ
ඉදිරිඹට ඹනු රඵන ඵළවින් නභභ
නිරධහරිනිඹට I න නරේණිඹට උස
කිරීනේ දිනඹ න්නන් 2020.12.30
දින ඵළවින් එදිනට ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ නඹොමු
යන්න.

4682

CS/DOS/00591

පී.ජී.එස. අනබ්සංව

හන්තහ, ශභහ
සථිය කිරීේ MWCA/2/5/ 2022.08.03
ටයුතු වහ භහජ
4/4/1/132
විඵරළන්වීේ
අභහතයහංලඹ

නනේ නනේ ඇති ඵළවින්
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත

4683

CS/DOS/00287

ඒ.ඩී. සරිඳහර

හරිභහර්
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MOI/AD/10 2022.02.02
/03/04

නිරධහරිඹහනේ නභට විලසවිදයහරඹ
භඟින් නිකුත් යන රද උඳහධි
ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත අලයයි.

4685

CS/DOS/18011

ඩබ්.ඒ.එස. ශ්රීභතී මිඹ දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹකුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.04.04
PL/DOPMT/
23/30

නිහඩු හර්තහ

2016.04.10- 2016.12.31 දක්හ රඵහ
න්නහ රද නිහඩු පිළිඵ වනක්
නනොභළත.ඒ පිළිඵ ඳළවළදිළි කිරීභක්
අලය නේ.

4686

CS/DOS/18018

එස.ඒ.එස. භල්හ
මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹකුරුණෆර

4689

CS/DOS/18376

නක්.ජී. නදීහ මිඹ

අඳනඹන
සථිය කිරීේ 1/14/1/204 2022.06.20
ෘෂිර්භ
නදඳහර්තනේන්තු

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
නිරධහරිනිඹ විසන් ළඩ බහය ත් දිනඹ
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
නහථ යන නොටනේ දිනඹ වන් ය
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ නනොභළත.
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

4690

CS/DOS/19112

ආර්.එේ.ටී.එස.
නදොයකුඹුය භඹහ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹකුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.06.02
PL/DOPMT/
23/12

චර්ඹහ ටවන

නයජිසට්රහර්
සථිය කිරීේ RG/AB/20/0 2022.06.16
ජනයහල්
1/431
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

4692

4693

CS/DOS/19520

CS/DOS/19367

එච්.ඒ.එල්.එේ.
නවට්ටිආයච්චි මිඹ

පී.ඒ.සී. ඵහරසරිඹ
භඹහ

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.04.04
PL/DOPMT/
23/30

ඳශු ේඳත් යහජය සථිය කිරීේ SML/2/17/P 2022.06.08
අභහතයහංලඹ
FDO/4/1-43

නිහඩු හර්තහ

2016.04.10- 2016.12.31 දක්හ රඵහ
න්නහ රද නිහඩු පිළිඵ වනක්
නනොභළත.ඒ පිළිඵ ඳළවළදිළි කිරීභක්
අලය නේ.

චර්ඹහ ටවනන් භහණ්ඩලි නිරධහරී නිර
මුද්රහ නඹොදහ නනොභළත.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
4 ඳරිශිසටනේ ළඩ බහය ත් දිනඹ නිළයදි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
නනොනේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
චර්ඹහ ටවනන් නිරධහරිඹහනේ නභ
ේපර්ණනඹන් වන් ශ යුතුඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2015.03.19- 2016.03.18 දක්හ භහන
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දිනළති ඳරිහ හර්තහ 02 කි. 2016.03.19භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
2016.11.01 දක්හ ඳරිහ හර්තහ
අලයයි.
නිහඩු හර්තහ
ලිත් ර් ඳදනභ අනු ස යන රද
නිහඩු හර්තහනේ වති ශ පිටඳත
උඳහධි ප්රතිඳර ටවන

චර්ඹහ ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවනන් ළඩ බහයත් දිනඹ
ටවත් කිරීනේදී ඳත්වීේ අංඹ නිළයදි
වන් ය නනොභළත. වති යන රද
ේපර්ණ චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක් අලය නේ.

4696

4699

4700

CS/DOS/18637

CS/DOS/19978

CS/DOS/18557

එස.ඩී.සී. කුභහය භඹහ දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ
කුරුණෆර

ආර්.සී. ප්රිඹදර්ලනී
මිඹ

ආර්.ඩී.පී.ඩී.
උදඹකුභහරි මිඹ

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.05.27
PL/DOPMT/
23/12

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ එහ ඇති ඳරිහ හර්තහ ර 2016.02.22ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
2016.03.04 හරඹට අනුකර ඳරිහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහ නනොභළත.
ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති යන රද ඳත්වීේ ලිපිනේ පිටඳත

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ ළුතය

සථිය කිරීේ DSK/PLN/20 2022.03.21
/43/DO/Per
manent/202
2

උඳහධි ප්රතිඳර ටවන

වති යන රද උඳහධි ප්රතිඳර
ටවනන් පිටඳත

ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති යන රද ඳත්වීේ ලිපිනේ පිටඳත

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ
කුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.04.26
PL/DOPMT/
23/12

චර්ඹහ ටවන

උේඳළන්න- චර්ඹහ ටවනන් නනේ
නනක්

නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්

උඳහධි වතිනේ, උඳහධි ප්රතිඳර
ටවනන්, උඳහධි නහථ ලිපිනේ නභ
යේභන්නහ නේඹරහනේ නර දළක්නේ.
අනනකුත් නල්ණ ර යේභන්නහ
නේනේ නර වන් නේ. නනේ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලය නේ.

4701

CS/DOS/18004

ආර්.ඒ.එන්.ඩී.
යණසංව මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ
කුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.04.04
PL/DOPMT/
23/30

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් නභ ඳළවළදිළි නඳනනන
චර්ඹහ ටවනන් පිටඳත

4702

CS/DOS/18017

නේ.එේ.ඩබ්.ඒ.
ජඹනොඩි මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ
කුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.04.04
PL/DOPMT/
23/30

චර්ඹහ ටවන

භහණ්ඩලි නිරධහරි නිර මුද්රහ අලයයි.

4703

CS/DOS/19591

ඩබ්.ආර්.එස.අයි.
රුන්නදණිඹ මිඹ

පුයහවිදයහ
සථිය කිරීේ පුවි/1/14/3/ 2022.04.06
නදඳහර්තනේන්තු
භධයභ/ං.නි
/06

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිනඹහි ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩබහය ළනීනේ දිනඹ
වති යන නොටනේ 2013.05.21
දින සට ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි 2013.06.26
දින ළඩ බහය ත් ඵ.... ඹන්න වන්
විඹ යුතුඹ.

4704

CS/DOS/19540

ඊ.එේ.පී.නක්.
ඒනහඹ භඹහ

හෂිර්භ
අභහතඹහංලඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිනඹහි ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩබහය ළනීනේ දිනඹ
වති යන නොටනේ 2013.04.26
දින සට ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි ...... දින
ළඩ බහය ත් ඵට නහථ ශ යුතුඹ.

සථිය කිරීේ 2/1/1/11/K 2022.03.04
EG-11

4705

CS/DOS/32637

එච්.ඒ.එේ.ටී.
ගුණනේය මිඹ

භහතය ප්රහනේශීඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ MTR/ADM/I 2018.10.11
NT/PERFO/
A5/72

ඳරිහ හර්තහ (5 ඳරිශිසඨඹ)
ජහති
වළඳුනුේඳත
විනඹ
නිර්නේලඹ

2016.06.11-2016.12.22 දක්හ ඳරිහ
හර්තහ
ජහති
වළඳුනුේඳනත්හි වති යන රද පිටඳත

2022.09.12
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය
ආයක්
අභහතයංලඹ

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

4706

59097

එේ.ජී.ංජීනී
කුභහරි දිහනහඹ
මිඹ

විනේල
නිහඩු

4707

CS/DOS/2249

එල්.ඒ.එන්.සී.නක්.ධ ප්රහනේශීඹ නල්ේ නේනඹන්
ර්භදහ
හර්ඹහරඹඉල්රහ
ඳළල්භඩුල්ර
අසවීභ

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

MOD/ADM/ 2022.06.28
HRM/DO/7

*ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති ශ පිටඳත

PLDS/ADM/ 2020.10.21
HR/10/PER/
DO/1/31

නිරධහරිඹහ නේනඹන් අසවීභ
ඉල්ලීේ ශ ලිපිඹ

නිරධහරිඹහනේ අසවීභ ඉල්ලීේ ලිපිනේ
වති ශ පිටඳතක්

හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති 164

හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති ංග්රවනේ 164
න්තිඹ ප්රහය නිරධහරිඹහ දළනුත්
ශ ලිපිඹ වහ නිරධහරිඹහ දළනුත් වු ඵට
ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ංර්ධන නිරධහරී නේනේ ඳත්වීේ
ලිපිනේ වති ශ පිටඳත

4708

CS/DOS/39449

නක්.අයි.එස.රඳසංව අධියණ
නභඹ/මිඹ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MOJ/E07/D 2021.12.15
O/Courts/Pr
o.Asst/364

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට (2013.05.02) අදහර
ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

4709

CS/DOS/39810

ඩබ්.ඒ.ඒ.පී.වීයක්නො ක්රීඩහ වහ නඹෞන
ඩි භඹහ
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ

උේඳළන්න වතිඹ

13 තීයනඹන් නභ ංනලෝධනඹ කිරීභක්
ය තිනබ්නේ ංනලෝධිත උේඳළන්න
වතිනේ වති යන රද පිටඳත /
දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත එවිඹ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන්
ඳතුනේ ව උඳහධි ප්රතිපර නහථ ය
ඇති ලිපිනේ උඳහධිඹ රංගු දිනඹ නර
නනස දිනඹන් ටවන් ඇත.
විලසවිදයහරඹ භඟින් නළත නහථ ය
ළනීභක් අලයයි.

4710

CS/DOS/39426

Ms. M. Kavitha

Department of
Cultural Affairs

4711

CS/DOS/39694

පජය
කියභනනබ්යලිනේ
ඳඤසඤහහය හිමි

නඵෞේධ ටයුතු සථීය කිරීභ නඵෞ.නො/ඳහ 2022.04.08
පිළිඵ
/ං.නි.114
නදඳහර්තනේන්තු

ජහති වළඳුනුේඳත (වති යන
රද පිටඳත්)

එේ.ජී.එන්. ප්රබුේධි
නභඹ/මිඹ

හරිභහර්
සථීය කිරීභ GA/3/6/140 2022.06.03
නදඳහර්තනේන්තු

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට (2013.09.26) අදහර
ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහ නත වදිස අනතුරු
නවේතුනන් රඵහ දී ඇති නිහඩු පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්(ළටුේ හිත/ළටුේ
යහිත/අඩළටුේ නිහඩු ඳළවළදිලි)

4712

CS/DOS/39360

Confirmati DCA/02/06/ 2021.02.03
on
PF/53

Name change documents
according to treasury circular
394

ඳළවිදි වතිනඹහි වති යන
රද පිටඳත

4713

CS/DOS/38624

නේ.ඩී.එස.පී.භහලි මිනිසඵර ව
සථිය කිරීභ DoME/01/0 2020.10.09
නභඹ/මිඹ
රැකීයක්හ
8/DO/22
නදඳහර්තනේන්තු

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.03.22 සට 2013.07.11 දක්හ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
රද පිටඳතක්

4714

CS/DOS/38727

Ms. M.S.Akeela

Probation period report
(Appendix - 05) Original/Certified copy

Ministry of
Agriculture

Confirmati
on

For the period from 07.06.2015 to
06.06.2016

Required recommendation letter About disciplinary action
4715

CS/DOS/38175

Ms. K.
Krishnakumari

Ministry of
Health

Confirmati 06/A/DO/38 22.11.2021
on
175/788

Name change documents
according to treasury circular
394

4716

CS/DOS/38359

Ms. T.L. Sihana

CS/DOS/38365

4718

CS/DOS/38822

Ms. A.S.Reeza
Shams
Ms. K.Kalatharan

Confirmati
on
Confirmati
on
Confirmati
on

Degree confirmation - Original

4717

Ministry of
Education
Ministry of
Education
Survey
Department of
Sri Lanka

ED/05/67/2 10.26.2018
4/1
ED/05/67/2 10.26.2018
4/1
SG/Admin/C 09.12.2019
S/7/9189(N
ew)
CG/1/1/7/3
6(Old)

Degree confirmation - Original
Affidavit

Please forward the affidavit with 50
rupees stamp

4719

CS/DOS/38480

Ms. S.Thavaraj

4720

CS/DOS/39339

වී.ජී.ය. තයංගි
නභඹ/මිඹ

4721

CS/DOS/39984

Ms. S.R. Luxman

Divisional
Confirmati
Secretary,Porathi on
vu Pattu,
Vellavelly
නශ, හණිජ වහ සථිය කිරීභ
ආවහය
සුයක්ෂිතතහ
අභහතයහංලඹ

Degree confirmation - Original

Department of
Ayurveda

Marriage Certificate (Certified
copy)

Confirmati 02/03/02/0 2021.03.06
on
3/69

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

Affidavit

මුල් ඳත්වීේ දිනට (2013.06.11) අදහර
ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

S.R. Luxman, Logeswaran
Subojana,Subojana Ratnasiri Luxman)

National Identity Card (Certified
copy)
4722

CS/DOS/18771

ආර්.ඒ.ප්රහේ භඹහ

හන්තහ ශභහ
සථිය කිරීේ MWCA/2/5/ 2019.08.21
ටයුතු ව විඹළි
18/4/1/64
රහඳ ංර්ධන
අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් ේපර්ණ නභ වන්
විඹ යුතුඹ.

දිවුරුේ ප්රහලඹ

විලස විදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ නිරධහරිඹහනේ නභ
අනනකුත් නල්ණ රට ඩහ නනසඹ.
නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්

හන්තහ වහ ශභහ සථිය කිරීේ MWCA/2/5/ 2022.04.05
ංර්ධන, නඳය
4/4/1/1
ඳහල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

4723

CS/DOS/25239

පී.ජී.නක්.පී.නක්.
භයනෝන්

4724

CS/DOS/25907

ඊ.එේ.එේ.ජී.ආර්.එස. භළදදුේඵය
සථිය කිරීේ KDS/MDB/1 2021.12.31
ඒනහඹ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/2/1/4/78
හර්ඹහරඹ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

4725

CS/DOS/00225

T M N T නප්රේභයත්න ප්රහනේශීඹ ල්ේ
හර්ඹහරඹ ල්නෆ

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ
ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ
නිළයදි කිරීේ නනතොත් එභ
නිළයදි කිරීේ ටවන් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.

02/05 විඹ යුතු ඵ නිරීක්ණඹ නේ

සථිය කිරීේ අනු/16/1/5/ 2016.10.20
14/66

4726

CS/DOS/01424

K N දභඹන්ති

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ SML/2/2/D 2022.08.17
O/1/07

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

4727

CS/DOS/01931

K R C ප්රිඹදර්ලනී

ප්රහනේශීඹ ල්ේ
හර්ඹහරඹ ලුණුේනනවය

සථිය කිරීේ LUN/EST/02 2016.08.08
/11/24

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ
ඇති ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ.
අදහර නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත්
න ඳරිදි සය ඇති ආෘති
ඳත්රඹ අනු ේපර්ණ යන රද
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹක් අලයයි.
ඹථහත් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි වති යන රද
පිටඳත

4732

CS/DOS/8106

එල්.ජී.එස.ඉනනෝහ නොවිජන
සථීය කිරීේ HA/03
2019.06.24
ංර්ධන
(A)/PF/526
නදඳහර්තනේන්තු
දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ වේඵන්නතොට

ඳත්වීේ ලිපිඹ
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ර පිටඳත
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර ටවනනහි
වහ වදය ඳරීක්නේ හර්තහනහි
නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

4733

CS/DOS/8228

එේ.ටී.නිංරහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීේ DST/EST/02
හර්ඹහරඹ /PF/DO/27
තංල්ර

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

4734

CS/DOS/06047

නක්.ටී. සුයංගිහ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

නභභ නිරධහරිනිඹනේ චර්ඹහ
ටවනනහි ළඩ බහයත් දිනඹ
2013.03.19 නර දවන් න
අතය 04 ඳරිශිසඨඹට අනු ළඩ
බහයත් දිනඹ නුනේ 2013.03.18
ඹ. නමුත් 05 ඳරිශිසඨඹන්හි ළඩ
බහයත් දිනඹ නර වන් නුනේ
2013.03.15 ඹ. ඒ පිළිඵද ඳළවළදිලි
කිරීභක් අලයයි.

සථිය කිරීභ 2/1/1/8/2/A 2022.05.09
MP-18

4735

CS/DOS/07437

අයි.එස. යණකුං

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2019.07.19
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(නොශම)

නිහඩු හර්තහ

2016.02.21 දින සට 2016.12.22 දින
දක්හ රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.02.21 දින සට 2016.12.22 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳත

4740

CS/DOS/07220

එන්.එේ.ආර්.
නයත්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ,නන්
ත්ත

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේල නේ
නිරධහරිඹහනේ ඳත්වීේ අංඹ ළයදිඹ.
ඳත්වීේ අංඹ නිළයදි ර යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

ඳරිහ හරඹ තුර රඵහත් නිහඩු
විසතය (ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන
රද හර්තහක්)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2017.03.22 -2018.03.21 වහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
2018.03.22- 2018.06.30 හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
භහනරෝචන හර්තහර නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ හිත ඉදිරිඳත්
යන්න

2022.09.20
අනු
අංකය
4741

4742

CS/DOS/.......
අංකය
CS/DOS/3236

CS/DOS/2498

නිධාරියාගේ නම
බී.පී.එන්.ඵහරසුරිඹ

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

කුරුණෆර
සථීය කිරීේ 2/7/7/104
නොවිජන
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ

ලිපිගේ දිනය
2021.11.30

නක්.නක්.එස.ය.නක්. යත්නපුය
සථීය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2022.07.26
නොඩිහය
නොවිජන
උඳහධි/නේ.ස
ංර්ධන දිසත්රික්
ථී(යත්නපුය)
හර්ඹහරඹ

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහ ලිත් ර් ඳදනමින්
අලය නේ

දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

2017 අඩ ළටුේ 30 ක් වහ 2019 අඩ
ළටුේ 61 ක් දක්හ ඇත,ඳළවළදිලි කිරීභක්
අලයයි.

4743

4744

CS/DOS/2032

CS/DOS/2242

එේ.එන්.එල්.කීර්තිය යත්නපුය
සථීය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2022.07.26
ත්න
නොවිජන
උඳහධි/නේ.ස
ංර්ධන දිසත්රික්
ථී(යත්නපුය)
හර්ඹහරඹ

එස.ඩී.ටුසනතොට ප්රහනේශීඹ
භවනල්ේ
හර්ඹහරඹඳළල්භඩුල්ර

සථීය කිරීේ PLDS/ADM/ 2021.08.24
HR/10/PER/
DO/1/11

නිහඩු හර්තහ

එහ ඇති නිහඩු හර්තහනේ 2015.01.01
සට 2015.12.31 දක්හ අනිඹේ නිහඩු 23
1/2 ක් දක්හ ඇත.(විනේ නිහඩු ඉතිරි
ඳතී) තද 2013.03.26 සට 2019.11.30
දක්හ ලිත් ලේ පදනමින් නිලාඩු ලාේතාල

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

2013.03.01 සට 2019.11.30 දක්හ ලිත්
ලේ පදනමින් නිලාඩු ලාේතාල

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

4745

CS/DOS/A/48499 එස.එේ.ඒ.ඵණ්ඩහය
භඹහ

නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ.නො./ 2022.06.20
පිළිඵ
උස කිරීභ ඳහ/නඳෞ.ලි/
නදඳහර්තනේන්තු
භහනඹෝජ/5
3

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

4746

CS/DOS/A/48553` බී.ජී.කීර්තියත්න භඹහ නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ.නො./ 2022.06.20
පිළිඵ
උස කිරීභ ඳහ/නඳෞ.ලි/
නදඳහර්තනේන්තු
භහනඹෝජ/6
4
CS/DOS/A/48563 එල්.ජී.ජඹරතහ මිඹ නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ.නො./ 2022.08.04
පිළිඵ
උස කිරීභ ඳහ/නඳෞ.ලි/
නදඳහර්තනේන්තු
භහනඹෝජ/2
63
CS/DOS/A/48100 ආර්.ආර්.එේ.එස.කු ඉඩේ හිමිේ
II නරේණිඹට 01/03/01/0 2022.06.27
භහය භඹහ
නියවුල් කිරීනේ
උස කිරීභ 1/198
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

නිරධහරිඹහ II නරේණිඹට උසකිරීභට
සුදුසුේ පුයහ ඇත්නත් 2015.10.14
දිනට ඵ නිරීක්ණඹ න ඵළවින්
2015.01.01 දින සට උස කිරිභට අදහශ
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේල ය තිබීභ
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

CS/DOS/A/45672 R. අනබ්ර්ධන භඹහ

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

4747

4748

4750

අඳනඹන
උස කිරීභ 1/10/2/372 2022.06.30
ෘෂිර්භ
II නරේණිඹ
නදඳහර්තනේන්තු

අ.නඳො. හභහනය නඳශ විබහනේ නදන ඵ නදභශ / සංවර භත්
ඵ නහථ කිරීභට ප්රතිපර නල්නඹ
4751

CS/DOS/A/45578 H.L.S.P. කුභහය භඹහ ශ්රී රංහ දුේරිඹ
නේඹ

2022.08.03

චර්ඹහ ටවන

4752

CS/DOS/A/45034 A.U.C.K. ද සල්හ භඹහආභන වහ
උස කිරීභ DIE/E 18/PF/5788
2022.08.17
විභන
II නරේණිඹ
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

4756

CS/DOS/53679

යි.ජී.එේ.දිල්ෂිහ
මිඹ

තරුණ වහ ක්රීඩහ
අභහතයහංලඹ
(කුඩහ යහඳහය
ංර්ධන අංලඹ)

උස කිරීභ ළ.06
II නරේණිඹ

මුදහවළරීභ

SEDD/A&HR 2020.10.07
/DO/2020/P
F/56

චර්ඹහ ටවන අනු 2007 ර්නේ
ළටුේ ර්ධ නහ නනොභළති ඵ
නිරීක්ණඹ නේ. එභ ළටුේ ර්ධ නහ
නනොභළතිවීභට නවේතු පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක් අලයයි.
චර්ඹහ ටවන අනු 2006 ර්නේ ළටුේ
ර්ධඹ නහ නනොභළති ඵ
නිරීක්ණඹ නේ. එභ ළටුේ ර්ධ නහ
නනොභළතිවීභට නවේතු පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක් අලයයි.

1. යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති 143 න්තිඹ
අනු ඉල්ලීභ (10 ඳරිශිසඨඹ)
2. න ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති
ර පිටඳතක්

නක්.ඒ.නේ.නක්.අනබ් නශ,හනිජ වහ සථීය කිරීේ
තුං
ආවහය
සුයක්ෂිතතහ
අභහතයහංලඹ
එස.එේ.අනබ්යත්න ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ
හර්ඹහරඹ නදල්නතොට

4757

CS/DOS/11852

1/14/1/89

4758

CS/DOS/10885

4759

CS/DOS/10054

බී.එස වී.යත්නහඹ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ
හර්ඹහරඹ බිඹභ

4760

CS/DOS/40949

නේ.එේ.සී.
නප්රේභනහත් භඹහ

විරහභ ළටුේ
නේඹ
විළ/ඳහ
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ 10/නඳෞ ලි
/377/ං

2022.07.11

KDS/DEL/1/ 2022.02.17
2/1/3/11/0
3

2021.11.11

*4ඳරිශිසටඹ

නභභ නල්නඹ රළබීභට රසන්න

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ේපර්ණ වදය ඳරීක්ණ හර්තහ
එවීභට ටයුතු යන්න.

බහණ්ඩහහය චක්රනල් 394 අනු
නභ නනස වීභ

විහවනඹන් ඳසු නභ නනස ය ඇති
ඵළවින් බණ්ඩහහය චක්ර නල් අනු නභ
නන්සවීඹ යුතුයි.

උේඳළන්න වතිඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද පිටඳත

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ
ජහති වළඳුනුේඳත

නප්රේභනහත් භඹහ

4761

CS/DOS/41429

නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ 10/නඳෞ ලි
/377/ං

ආර්.එල්.එස.
යජනේ
නේඹ
01/06/නඳෞ 2020.10.09
අනබ්ගුණර්ධන මිඹ ර්භහන්තලහරහ
සථීය කිරීභ ලි/9766/22
නදඳහර්තනේන්තු

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ නත එන රද
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

නිහඩු හර්තහ

2013-2014.හරහනුනේ රඵහ ඇති
ළටුේ යහිත නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක්

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු ක්රභ
යසථහනේ 157(අ) ව 161(ඈ) (III) න
යසථහ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථඹ මුල්පිටඳත

ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද ත්ේ වහ
261)
ඵළයේ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත

4762

CS/DOS/40262

නක්.වරප්රිඹහ මිඹ ප්ර/නල් ත්රිකුණහභරඹ
නය වහ ඩත්

නේඹ
DTG/ADM/ 2021.02.17
සථීය කිරීභ C/PFILE/DO
O/039

ජහති වළඳුනුේඳත

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද පිටඳත

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ නත එන රද
ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

4763

CS/DOS/30106

නේ.ආර්.එේ.අයි.එේ. නශද
ජඹරත් මිඹ
අභහතයහංලඹ

4764

CS/DOS/40462

නක්. ආර්. එස. පී.
ගුණනේය මිඹ

සථිය කිරීේ කුරුණෆර - 2022.08.23
07

මිනිසඵර ව
නේඹ
DOME/01/0 2022.08.22
රැකියක්හ
සථීය කිරීභ 9/DO/27
නදඳහර්තනේන්තු

1)නිහඩු හර්තහ
2)නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ
3)යහ.නේ.නො
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති ංග්රවනේ04
ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

නිහඩු හර්තහ

1)2017 ර්නේ.සට හර්ඹක්භතහ
ඩඉභ භත් දිනඹ දක්හ නිහඩු විසතය
එහ නනොභළත 2) අඩුඳහඩු නල්න නඹොමු
කිරීනේදී ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
(අභහතයහංල නල්ේනේ )ආයණ
ලිපිනඹහි නිධාරිනියගේ පත්වීම ව්ථිර
කිරීම නිේගේ කරමි ඹන න්තිඹ
ඇතුරත් ශ යුතුඹ. 3)මුල් ඳත්වීේ දිනට
(2013.05.10)අදහර ළඩ බහය ළනීභ
ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ නහථ න
ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත්
ශ යුතුඹ(ඳත්වීභ රද නිරධහරිඹහ
2013.05.10 දිනඹට ළඩ බහයළනීභ
වන් ය ඇත.එනවත් ආයතන
ප්රධානියා එම ලැඩ භාරගත් දිනය
2013.05.10 දින සිට ක්රියාත්මක ලන පරිදි
ගසින් වටශන් කෂ යුතුය.
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)(2013.06.15-2016.12.22)

ළටුේ යහිත නිහඩු පිළිඵද
හර්තහක්

2013.06.15-2014.06.15
හරහනුනේ රඵහ ඇති ළටුේ යහිත
නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්( දින 37)

4765

CS/DOS/40933

J.Jeyapragash

Zonal Education Confirmati BT/ZEO/EA/ 2019.08.08
Office,Batticaloa on in
PF/DO/Vin/
service
33

HNDA Diploma Confirmation

want an original copy of confirmation
of dipoloma ( should be contains
Index No/Registration No ,Name ,Year
& Month of the last examination held
,Results,Effective date,medium,name
of the diploma)

4766

CS/DOS/41301

එන්.එේ.එස.නක්
පිරළසනේ මිඹ

ෘෂිර්භ
නේඹ
2/1/1/20
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ ANU30

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් පිටඳත් වති ය එවිඹ යුතුඹ.

2019.09.20

4767

CS/DOS/40440

B.G.T නිනයෝනි මිඹ විරහභ ළටුේ
නේඹ
විළ/ඳහ10/ 2018.02.26
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ නඳෞලි/301/
ං/325

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි. එහි නිළයදි නර විබහ අංඹ/
ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ, අන් විබහඹ
ඳත්න රද ර්ඹ වහ භහඹ,
ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ උඳන්
දිනඹ නිළරිදි ටවන් ය නළත.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහර වති යන රද පිටඳත්
4768

CS/DOS/ 42726

එස.පී.හරිඹේ
භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීභ
හර්ඹහරඹ නෝනහපිනුර

4769

CS/DOS/ 42919

නේ.ජී.එන්. දභඹන්ති ශ්රී රංහ නහවි
සථීය කිරීභ EB/5923/PF 2022.05.04
මිඹ
වමුදහ මරසථහනඹ
/I

2022.06.20

නිහඩු හර්තහ

2019.11.30 දින සට 2020.01.13 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

01. උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

02. ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

03.උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

04. නනේ නනට දිවුරුේ
ප්රහලඹක්.

උේඳළන්න වතිනේ වහ ජහති
වළදුනුේඳනත් දවන් න්නන් ජ්ාලිය
ගගොඩගේ නිලකා දමයන්ති නර වහ
උඳහධි වති ර ජ්ාලියගගොඩගේ
නිලකා දමයන්ති නර වන්
නේ.ඳළවළදිලි කිරීභක් අලය නේ
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් නිර්නේල යන
රද නල්නඹ

05(.නෞය 169), (නඳොදු 261),
(නඳොදු 278), (නඳොදු 160) වහ
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157 ව
161 යසථහ) ඹන නල්න
නිරධහරිඹහනේ නඳෞේලි ලිපි
නොනුට ඇතුශත් ය ඇති ඵට
වති කිරීභ

05(.නෞය 169), (නඳොදු 261),
(නඳොදු 278), (නඳොදු 160) වහ
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157 ව
161 යසථහ) ඹන නල්න
නිරධහරිඹහනේ නඳෞේලි ලිපි
නොනුට ඇතුශත් ය ඇති ඵට
වති කිරීභ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් නිර්නේල යන
රද නල්නඹ

06. 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ පිටඳත් අලය නේ.
4770

CS/DOS/ 42821

එේ.පී.එච්.නඳනර්යහ
මිඹ

හණිජ
ඉල්රහ
නදඳහර්තනේන්තු අසවීභ

හණි/ආ/
නඳෞලි/836

2022.08.01

01.හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති ංග්රවනේ
164 න්තිඹ ප්රහය නිරධහරිඹහ
දළනුත් ර ලිපිඹ
02. ඒ අනු නිරධහරිඹහ දළනුත් ව
ඵට ලිපිඹ

4771

4772

4773

CS/DOS/34041

CS/DOS/34086

CS/DOS/34060

නේ.ජඵයහණි

එේ.හර්තිහ

නක්.ක්රිලහන්තන්

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

හන්තහ වහ ශභහ
ංර්ධන, නඳය
ඳහළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
නොවිජන
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු

නේඹ
CA/10/12/0 2021.03.05
සථීය කිරීභ 1/86

නේඹ
CDWA/2/5/ 2021.03.10
සථීය කිරීභ 20/9/98

නේඹ
7/2/8/75/8/ 2017.06.30
සථීය කිරීභ උඳහධි/නේ.ථී
(වුනිඹහ)

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
පිටඳත් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
පුහුණු ඳත්වීේ ලිපිඹ

පුහුණු ඳත්වීේ ලිපිනේ ආඹතන ප්රධහනී
විසන් තය පිටඳත් යන රද පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න

4774

CS/DOS/34426

එේ.අයි.ෂහදිභහ මීයහ ප්රහ.නල්-ඔට්ටභහඩි නේඹ
ADM/P.File/ 2019.10.28
සථීය කිරීභ DO(Econ)/0
2/06

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

චර්ඹහ ටවන

4776

4777

4778

4779

4780

CS/DOS/34497

CS/DOS/34586

CS/DOS/34279

CS/DOS/36682

CS/DOS/37466

පී.සකුභහර්

අයි.විනනෝදිනි

එස.අරුට්කුභයන්

Mrs.S.Kayalvili

Mrs.Y.Sivarasa

ප්රහ.නල්-ඒයහවර්
නයඹ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

දි.නල්- වුනිඹහ

Ministry of
Women, Child
Affairs and
Social
Empowerment
State Ministry of
Livestock, Farm
Promotion and
Dairy and Egg
related
Industries

නේඹ
ADM/PFILE/ 2021.08.02
සථීය කිරීභ 04//05

නේඹ
2/1/1/8/2සථීය කිරීභ V-09

2022.05.31

නේඹ
V/DPS/PF/D 2021.02.01
සථීය කිරීභ O/Va/02/15

එහ ඇති පිටඳත තය පිටඳත් ය
වති ය නළත. ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති උඳන්
දිනඹ වහ නභ නිළයදි ශ යුතුයි.

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

2016.07.01 දින සට 2016.12.22 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

MWCA/2/5 22.02.2022 Confirmation 1,Degree Confirmation
/9//4/1/10
of
appointment 2,Appendix 03

Original

SML/2/17P 2022.04.07 Confirmation Name alternation request Form
FDO/2/2of
circular no 394
34
appointment

For name change From Y.Thavarasa
to Y.Sivarasa

certified copy

4781

4782

4783

CS/DOS/37007

CS/DOS/37865

CS/DOS/37192

Mrs.G.Yogenthiran Ministry of
Labour and
Foreign
Employment

MFE/RAD/ 2022.03.22 Confirmation 1,Affidavit
7/1/84
of
appointment 2. National identy card

Name Diffirence from Appointment
Letter

Mrs.S.Sarmila

2/1/1/8/2/ 31.02.2022 Confirmation 1.appendix 04 of the PSC rules
Jaf-54
of
appointment 2.Review report (Appendix05
of the psc Rule)

Duty Assumed letter (with effect from
02.07.2013)

ADM/PRSN 30.03.2022 Confirmation 1,Degree Confirmation
L/04/C/60
of
2.Degree Details
appointment

Original

2/1/1/8/2B 21.07.2022 Confirmation 1.appendix 04 of the PSC rules
at-40
of
appointment

Duty Assumed letter (with effect from
02.07.2013)

Mrs.H.Anantham

4784

CS/DOS/37387

Mrs.K.Giritharan

4785

CS/DOS/37784

Ms.T.Valandina

4786

CS/DOS/37582

Mrs.S.Vinothini

Ministry of
Agriculture

Divisional
SecretariatManmunai
South West,
Paddipalai
Ministry of
Agriculture

CS/DOS/36179

Mrs.J.C Komathy

CS/DOS/37477

Ms.M.L Aysha

Certified Copy

Duty Assumed letter (with effect from
02.07.2013)

Department of
Cultural Affairs

Original

DCA/02/06 21.06.2022 Confirmation 1,Degree Confirmation
/PF/46
of
2.Degree Details
appointment

Ministry of
Highways

HWY/ADM 2022.04.07 Confirmation 1,Affidavit
/08/01/02/
of
JAF/01/05
appointment 2.National ID (officer & Spouse)
3.Marriage Certificate

4788

For the period from 2017.07.02 up to
2019.11.30

Ministry of Trade 105/05/06/ 06.04.2022 Confirmation Appendix 04
19
of
appointment Appendix 03

3.Degree Certificate
4787

According to the Appontment Letter

Ministry of
Education

ED/5/67/2 2022.05.23 Confirmation 1.EB results Sheets
4/27/PIV
of
appointment
2.Degree Confirmation

Duty Assumed letter

Certified Copy
Certified Copy
Name Diffirence from Appointment
Letter
Certified Copy
Certified Copy
Certified Copy

Original

4789

4790

4791

4792

4792

CS/DOS/16135

CS/DOS/16482

CS/DOS/16248

CS/DOS/16105

CS/DOS/16753

පී.නක්.එන්.එස.
විනේතිර මිඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

නක්.එේ.එච්.නේ.උඩ නිපුණතහ
මුල්ර භඹහ
ංර්ධන
රැකියක්හ වහ
ේරු ඵදතහ
අභහතයහංලඹ

එච්.එච්.එේ.ටී.අයි
නවේයත් මිඹ

පී.ජී.එේ.සී. කුභහරි

එස.එල්.ඒ.ඩබ්.පී.
කුභහය

නේඹ
MOJ/E07/D 2019.07.18
සථිය කිරීභ. O/Courts/Pr
o.Asst/259

නේඹ
MFR/RAD/2 2020.07.31
සථිය කිරීභ. /1/59

ප්රහනේශීඹ නල්ේ නේඹ
HA/1/1/9/2 2020.06.22
හර්ඹහරඹ සථිය කිරීභ. /4
ඳහතදුේඵය

ප්රහනේශීඹ නල්ේ නේඹ
HA/1/1/9/2 2021.01.10
හර්ඹහරඹ සථිය කිරීභ. /4
නදල්නතොට

ප්ර/නල් තණභල්විර

නේඹ
MO/DS/EST 2020.12.23
සථිය කිරීභ /03/1/10-B11

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ (2013.04.16) දිනට අදහර ළඩ
බහය ළනීභ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති යන රද ඳත්වීේ ලිපිනේ
පිටඳතක් අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
හිත

උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

ජහති වළදුනුේඳනත් පිටඳතක්

වති යන රද ජහති වළදුනුේඳනත්
පිටඳතක්

චර්ඹහ ටවන

වති යන රද චර්ඹහ ටවනන්
ඳළවළදිලි පිටඳතක්

උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

ලිත් ර්ඹ ඳදනමින් නිහඩු හර්තහක්
අලයයි.

උේඳළන්න වතිඹ

වති යන රද උේඳළන්න වතිනේ
පිටඳතක්

උඳහධි වතිඹ

වති යන රද උඳහධි වතිනේ
පිටඳතක්

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
ප්රතිපර

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ භත් ව
දිනට ප්රතිපර නල්නඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

2016.02.28-2018.06.30 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ ර නිරධහරිඹහනේ
අත්න හිත

11

උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ ඳරිහ හරඹට අදහශ සඹළුභ හර්තහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
(හර්ඹක්භතහ විබහඹ භත් ව දින
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
දක්හ)
4794

CS/DOS/06838

බී.එේ.එල්. ඵණ්ඩහය ඉඩේ ඳරිවයණ
සථිය කිරීභ LUPPD/1/5/ 2022.09.06
ප්රතිඳත්ති ළරසුේ
11/AM/DOS
නදඳහර්තනේන්තු
/63

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න
චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
තළබිඹ යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2017.06.07 -2018.06.06 වහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
2018.06.07- 2018.06.30 හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳත් ඉදිරිඳත් යන්න
4795

CS/DOS/16433

ඒ.ඒ.එන්.නඳනර්යහ
මිඹ

දි/නල්. -ේඳව

නේඹ
ේ/දික්රනල්/ 2021.1
සථිය කිරීභ 2/1/ආඹතන
/නඳොදු

නිහඩු හර්තහ

ලිත් ර්ඹ භත ඳදනේ ව නිහඩු
හර්තහක් අලයයි.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
ප්රතිපර

2018.06.30 හර්ඹහක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ ප්රතිපර නල්නඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2019.04.09-2019.11.30 දින දක්හ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඳර්හ හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

නිළයදි ේපර්ණ යන රද වති
ශ පිටඳතක් අලයයි.

4796

CS/DOS/30833

එච්.ඩබ්.එස.යණවීය
මිඹ

4798

CS/DOS/31084

4799

CS/DOS/38547

4800

CS/DOS/38051

4801

4802

නේශීඹ වදය
අංලඹ,නෞය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ

1)හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
2)නිහඩු
හර්තහ
3)යහජය නේහ
නොමින් බහ හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති අනු හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

1)හර්ඹහර ක්රභ විඹ භත් ඇති
ප්රතිපර ටවන වති ය එවිඹ යුතුඹ.
2)2013.09.26සට2014.05.06දක්හ
නිහඩු විසතය නඹොමු ශ යුතුඹ ව
2019.09.03 සට හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
භත්ව දිනඹ දක්හ නිහඩු විසතය නඹොමු
ශ යුතුඹ. 3)2019.09.03 සට
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ භත්ව දිනඹ
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ නඹොමු
ශ යුතුඹ

ඊ.එේ.ආර්.ඒ.ඩබ්.ඩී.පී ඳශු ේඳත්
. කුභහරි මිඹ
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ SML/2/2/D 2022.06.15
O/1/11

1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
2)චර්ඹහ ටවන

1)මුල් ඳත්වීේ දිනට (2013.09.21)අදහර
ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ
2)චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති
ඳත්වීේ දිනඹ ඳත්වීේ ලිපිනඹහි දිනඹ වහ
නනොළරනේ . 2013.09.21දිනඹ නර
නිළයදි ශ යුතුයි.

Ms. S.Tiruvarul

Ministry of
Justice, Prison
Affairs and
Constitutional
Reforms
Mr.N.S.Rajeevkuma District
r
SecreJaffna

Confirmati
on

Leave particulars of probation
period

According to calendar year (2013 to
2016)

Confirmati JK/EB/N/CO 16.06.2022
on
N.DO/02/20
-II

Degree confirmation - Original

For foreign degree holders needs to
forward the confirmation of degree
through relevant embassy /Consuler
affairs division of Ministry of Foreign.

CS/DOS/39080

Ms.M.S.F.Zahnaj

Confirmati MU/DS/EST 19.04.2022
on
B/PF-DO

Affidavit

Please find the sample format in our
website (www.pubad.gov.lk)

CS/DOS/39468

Ms.Z.Z.Hazeena

Confirmati ED/12/01/1 10.06.2022
on
0/4/1/1

National Identity Card (Certified
copy)

Divisional
Secretary,
Muthur
Ministry of
Education

Degree confirmation - Original
4803

CS/DOS/38472

Ms.K.Subramaniya Land Title
m
Settlement
Department

Confirmati 01/07/01/2 04.07.2022
on
02

Name change documents
according to treasury circular
394

4803

CS/DOS/38472

Ms.K.Subramaniya Land Title
m
Settlement
Department

4804

CS/DOS/38092

Ms.S.Mugunthan

4805

CS/DOS/26213

ඩබ්ලිේ.ඩී. එේ.ඒ.
චතුයහනි මිඹ

4807

CS/DOS/27236

එච්.සී. ගුණතිර
භඹහ

Confirmati 01/07/01/2 04.07.2022
on
02
Updated History Sheet

There is no officer's DOB

Ministry of
Confirmati 105/04/09/ 07.07.2022
Trade,
on
06
Commerce &
Food Security
ෘෂිර්භ, ග්රහමීඹ සථිය කිරීේ MREA/4/11 2019.01.16
ආර්ථි ටයුතු,
/19/3
ඳශු ේඳත්
ංර්ධන,හරිභහර්
 ධීය , වහ ජරජ
ේඳත් ංර්ධන
අභහතයහංලඹ

Affidavit

Please find the sample format in our
website (www.pubad.gov.lk)

ජනහධිඳති
හර්ඹහරඹ

01-නනේ නනට දිවුරුේ
ප්රහලඹක්.- උඳහධි වතිනේ,
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන, උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳතහි
නභ වන් ඇත්නත් සතළන්නන්
හිනයෝස නරසනි.02-විලසවිදයහරඹ
භඟින් උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල් පිටඳත

සථිය කිරීේ PS/HR/02/P 2019.12.02
F/4265

01- නිළයදි දිනඹ නහථ න ඳරිදි
3, 4 ඳරිශිසඨ /02-අබයහරහභී
ඳත්වීේ ලිපිඹ 03- උේඳළන්න
වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත 04-ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත 05-ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
වති යන රද උඳහධි
වතිනේ පිටඳතව 06-වති
ර උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන 07-දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278) ,
09-ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ ,
10-ගිවිසුභ (නඳොදු 160) ,11අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ), 122014.01.01-2014.12.31 දක්හ
නිහඩු හර්තහනේ /ඳරිහ
හර්තහනේ ඇති අඩ ළටුේ නිහඩු
දින 63.5  පිළිඵ ඳළවළදිලි ය
එන්න.(නිහඩු හර්තහනේ නළත)

4806

CS/DOS/27249

ආර්.එේ.එස.පී.
යත්නහඹ මිඹ

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MPI/Admin/ 2022.1.7
14/KG/10

01 -ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
වති යන රද උේඳළන්න
වතිඹ
01-විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි
ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත

4807

CS/DOS/27931

ඊ.ඒ.එන්.නක්.
එදිරිසංව මිඹ

ඉඩේ නොභහරිස සථිය කිරීේ LCGD/AD/5/ 2022.4.22
ජනයහල්
1-59
නදඳහර්තනේන්තු

4808

CS/DOS/27010

බී.එේ.එස.එස.
නයත්න භඹහ

ප්රහ.නල්. හ.ඳලුසළ

සථිය කිරීේ අනු/20/01/ 2019.5.15
02/01/03/2
4

4809

CS/DOS/27118

ආර්.එස. ප්රනඵෝධනී
මිඹ

ප්රහ.නල්. හ.ඵණ්ඩහයත්ත

සථිය කිරීේ CS/DOS/නඳො 2020.10.16
දු/01

4810

CS/DOS/27595

ඒ.ජී.එස.එල්.
කීර්තියත්න මිඹ

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MIC/ADM/0 2022.02.21
5/06/17

01--2014.7.4- 2015.7.3 දක්හ
හර්තහනේ ඳරිහ හර්තහනේ ඇති
අඩ ළටුේ නිහඩු 84 පිළිඵ
ඳළවළදිලි ය එන්න.(නිහඩු
හර්තහනේ නළත). 02- නනභහි
නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.
(උේඳළන්න වතිඹව ජහති
වළඳුනුේඳනතහි නභ ව උඳහධි
වතිර නභ නනස)

4811

CS/DOS/26623

බී.ඩබ්.සී.එේ.
ඵණ්ඩහයත්ත මිඹ

නොවි ජන
ංර්ධන නේඳහ.
යත්නපුය

සථිය කිරීේ DAD/RNP/A 2020.02.28
DM03/D.O/
40

01- නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.(චර්ඹහ ටවනනහි,උඳහධි
වතිඹ, විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන,උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹ)

01-නිළයදි 04 ඳරිශිසඨඹ2013.07.02 නිළයදි දිනඹ නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ
01-චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
නභ ටවන් ය නළත.02-උඳහධි
වතිඹ /උඳහධි නහථ
වතිඹ/-නනේ නනට දිවුරුේ
ප්රහලඹක්, 03- නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ර
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

4812

CS/DOS/26208

නේ.ඒ.එස. ජඹරත්
මිඹ

නෞය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 06/A/DO/26 2022.02.15
208/125

01-නිළයදි 04 ඳරිශිසඨඹ/නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ - 02- 2013.2.22 2013.10.20 නිහඩු විසතය

4813

CS/DOS/27442

ආර්.එේ.එස.
පියුභහලි මිඹ

ප්රහ.නල්. හ.ඵණ්ඩහයත්ත

සථිය කිරීේ CS/DOS/නඳො 2020.10.16
දු/01

01- 2013, 2014 ,2015
හරහනුනේ නිහඩු විසතය
(ලිත් ර් ඳදනමින්)

4814

CS/DOS/27225

ඊ.ඩබ්.එේ.පී.ජී.නක්.එ විදුලි
ේ. ඒනහඹ මිඹ
ංනේල,විනේල
රැකිඹහ, ක්රීඩහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MFE/RAD/3 2019.10.22
/1/38

01-විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි
ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත, 02- චර්ඹහ ටවන, 03නිහඩු විසතය (ලිත් ර් ඳදනමින්),
04- ඳත්වීේ ලිපි 2ක් ඇත. ඒ පිළිඵ
ඳළවළදිලි ය එන්න

4815

CS/DOS/26726

ඊ.පී.එන් ලයහභලී මිඹ නොවි ජන
ංර්ධන නදඳහ.වේඵන්නතොට

සථිය කිරීේ 9/1/3/16/8- 2020.11.16
38

01-නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින්), 02-චර්ඹහ ටවනනහි
ටවන් ය ඇති උඳන් දිනඹ
උේඳළන්න වතිනේ උඳන්දිනඹ
වහ නනොළරනේ. උඳන් දිනඹ
නිළයදි ශ චර්ඹහ ටවන එන්න.

4816

CS/DOS/26136

ජී.ඩබ්.එන්.සුභනසරි ප්රහනේශීඹ නල්.
සථිය කිරීේ KDS/HAT/01 2017.02.22
භඹහ
හ. - වතයලිඹළේද
/02/05/67

01-චර්ඹහ ටවනනහි ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ අත්න තඵහ නළත.

4817

CS/DOS/27658

ඩබ්ලිේ.ජී. ආර්.නක්.
භනනෝවරි

01-නනේ නනට දිවුරුේ
ප්රහලඹක් (නනල් නදය/
නනල්නදය) , 02-04 ඳරිශිසඨඹමුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි

4820

CS/DOS/3676

එේ.ඒ.ජී.නේනහයත්න ඉඩේ ඳරිවයණ
සථීය කිරීභ LUPPD/1/11 2022.08.09
ප්රතිඳත්ති ළරසුේ
/PL/DOS/09
නදඳහර්තනේන්තු

ප්රහනේශීඹ නල්.
සථිය කිරීභ KDS/HAR/1/ 2022.4.14
හ. - වරිසඳත්තු
5/3/E49

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක්

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් නිරධහරිඹහනේ අත්න
නනොභළත

නදඳහර්තනේන්තු
උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එහ ඇති 2018.06.30 දින හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවනන් හර්ඹහර ක්රභ
රකුණු නිළයදි නර වන් ය
නනොභළත,තද හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ප්රතිපර ේපුර්ණ යන රද ර්ඹ නතක්
ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුයි.

උඳහධි වතිඹ

එහ ඇති පිටඳත තය පිටඳත් ය
වති ය නළත, උඳහධි වතිනේ මුේ
පිටපගතන් බා ගත් පිටපතේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් වති ය එවිඹ යුතුඹ.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

එහ ඇති පිටඳත තය පිටඳත් ය
වති ය නළත. ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුේ පිටපත
අලයයි.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

ඩබ්.එස.එස.භළණිනක් ප්රහනේශීඹ
භවනල්ේ
හර්ඹහරඹඵරංනොඩ

4821

CS/DOS/3517

4822

CS/DOS/A/45271 එස. අනබ්නෝන්
නභඹ

සථීය කිරීභ BLDS/ADM/ 2021.10.08
HR/2/PER/5
/068

මුදල් අභහතයහංලඹ I න
MF1/01/11/ 2022.05.24
නරේණිඹට
260/218942
උස කිරීභ

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
01. නඹොමුත චර්ඹහ ටවනන්
2019.05.16 දිනට වහ 2020.05.16
දිනට අදහශ ළටුේ ර්ධ ටවන්
නළත. ඊට නවේතු නර්ද ඹන්
තවවුරු යන්න.

01. ළටුේ ර්ධ 20 ේපර්ණ නනොන
ඵළවින් I න නරේණිඹට උස කිරීනේ
වළකිඹහක් නළත. එඵළවින් ඹහත්හලීන
යන රද චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳත් නඹොමු යන්න.

4823

CS/DOS/A/46114 පී.එස. දභඹන්ති මිඹ ප්රහවන
අභහතයහංලඹ

I න
MT/01/04/0 2021.01.18
නරේණිඹට
3/07
උස කිරීභ

01. නඹොමුත චර්ඹහ ටවනන්
2000.05.16 දින සට 2010.05.16
දින දක්හ ව ටවන් ඇතුශත් චර්ඹහ
ටවන නඹොමුය නළත. එනේභ
2020.05.16 දිනට ළටුේ ර්ධඹ ද
ටවන් නළත. එඵළවින්
2000.05.16 දින සට නේ දක්හ
ළටුේ ර්ධ සඹල්ර ඇතුශත් න
ඳරිදි ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක්
නඹොමු යන්න.
02. ඳත්වීේ දිනඹ, ළටුේ ර්ධ
දිනඹ වහ ඳත්වීේ සථිය කිරීනේ දිනඹ
නනොනනස ඳතින ඵළවින් I න
නරේණිඹට උස කිරීනේ දිනඹ
2020.05.17 දිනඹට නිර්නේල
කිරීභට නවේතු නර්ද ඹන්න
ඳළවළදිලි යන්න. ඒ අනු නිළයදි
දිනඹට ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ නඹොමු යන්න.

4824

CS/DOS/A/47986 එේ.නක්.ජී.එස.
ලහන්ත භඹහ

නොවිජන
I න
7/2/8/උ.කි 2022.07.27
ංර්ධන
නරේණිඹට
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

01. 01.ඳරිහ හරඹ තුශ
ඳශමුන හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත් නනොවීභට නවේතු
02. II න හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත්ඵට ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
දළනුේ දීනේ නල්නනේ වති
ශ පිටඳතක්.
03.2006.05.16 දිනට ළටුේ
ර්ධඹ චර්ඹහ ටවනන් වන්
නළත. ඒ අනු ඹහත්හලීන යන
රද චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක්.

01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න.
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

4825

CS/DOS/A/45271 එස. අනබ්නෝන්
නභඹ

මුදල් අභහතයහංලඹ I න
MF1/01/11/ 2022.05.24
නරේණිඹට
260/218942
උස කිරීභ

01. නඹොමුත චර්ඹහ ටවනන්
2019.05.16 දිනට වහ 2020.05.16
දිනට අදහශ ළටුේ ර්ධ ටවන්
නළත. ඊට නවේතු නර්ද ඹන්
තවවුරු යන්න.

01. ළටුේ ර්ධ 20 ේපර්ණ නනොන
ඵළවින් I න නරේණිඹට උස කිරීනේ
වළකිඹහක් නළත. එඵළවින් ඹහත්හලීන
යන රද චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳත් නඹොමු යන්න.

4826

CS/DOS/A/46114 පී.එස. දභඹන්ති මිඹ ප්රහවන
අභහතයහංලඹ

I න
MT/01/04/0 2021.01.18
නරේණිඹට
3/07
උස කිරීභ

01. නඹොමුත චර්ඹහ ටවනන්
2000.05.16 දින සට 2010.05.16
දින දක්හ ව ටවන් ඇතුශත් චර්ඹහ
ටවන නඹොමුය නළත. එනේභ
2020.05.16 දිනට ළටුේ ර්ධඹ ද
ටවන් නළත. එඵළවින්
2000.05.16 දින සට නේ දක්හ
ළටුේ ර්ධ සඹල්ර ඇතුශත් න
ඳරිදි ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක්
නඹොමු යන්න.
02. ඳත්වීේ දිනඹ, ළටුේ ර්ධ
දිනඹ වහ ඳත්වීේ සථිය කිරීනේ දිනඹ
නනොනනස ඳතින ඵළවින් I න
නරේණිඹට උස කිරීනේ දිනඹ
2020.05.17 දිනඹට නිර්නේල
කිරීභට නවේතු නර්ද ඹන්න
ඳළවළදිලි යන්න. ඒ අනු නිළයදි
දිනඹට ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ නඹොමු යන්න.

4827

CS/DOS/A/47986 එේ.නක්.ජී.එස.
ලහන්ත භඹහ

නොවිජන
I න
7/2/8/උ.කි 2022.07.27
ංර්ධන
නරේණිඹට
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

01. 01.ඳරිහ හරඹ තුශ
ඳශමුන හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත් නනොවීභට නවේතු
02. II න හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත්ඵට ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
දළනුේ දීනේ නල්නනේ වති
ශ පිටඳතක්.
03.2006.05.16 දිනට ළටුේ
ර්ධඹ චර්ඹහ ටවනන් වන්
නළත. ඒ අනු ඹහත්හලීන යන
රද චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක්.

01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න.
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

4828

CD/DOS/43461

එේ.එච්.එස.නක්.
නප්රේභංල මිඹ

නිපුණතහ
ඳත්වීභ
TR/2/10/DO 2021.03.16
ංර්ධන
සථිය කිරීභ /33
ෘත්තීඹ
අධයහඳන,
ඳර්නේණ වහ
න නිඳළයුේ
යහජය අභහතයහංලඹ

4829

CD/DOS/43583

ඒ.එේ. ඳත්භහතී මිඹ ප්රහනේශීඹ භවහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ
නභොනයහර

ඳත්වීභ
MO/DS/EST 2021.01.12
සථිය කිරීභ /09/DOS/29

4830

CD/DOS/43173

ඒ.එේ. එස.
ආරිඹයත්න නභඹ

ඳත්වීභ
MOJ/E07/D 2021.05.04
සථිය කිරීභ O/Courts/4
7

4831

CD/DOS/43211

එස.භනනෝයහතහ මිඹ ශීක්ණ නයෝවර
භඩරපු

අධියණ
අභහතයහංලඹ

ඳත්වීභ
THB/EL/PF/ 2022.02.10
සථිය කිරීභ DO/25

01. ඳත්වීනේ ලිපිනේ වති ශ
පිටඳතක්.
02.උේඳළන්න වතිනේ වහ
ජහති වළදුනුේඳනත් වතින ශ
පිටඳත්.
03.උඳහධිඹ නහථ කිරිනේ
නල්නනේ මුල් පිටඳත
04.උඳහධි වතිනේ වති ශ
පිටඳතක්.
01.උේඳළන්න වතිනේ වති
ශ පිටඳතක්
02.ජහති වළදුනුභඳනත් වති
ශ පිටඳතක්
03.චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක්
04.උඳහධි වතිනේ වති ශ
පිටඳතක්
05.විලස විදයහරඹ භඟින් උඳහධිඹ
නහථ කිරීනේ නල්නනේ මුල්
පිටඳත
06.යහජය නේහ නොමින් බහ
ර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු ඳරිහ
හර්තහ
01. අබයහරහභි පුහුනට
ඵහළනීනේ ලිපිනඹහි වති
ශ පිටඳතක්.
02. ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති ශ
පිටඳතක්
03. උේඳළන්න වතිනේ වහ
ජහති වළදුනුේඳනතහි වති ශ
පිටඳත්
01. උඳහධිඹ නහථ කිරිනේ
නල්නනේ මුල් පිටඳත
02. 2019.12.01 සට 2020.01.18
දක්හ ඳරිහ හර්තහ

04. උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ දී පිරිනභන
රද උඳහධි වතිනේ වති ර
පිටඳත.

06.නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත් දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද පිටඳත්

4832

CD/DOS/43297

ටී. අනීහ මිඹ

4833

CD/DOS/43069

නේ.එස. ර්මිරහ මිඹ ශ්රී රංහ
ඳත්වීභ
SG/Admin/C 2020.08.14
මිනින්නදෝරු
සථිය කිරීභ S/7/11216
නදඳහර්තනේන්තු

01. උේඳළන්න වතිනේ වහ
ජහති වළදුනුේඳනතහි වති ශ
පිටඳත්.
02. උඳහධිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ වති ශ පිටඳතක්
03. උඳහධි වතිඹ වති ශ
පිටඳතක්.

4834

CD/DOS/43419

ටී.ඩබ්.එන්.එස.ශිනයෝ වහරිසඳත්තු
ඳත්වීභ
KDS/HAR/1/ 2021.11.15
භහරහ මිඹ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ 5/3/E329
හර්ඹහරඹ

01. උේඳළන්න වතිඹ වති
ශ පිටඳතක්
02. චර්ඹහ ටවනන් නිරධහරිඹහනේ
අත්න ටවන් ය නළත.

4835

CD/DOS/43259

ජී.ඊ.එේ.එන්.ඩී.
ඒනහඹ මිඹ

01. උේඳළන්න වතිනේ වහ
ජහති වළදුනුේඳත ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් වති ශ
පිටඳත්.
02. ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ශ
පිටඳතක්
03. උඳහධි වතිඹ වහ
විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නනේ
වති ශ පිටඳත්
04. උඳහධි නහථ කිරීනේ
වතිනේ මුල් පිටඳත
05.නනේ නනේ ඇති ඵළවින්
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත

4836

CS/DOS/06782

ටී.එන්.ජී.
රුණහයත්න

පුේරඹන්
ඳත්වීභ
DRP/AD/11/ 2021.03.29
ලිඹහඳදිංචි කිරිනේ සථිය කිරීභ DO/16/025
නදඳහර්තනේන්තු

මඳහය නේහ,
අනරවි ංර්ධන
ව ඳහරිනබෝගි
ආයක්ණ යහජය
අභහතයහංලඹ

ඳත්වීභ
SMCMC/AD 2021.11.16
සථිය කිරීභ M/07/02/NI
CD/PF/02

ප්රහනේශීඹ නල්ේ නේඹ
ජහ/01/09/0 2021.09.16
හර්ඹහරඹ,ජහ-ඇර සථිය කිරීභ 1/208

01. 5 ඳරිශිසටඹ 2019.01.16 දින
සට 2020.01.15 දක්හ ව ඳරිහ
හර්තහ නඹොමුය නළත.
02. චර්ඹහ ටවනන් නිරධහරිඹහනේ
අත්න තඵහ නළත.

චර්ඹහ ටවන

05. (දිවුරුේ වතිඹ
www.pabad.gov.lk නතින් ඵහත ය
ත වළ.)
චර්ඹහ ටවනන් නේඹට හර්තහ ර
දිනඹ නිළයදි නනොනේ.නිළයදි ය නළත
එවීභ අලයයි.

4836

CS/DOS/06782

ටී.එන්.ජී.
රුණහයත්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ නේඹ
ජහ/01/09/0 2021.09.16
හර්ඹහරඹ,ජහ-ඇර සථිය කිරීභ 1/208
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

2022.09.26
අනු
අංකය
4836

CS/DOS/.......
අංකය
CS/DOS/19465

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ඩී.එේ.එස.බී.
දනහඹ භඹහ

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

4837

CS/DOS/19535

ආර්.එේ.පී.නක්.
යත්නහඹ මිඹ

නෞය
අභහතයහංලඹ-

4841

CS/DOS/08372

එන්.ජී.අයි.ඉනයෝණී බුේධලහන ,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ ලිපිගේ දිනය
කටයුත්ත
අංකය
සථිය කිරීේ NPS/HRD/0 2022.06.08
5/PF/27/33

අඩුපාඩු ගේඛනය

සථිය කිරීේ

නිර්නේල ලිපිඹ

නිරධහරිනිඹනේ සථිය කිරීභ නිර්නේල
යමින් එන රද ලිපිඹ

උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිනේ නභ
නිළයදි නනොනේ.

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනට අනු 2014/2015 ළටුේ
ර්ධ නහ නළත.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

4 ඳරිශිසටනේ නිරධහරිඹහ විසන් ළඩ බහය
ළනීනේ දිනඹ ආඹතන ප්රධහනිඹහ නහථ
යන නොටනේ ..........දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි ළඩ බහය ත් ඵ
වන් විඹ යුතුඹ.

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත (උේඳළන්න
වතිනේ දවන් නභ නළති නදය
ඉන්ද්රහ ඉනයෝනී න අතය උඳහධි
වතිනේ දවන් නභ නළත් නදය
ඉන්ද්රහ ඉනයෝනී නේ)
2016.01.01 සට 2018.06.30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

සථීය කිරීේ CA/10/12/0 2022.08.31
1/127

විව්තරය

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
නිරධහරිනිඹ විසන් ළඩ බහය ත් ඵ
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් නහථ යනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ රඵන නොටනේ දිනඹ වන් ය
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
නනොභළත.
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

නිහඩු හර්තහ

4843

CS/DOS/01441

R L ප්රිඹංගිහ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ CIT/2/4/DO 2022.08.31
/2013./06

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ
ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ
නිළයදි කිරීේ නනතොත් එභ
නිළයදි කිරීේ ටවන් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන
රද උඳහධි වතිනේ වති ර
පිටඳත
2014.02.21 දින සට2014.06.21
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහ ර වති යන රද
පිටඳතක්

2015 ළටුේ ර්ධඹ වන් නළත

4844

CS/DOS/01749

B N නිලුෂි

සථිය කිරීේ

4845

CS/DOS/00585

K G K රඳසංව

ප්රහනේශීඹ ල්ේ
හර්ඹහරඹ තංල්ර
ප්රහනේශීඹ ල්ේ
හර්ඹහරඹ දඹුල්ර

4846

CS/DOS/2265

ආර්.ඒ.එල්.වභත්රිඳහ භෘේධි ංර්ධන සථීය කිරීභ DSD/HO/02 2019.12.16
ර
නදඳහර්තනේන්තු
/AD/14/යත්
නපුය/17

නිහඩු හර්තහ

එහ ඇති නිහඩු හර්තහනේ 2013 ර්ඹට
අදහර නිහඩු දක්හ නනොභළත,
2013.03.19 දින සට 2018.06.30 දින
දක්හ ලිත් ලේ පදනමින් නිහඩු හර්තහ

4847

CS/DOS/3781

එච්.ඒ.එන්.ප්රනඵෝදිනී ප්රහනේශීඹ භව
සථීය කිරීභ AYDS/ADM/ 2022.05.18
නල්ේ
02/01/DO/P
හර්ඹහරඹ-අඹභ
ER/24

නිහඩු හර්තහ

එහ ඇති නිහඩු හර්තහනේ 2014.03.19
සට 2015.03.18 දින දක්හ විනේ නිහඩු
ඉතිරි තිබිඹදි අනිඹේ නිහඩු 24 ක් දක්හ
ඇත.ලිත් ලේ පදනමින් නිහඩු හර්තහ
ඉදිරිඳත් යන්න.

4848

CS/DOS/29187

ජීයත්නේ
භරදීඳන්

ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන රද
නිහඩු හර්තහ

සථිය කිරීේ 5/1/6/1/ං. 2020.02.10
නි./නඳෞ.ලි./
3/19

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ MN/GA/DO 2019.07.23
හර්ඹහරඹ - භඩු
/29187

විනේල දත භණ්ඩරඹ වයවහ තවවුරු
යන රද උඳහධි නහථඹ
4849

CS/DOS/29171

පී.ශ්රීන්තයහජහ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ භන්නහයභ

සථිය කිරිභ MN/GA/AD 2021.05.07
M/D2/PF/D
O/201

විනේල දත භණ්ඩරඹ වයවහ තවවුරු
යන රද උඳහධි නහථඹ

4850

CS/DOS/29688

එස.නභක්ඩිනභල්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ MN/GA/AD 2021.05.10
හර්ඹහරඹ M/PF/DO/3
භන්තහයි ඵටහිය
0

උඳන්දිනඹ ටවන් යන රද චර්ඹහ
ටවන
විනේල දත භණ්ඩරඹ වයවහ තවවුරු
යන රද උඳහධි නහථඹ
2019.07.01 -2019.11.30 දක්හ
ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහ

4851

CS/DOS/28148

නක්.එේ.සී.එල්.නවේභ නොවිජන
සථිය කිරිභ 7/2/8/75/8 2022.06.07
චන්ද්ර
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු

2013.06.29-2013.08.26 දක්හ
නිහඩු හර්තහ

4852

CS/DOS/29702

එේ.එේ.අනයොකිඹහේ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ MN/GA/AD 2020.11.10
හර්ඹහරඹ M/PF/DO/2
භහන්තයි ඵටහිය
9702

නිරධහරිණිඹ බහවිතහ යන සඹලු
නේරට අදහශ දිවුරුේ ප්රහලඹක්

4853

CS/DOS/29704

එස.එන්.ෂර්නෆන්
නඩෝ

EB භත් සඹලු ප්රතිපර ටවන්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ ADM/D2/PF 2019.09.02
හර්ඹහරඹ - භඩු
/DO/29704

ේපර්ණ ඳරිහ හරඹට අදහශ
නිහඩු හර්තහ
උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත

4854

CS/DOS/29698

එේ.ඩි.අනයොකිඹහේ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ MN/GA/AD 2020.11.10
හර්ඹහරඹ M/PF/DO/2
භන්තහයි ඵටහිය
9698

නිරධහරිණිඹ බහවිතහ යන සඹලු
නේරට අදහශ දිවුරුේ ප්රහලඹක්

4855

CS/DOS/17786

නේ.එේ.ඩී.එස.
ජඹසංව

අඳනඹන
නේඹ
1/10/02/35 2022.08.01
ෘෂිර්භ
සථිය කිරීභ. 0
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

4856

CS/DOS/16168

ජී.ජී.එන්.නක්.නක්.ජඹ නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2020.01.17
ර්ධන
ංර්ධන
සථිය කිරීභ. උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි (භවනුය

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

ඳත්වීේ (2013.04.16) දිනට අදහර ළඩ
බහය ළනීභ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

4857

CS/DOS/17471

එස.ටී.ජභන්නේ මිඹ නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2021.11.23
ංර්ධන
සථිය කිරීභ. උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි (භහතය)

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ අත්න
හිත 4 ඳරිශිසඨනේ වති ශ
පිටඳතක් අලයයි.

4858

CS/DOS/ 41755

නක්.කුනනේන මිඹ

(නෞය 169), (නඳොදු 261), (නඳොදු
278), (නඳොදු 160) වහ ඹන නල්න
නිරධහරිඹහනේ නඳෞේලි ලිපි
නොනුට ඇතුශත් ය ඇති ඵට
වති කිරීභ

නිරධහරිඹහනේ නඳෞේලි ලිපි නොනුට
නභභ නල්න ඇතුශත් ය ඇති ඵට
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් නිර්නේල යන
රද ලිපිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ කිළිනනෝච්චි

සථීය කිරීභ KN/DS/EB/D 2022.01.13
O/PF/251

4859

CS/DOS/ 41656

ටී.භනවේන්ද්රන් මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීභ VE/DS/DO/ 2021.12.18
හර්ඹහරඹ PF/51
ලිහභේ
නළනනහිය නෝඳහයි

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්
(Affidavit - Original)

නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත(උඳහධි වති ර
වන් නභ න්නන් තනුෂීඹහ
නයත්නේ නරඹ. අනනක් වති
ර භනවේන්ද්රන් තනුෂීඹහ නර වන්
නේ.)(Please find the formate in web
site - www.pubad.gov.lk)

4860

CS/DOS/ 42605

ඩී.එේ.ඩී.අයි.
ගුණතිර මිඹ

අධයහඳන
අභහතයෘංලඹ

සථීය කිරීභ ED/12/01/0 2021.12.16
8/ 07/255

01. 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
02. (නෞය 169), (නඳොදු 261),
නිරධහරිඹහනේ නඳෞේලි ලිපි නොනුට
(නඳොදු 278), (නඳොදු 160) වහ
නභභ නල්න ඇතුශත් ය ඇති ඵට
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157 ව ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් නිර්නේල යන
161 යසථහ) ඹන නල්න
රද ලිපිඹ
නිරධහරිඹහනේ නඳෞේලි ලිපි
නොනුට ඇතුශත් ය ඇති ඵට
වති කිරීභ

4861

CS/DOS/ 41632

එල්.නජහ මිඹ

මිනිසඵර වහ රැකී සථීය කිරීභ DOME/01/0 2022.06.02
යක්හ
6/ DO/28
නදඳහර්තනේන්තු

4862

CS/DOS/ 41613

එස.යහධිහ මිඹ

ෘෂීර්භ
සථීය කිරීභ ෘනද/ආ/3/ 2020.01.22
නදඳහර්තනේන්තු
5/2/ 16

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
(Appendix 04)
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.(Duty assume letter
with correct date)
නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්
නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
(Affidavit - Original)
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත(උඳහධි වති ර
වන් නභ න්නන් යහධිහ යත්නසංවේ
නරඹ. අනනක් වති ර යහධිහ
සකුභහර් නර වන් නේ.)(Please find
the formate in web site www.pubad.gov.lk)

4863

CS/DOS/ 41659

එන්.නේන්තිනී මිඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීභ NAL/DS/01/ 2020.11.30
හර්ඹහරඹ 01/296
නල්ලුර්

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන්
(Original in Degree confirmation) ඳත්රනේ උඳහධිඹ රංගු දිනඹ
2007.06.25 ව උඳහධි ප්රතිපර නහථ
ය ඇති ලිපිනේ උඳහධිඹ රංගු දිනඹ
2007.12.09 නර නනස දිනඹන්
ටවන් ඇත. විලසවිදයහරඹ භඟින්
නළත නහථ ය එහි මුල් පිටඳත එවිඹ
යුතුඹ.(With corret effective date)

4864

CS/DOS/ 41628

වී.සහකිනී මිඹ

01. 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
(Appendix 04)
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

නොවිජන
සථීය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2021.02.18
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
 (කිළීනනෝච්
චි)

02. නනේ නනට ඳළවළදිලි
කිරීභක් (Affidavit - Original)

නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත(උඳහධි වති ර
වන් නභ න්නන් සහකිනී
සනනහන් නරඹ. අනනක් වති ර
සහකිනී විජඹකුභහර් නර වන්
නේ.)(Please find the formate in web
site - www.pubad.gov.lk)

4865

CS/DOS/70457

එේ. එන්. භධුහනි
මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
නේනඹන්
හර්ඹහරඹ - භහතය ඉල්රහ
අසවීභ

4866

CS/DOS/16772

ආර්.එන්.එස.එස.ද
සල්හ මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ නේඹ
BKP/EST/PF 2022.08.23
හර්ඹහරඹ
සථිය කිරීභ DES/A2/48
බුරත්නොහුපිටිඹ

නිහඩු හර්තහ

2013.06.01 දින සට ඳර්හ හරඹ
අන් න නතක් ලිත් ර්ඹ භත ඳදනේ
ව නිහඩු හර්තහ ව රඵහ ඇති අඩළටුේ
ළන ඳළවළදිලි කිරීභක්.

4867

CS/DOS/16253

ටී.එේ.ආර්. එේ.
නතන්නනෝන් මිඹ

ඳශුේඳත්
නොවිඳර
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

2013.04.16 දින ඳත්වීේ රඵහ ඇති ඵළවින්
එදිනට අදහශ 04 ඳරිශිසටඹ ළඩ
බහයනන ඇති ඵට තවවුරු යමින් එහි
වති ශ පිටඳතක් අලයයි.

4868

CS/DOS/44111

SMS/ADM/ 2022.03.11
10/PF/01/3
5

නේඹ
MREA/4/2/ 2020.09.28
සථිය කිරීභ 1/PFDG/1/1
/8

ඒ.එේ.ආර්.අනබ්නෝ ෘෂිර්භ
සථිය කිරීේ DOA/EST.3/ 2021.03.30
න් භඹහ
නදඳහර්තනේන්තු
DO/A/7

* 164 න්තිඹ ප්රහය නිරධහරිඹහ
දළනුත් ර ලිපිඹ * නිරධහරිඹහ
දළනුත් වු ඵට ලිපිඹ

අඩළටුේ පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්
අලයයි.
ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

4868

4869

CS/DOS/44111

CS/DOS/44244

ඒ.එේ.ආර්.අනබ්නෝ ෘෂිර්භ
සථිය කිරීේ DOA/EST.3/ 2021.03.30
න් භඹහ
නදඳහර්තනේන්තු
DO/A/7

ටී.එච්.සී.එේ.සල්හ
මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MIM/AD/02 2022.05
හර්ඹහරඹ /21/CW/05
නන්නපු

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2019.12.01දින සට 2020.01.13 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
4870

CS/DOS/43894

ඩී.ජී.ඒ.අයි.චන්ද්රනේ
න මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ භහතනල්

සථියකිරීේ

1/1/7/1/9

2020.12.31

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන
4871

4872

4873

CS/DOS/44337

CS/DOS/44012

CS/DOS/44080

ඩ්බ්.නක්.ආර්.නිනයෝ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
ණීමිඹ
හර්ඹහරඹ භතුභ

සී.ප්රතහඳන් භඹහ

එේ.ඒනහඹ මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ භඩරපු

සථියකිරීේ

බුේධලහන,ආමි සථියකිරීේ
 වහංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

භතු/ආ/10/0 2021.03.22
3/10

HA/1/1/9/2 2021.03.31
/10-13V

CA/10/12/0 2021.03.24
1/149

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ර පිටඳත

4874

4875

CS/DOS/44120

CS/DOS/43933

ටී.ඒ.එන්.ද සල්හ
මිඹ

Mrs.H.M.S .Fariha

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
හර්ඹහරඹ ඵරපිටිඹ

BAL/EST/GR 2021.05.07
APF/1-6-115

සථියකිරීේ

ජී/1/5/2/7 2021.11.09
4

Department of
wildlife
conservation

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
තළබිඹ යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
2019.02.01 -2020.01.31 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)මීඳතභ
අධීක්ණ නිරධහරිඹහනේ වහ
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ අත්න් වහ
නිර මුද්රහ නදක් හිත ඉදිරිඳත් යන්න
4876

4877

CS/DOS/44321

CS/DOS/43587

සී.අයි.න්නිභ මිඹ ෘෂිර්භ
සථියකිරීේ
නදඳහර්තනේන්තු

ජී.ජී.ටී.ඩී.ජඹර් ධන අධයහඳන
මිඹ
අභහතයහංලඹ

සථියකිරීේ

DOA/Est.3/ 2021.07.22
7/do/w/35

ED/05/67/2 2021.10.10
4/1

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
ඳළවළදිලි නළත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

4878

CS/DOS/25957

ආර්.නක්.ඒ.එස.
රුණහතිර භඹහ

භහජ නේහ
සථිය කිරීේ SSD/02/09/ 2022.06.29
නදඳහර්තනේන්තු
07/168

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනේ වති යන රද
පිටඳත

4879

CS/DOS/25058

එන්. නවට්ටිආයච්චි

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ ED/12/01/0 2022.03.15
8/07/97

චර්ඹහ ටවන

2013.03.27 ළඩ බහයනන ඇති නමුත්
ළටුේ ර්ධ නහ ඇත්නත් 03.26 දිනට
නේ. එඹ නිළයදි යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

4880

CS/DOS/24487

ඩබ්.පී. යංජනී

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MPI/Admin/ 2022.01.11
14/HT/26

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනේ වති යන රද
පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

4881

CS/DOS/25179

ඒ.එස. විදහනඳතියණ නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2022.06.02
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි (භහතය)

නිහඩු හර්තහ

4882

CS/DOS/14732

ඩී.එේ.ඒ.එන්.ගුණනේ ඵදුල්ර ප්රහනේශීඹ
ය
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

උඳහධි වතිනේ මුල් පිටඳනතහි
වති යන රද පිටඳතක්

සථිය කිරීභ BD/BD/EHM/03/02/07
2022.03.01

නිහඩු විසතයනේ අත්න් නඹොදහ ඇති
නිරධයඹහනේ නිරමුද්රහ නළත.

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
4883

CS/DOS/23262

ඒ.එේ.ඒ.බී. භළණිනක් නයජිසට්රහර්
සථියකිරීේ
ජනයහල්
නදඳහර්තනේන්තු

RG/AB/20/0 2022.05.26
1/171

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ ඔඵ ළඩඵහය ළනීනේ දිනඹ ටවන්
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
න්නන් 2013.09.17 නරයි.චර්ඹහ
ටවනට අනු ළටුේ ර්ධ නහ
ඇත්නත්2013.04.16 දිනයි.ඳරිහ හර්තහ
චර්ඹහ ටවන
ද ස ය ඇත්නත් 2013.04.16
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ දිනටයි.ඒ අනු නියදි දිනට අදහශ
ලිඹවිලි නඹොමුයන්න.
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

4884

CS/DOS/22385

ඩබ්ලිේ.ජී.නක්.
කුභහයසංව

105/04/02/ 2022.06.23
34

නිහඩු හර්තහ

නනශ‚හණිජ
වහ ආවහය
සුයක්ෂිතතහ
අභහතයහංලඹ

සථියකිරීේ

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.04.25
PL/DOPMT/
23/30

2016.09.21 සට 2019.11.30 දක්හ
නිහඩු විසතයඹ නනොභළත.

චර්ඹහ ටවන

ඔඵනේ ඳත්වීේ දිනඹ2013.09.20
නේ.එනවත් ළඩඵහය ළනීනේ දිනඹ
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ ටවන් න්නන් 2013.11.30
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
නරයි.චර්ඹහ ටවනට අනු ළටුේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ර්ධ නහ ඇත්නත්2013.09.20
දිනයි.ඳරිහ හර්තහ ද ස ය
ඇත්නත්ද 2013.09.20 දිනටයි.ඒ අනු
නියදි දිනට අදහශ ලිඹවිලි නඹොමුයන්න.

4886

CS/DOS/18025

එච්.එේ.ඊ.
ධර්භකුභහය භඹහ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹකුරුණෆර

4888

CS/DOS/19502

ආර්.එල්.එන්.
වීයනෝන් මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MWN/EST/ 2022.01.31
හර්ඹහරඹPFECD/D1/1
භහනළල්ර
30

නිහඩු හර්තහ

2016.04.10- 2016.12.31 දක්හ නිහඩු
විසතය

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

4 ඳරිශිසටනේ ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
නිරධහරිඹහනේ ළඩ බහය ළනීභ නහථ
යන නොටනේ දිනඹක් වන් ය
නනොභළත.

4889

CS/DOS/18761

ආර්.ඩී.ඒ. රඳසංව

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ NPS/HRD/0 2021.02.17
8/PF/13/10

වදය හර්තහ

වදය හර්තහනේ මුල් පිටඳත එහ ඇති
අතය එභ හර්තහනේ වති යන රද
පිටඳතක් ඳභණක් අලය නේ.

නිහඩු හර්තහ

ලිත් ර් ඳදනභ අනු ස යන රද
නිහඩු හර්තහ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.06.29-2016.12.22 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

4890

CS/DOS/18575

ඊ.ඩී.එස.ටී. එදිරිසංව දිසත්රික් නල්ේ
මිඹ
හර්ඹහරඹකුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.05.25
PL/DOPMT/
23/12

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිඳර
ටවන්

4891

CS/DOS/18539

පී.නක්.ජී.එන්.
විනේසංව මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹකුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.04.21
PL/DOPMT/
23/12

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.03.05-2014.03.05, 2014.03.05ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
2015.03.05, 2015.03.05-2016.03.05
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හරසීභහ රට අදහශ ඳරිහ හර්තහ ර
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ
නඹොදහ නනොභළත.

4892

CS/DOS/18585

ආර්.ඩී.එන්. නේභසරි දිසත්රික් නල්ේ
මිඹ
හර්ඹහරඹකුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.05.27
PL/DOPMT/
23/12

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.04.16-2016.04.16 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ ර නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනි නිර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
මුද්රහ නළත.
චර්ඹහ ටවන

2019.11.30 දිනට අදහශ ප්රතිඳර ටවනන්
ඳත්වීේ අංඹ නිළයදි නනොනේ. නිළයදි
ප්රතිඳර ටවන එවිඹ යුතුඹ.

උේඳළන්න වතිනේ වහ චර්ඹහ ටවනන්
වන් න නභ අතය නනක් ඇත.
චර්ඹහ ටවනන් භහණ්ඩලි නිරධහරී නිර
මුද්රහ වහ අත්න නනොභළත.

4893

CS/DOS/18006

නක්.සී.එන්.
කුරයත්න මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹකුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.04.25
PL/DOPMT/
23/30

චර්ඹහ ටවන

දිවුරුේ ප්රහලඹ

උේඳළන්න වතිනේ වන් න නභ
වහ චර්ඹහ ටවනන් වන් නභ අතය
නනක් ඳතී.
න්නේ දුයනේ - න්නේදුයනේ ඹනුනන්
නභ නදඹහහයඹකින් වන්ඹ. නේ වහ
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලය නේ.

4894

CS/DOS/19102

නක්.ටී.එස. ළටර
මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2022.07.26
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(තහහලි
)

නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහනේ වන් න අඩ ළටුේ
නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිළි කිරීභක්

4895

CS/DOS/18602

එච්.ඩී.ඒ.පී.
නප්රේභයත්න මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹකුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.04.24
PL/DOPMT/
23/12

චර්ඹහ ටවන

ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ ටවනන්
වති ශ පිටඳත

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.04.21
PL/DOPMT/
23/12

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.04.16-2017.04.16 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.04.25- 2017.04.25 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ ර නදඳහර්තනේන්තු නිර මුද්රහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
නනොභළත.

4896

CS/DOS/18595

බී.ජී.ඩී.එස. යහජඳක් දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹකුරුණෆර

4897

CS/DOS/23476

එස.ඩබ්.එස.
කුසුේරතහ මිඹ

ඵහුහර්ඹ
සථියකිරීේ
ංර්ධන හර්ඹ
හධ ඵරහ
නදඳහර්තනේන්තු

MDTF/Mgt/ 2022.06.16
Admin/04/C
SC-ll

නිහඩු හර්තහ

2016.05.09 සට 2019.11.30 දක්හ
නිහඩු විසතයඹ නනොභළත.

4898

CS/DOS/23030

ඩබ්.ඩී.පී. චතුයං
භඹහ

ඉඳනරෝභ සථියකිරීේ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

IPG/EST/PFI 2021.12.09
LE-DO/7/6

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

4899

CS/DOS/23415

ටී. සනේවි

නහවිදන්නලිසථියකිරීේ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

ADM/PERS 2017.11.23
O/9/01(07)

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.06.07 - 2016.12.22 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ නනොභළත.
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

2022.10.03
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

4900

CS/DOS/43028

එේ.රිෂසනහස භඹහ

ප්රහනේශී නල්ේ
ඳත්වීභ
HA/1/1/9/2 2020.08.19
හර්ඹහරඹ - දභන සථිය කිරීභ /16

01.උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ 01.සඹලු ර්රට අදහශ ප්රතිපර
ප්රතිපර ටවන
වන් ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර
02.උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ ටවනක් විඹ යුතුඹ.
වති යන රද පිටඳත
03.ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති
යන රද පිටඳත

4901

CS/DOS/ 43079

එේ.පී.ඒ.එන්.නක්.
ජඹර්ධන භඹහ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

4902

CS/DOS/43263

ඩී.එස.නහනහඹක්හය ධීය වහ ජරජ
ඳත්වීභ
ධීජනද/ආ02/ 2021.11.08
මිඹ
ේඳත්
සථිය කිරීභ 06/නි/PF/
නදඳහර්තනේන්තු
15

01.උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල් පිටඳත
02. උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන
03.නඳොදු ආෘති ඳත්ර 160 හි හක්ෂි
වහ අත්න් නඹොදහ නළත.
04.හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
ආන්නතභ අධීක්ණ
නිරධහරිඹහනේ නිර මුද්රහ හිත
ඉදිරිඳත් යන්න.
05.උේඳළන්න වතිඹ, ජහති
වළදුනුේඳත වහ උඳහධි වතිඹ
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති
ශ පිටඳත්.
01.උේඳළන්න වතිඹ වහ ජහති
වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත
02.නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත

ඳත්වීභ
MOJ/E07/D 2021.08.11
සථිය කිරීභ O/JMO/03

01. විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
02.සඹලු ර්රට අදහශ ප්රතිපර
වන් ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර
ටවනක් විඹ යුතුඹ.

01.උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

4903

CS/DOS/43470

ඩී.ජී.එච්.ආර්.
නෝභතිතර මිඹ

ශ්රී රංහ
ඳත්වීභ
SG/Admin/C 2021.02.23
මිනින්නදෝරු
සථිය කිරීභ S/7/11238
නදඳහර්තනේන්තු

01.උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත
02.ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති
යන රද පිටඳත
03.උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ
පිරිනභන රද උඳහධි වතිනේ
වති ර පිටඳත
04.චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
අත්න තළබිඹ යුතු සථහනනේ
අත්න තඵහ නළත. නිරධහරිඹහනේ
අත්න තඵන රද චර්ඹහ ටවන
එවිඹ යුතුඹ.
05.එහ ඇති ලිපිඹ අේපර්ණ
ඵළවින් ේපර්ණ ඳත්වීේ ලිපිනඹහි
වති යන රද පිටඳතක්
06.2018.04.17 දින සට
2019.04.16 දින දක්හ 5
ඳරිශිසටනේ නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහනේ අත්න වහ නිර මුද්රහ
හිත ඉදිරිඳත් යන්න.

4904

CS/DOS/ 43154

නක්. විසුනහදන් භඹහ ධීය වහ ජරජ
ඳත්වීභ
ධිජනද/ආ02/ 2020.12.01
ේඳත්
සථිය කිරීභ 06/නි/PF/
නදඳහර්තනේන්තු
32

01.උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන
02.උේඳළන්න වතිඹ වහ ජහති
වළදුනුේඳත ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති ශ පිටඳත්.

4905

CS/DOS/ 43389

එච්.එස.එච්.
නඳනර්යහ මිඹ

නෞය
අභහතයහංලඹ

ඳත්වීභ
06/A/DO/43 2021.06.09
සථිය කිරීභ 389/399

4906

CS/DOS/43139

පී. නජඹභල් භඹහ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

ඳත්වීභ
MOJ/E07/D 2021.03.30
සථිය කිරීභ O/Courts/0
3

01. 2018.06.30 දින ඳත්හ ඇති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරීක්ණනේ ආඹතනඹ භඟින්
නිකුත් ශ ප්රතිපර ටවන වති
ශ පිටඳතක්.
01.උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන
02.4 ඳරිශිසටනේ ඳත්වීේ දිනඹ
2017.01.13 නර ආඹතන
ප්රධහනිඹහ නිර්නේල ය නළත.
03.උේඳළන්න වතිඹ වහ ජහති
වළදුනුේඳත ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති ශ පිටඳත්.

01.සඹලු ර්රට අදහශ ප්රතිපර
වන් ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර
ටවනක් විඹ යුතුඹ.
02.උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

01.සඹලු ර්රට අදහශ ප්රතිපර
වන් ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර
ටවනක් විඹ යුතුඹ.
02.ඉදිරිඳත් ය ඇති ලිපි ආෘති නිඹමිත
ආෘතිඹ නනොනේ.
03.උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

4907

CS/DOS/43460

ආර්.එේ. නඳනර්යහ
භඹහ

භවහ බහයහය
ඳත්වීභ
PT/1/3/PF/ 2021.02.25
නදඳහර්තනේන්තු සථිය කිරීභ DOS/08

01. ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ශ
පිටඳතක්
02.උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ
පිරිනභන රද උඳහධි වතිනේ
වති ශ පිටඳත
03. 2018 ර්නේ රඵහ ඇති ළටුේ
යහිත නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක්
04. එක් එක් විඹ භත් ඇති දින
අනු සඹලුභ හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ. 06. උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
05. 2018.01.25 සට 2019.01.24
වති යන රද පිටඳත
ව 2019.01.25 සට 2020.01.24
දක්හ 5 ඳරිශිසටර ආන්නතභ
භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහනේ නිර
මුද්රහ තඵන රද පිටඳත් නඹොමු
යන්න.
06.උේඳළන්න වතිනේ වහ
ජහති වළදුනුේඳනතහි වති ශ
පිටඳත්

4908

CS/DOS/10554

නක්.සී.භහලි

විරහභ ළටුේ
සථීය කිරීේ විළ/ඳහ10/
නදඳහර්තනේන්තු
ංනි/284

4 ඳරිශිසටඹ * උඳහධී වතිඹ

4910

CS/DOS/11669

එස.එේ.ඩී.එස.ඒ.නක්. ප්රහනේශිඹ නල්ේ මුදහ වළරීේ
ගුණසංව
හර්ඹහරඹ අයණහඹ

4911

CS/DOS/00212

D S A D N නදනිපිටිඹ ශ්රී රංහ දුේරිඹ
නේඹ

4912

CS/DOS/01156

WMNPK
ලිසුන්දය

ප්රහනේශීඹ ල්ේ
හර්ඹහරඹ ඳහතනවේහවළට

2018.06.11

ARA/EST/A 2019.09.06
DMIN/A7/1
1

සථිය කිරීේ ළ06එ

2021.12.17

සථිය කිරීේ KDS/PHT/1/ 2020.10.04
63/3

ඹතුරු ඳළදිඹ වහ නවීේ ශ
බිල්ඳත් ර වති ශ පිටඳත්
එහි ලිඹහඳදිංචි වතිඹ * 10
ඳරිශිසටනඹහි නිරධහරිඹහනේ
තනතුය බහය ළනීභට අනේක්ෂිත
දිනඹ
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල්
පිටඳත(නනභහි ඳතින නනසේ
ටවන් යන්න)

* 4ඳරිශිසටනේ ආඹතන ප්රධහනිඹහ ටවන්
ය ඇති දිනඹ වහ නිරධහරිඹහ ටවන් ය
ඇති දින නනස ඵළවින් එඹ ස ය
උඳහධි වතිනේ වති ශ පිටඳතක්
ද භඟ ඩිනමින් එවීභට ටයුතු
යන්න.
නේ නල්න නිළයදි ය අඳ නත
එන්න.

4913

CS/DOS/29839

එච්.එේ.එස.නක්.නවේය ේරු වහ
ත්
විනේල රැකිඹහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරිභ MFE/RAD/6 2019.02.
/1/53

2016.04.30-2016.12.22 දක්හ
නිහඩු හර්තහ
04 ඳරිශිසඨඹ

2013.05.28 දිනට
චර්ඹහ ටවන අනු ළටුේ ර්ධ නහ
ඇත්නත් ජලි 01 දින න ඵළවින් එඹ
නිළයදි විඹ යුතුඹ.

4914

CS/DOS/29195

එස.එච්.පී.නක්.නයොහ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ MW/AD/E/ 2022.09.09
නි
හර්ඹහරඹ PF/HM.DO/
භහන්තයි ඵටහිය
02

නිළයදි යන රද චර්ඹහ ටවන

4915

CS/DOS/28864

එච්.ජී.ඒ.රන්ති

2016.03.20 -2018.06.30 දක්හ
ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහ

නොවිජන
සථිය කිරිභ 7/2/8/75/8/ 2019.12.09
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(හල්ර)

උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් එහ ඇති උඳහධි නහථඹ ප්රභහණත්
පිටඳත
නනොනේ.
2013.03.20 - 2018.06.30 දක්හ
ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන රද
නිහඩු හර්තහ
4916

CS/DOS/28592

නක්.ටී.එේ.එස.නඳනර් ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ HAF2019.08.09
යහ
හර්ඹහරඹ 1/12/GR/18
බිංගිරිඹ
P-V

ආඹතන ප්රධහනිඹහ නත එව
උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත (තහනහඳති හර්ඹහරඹ වයවහ
එන රද)

4917

CS/DOS/28051

නේ.එල්.එස.යණසංව ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

හර්ඹහර ක්රභ භත් ව ප්රතිපර
නල්නඹ

සථිය කිරිභ MIC/ADM/1 2022.02.10
5/04/12/13

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
4918

CS/DOS/29229

ඩබ්.ඩී.නිරන්ති

ප්රජහ ඳහද
සථිය කිරිභ DCBC/EST/0 2022.05.30
විනලෝධන
8/2/1/37
නදඳහර්තනේන්තු

2015.09.24 -2016.09.23 ව
2016.09.23-2017.09.23 දක්හ
ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහ
උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත
නිළයදි යන රද චර්ඹහ ටවන

4919

CS/DOS/29646

එස.එෂස.වල්බිඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ PUT/ADM/ 2022.03.05
හර්ඹහරඹ DEV.PF/04/
පුත්තරභ
29

නිළයදි යන රද චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවන අනු ළටුේ ර්ධ නහ
ඇත්නත් ළේතළේඵර් 26 දින න ඵළවින්
එඹ ළේතළේඵර් 24 නර නිළයදි විඹ
යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවන අනු ළටුේ ර්ධ නහ
ඇත්නත් ජලි 02 දින න ඵළවින් එඹ
නිළයදි විඹ යුතුඹ.

4920

CS/DOS/28231

ඩබ්.ආර්.ඩී.එේ.ඩී.සී. ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ අත්/1/2/ං 2021.12.18
වික්රභසංව
හර්ඹහරඹ නි/365
නිට්ටඹු

2016.05.24 -2016.09.08 දක්හ
ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහ

4921

CS/DOS/28490

ඩී.එේ.සී.නක්.අයි.දිහ නශ
නහඹ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරිභ 105/09/01/ 2022.06.09
56

ඳරිහ හරඹ තුශ ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද නිහඩු
හර්තහ

4922

CS/DOS/28703

වී.ජී.සී.භල්හන්ති

සථිය කිරිභ ED/05/67/2 2022.04.25
4/27/P

04 ඳරිශිසඨඹ

සථිය කිරීභ MS/1/2/1/5 2021.01.08
-32

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

4923

4924

4925

CS/DOS/44184

CS/DOS/43903

CS/DOS/43295

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

නක්.ජී.එස.විනේයත්න ක්රිඩහ වහ නඹෞන
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

නක්.ඩී.ජී.අයි.
චතුයහණි

එන්.එන්.
නිනේය

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ 6/1/5/1/1/2 2020.12.07
හර්ඹහරඹ, නහඋර
8

නෞය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ 01/05/113

2020.10.19

2013.04.09 දිනට

උඳහධි වතිනේ වති ශ
පිටඳතක්

4926

CS/DOS/44198

නක්.පී.එල්. සල්හ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ,
නබ්රුර

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

4927

CS/DOS/44369

නක්.එච්.එස.එේ.
ජඹර්ධන

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

4930

4932

4933

4935

4936

CS/DOS/43910

CS/DOS/44197

CS/DOS/43221

CS/DOS/43284

CS/DOS/43253

සථිය කිරීභ CA/1/1/18/ 2020.03.02
6/1

එේ.ජී.එස.එේ.ජඹසං යහඳෘති
සථිය කිරීභ DPMN/AD/ 2020.08.25
ව
ශභනහයණ
PFවහ අධීක්ණ
DO/27/02
නදඳහර්තනේන්තු

පී.එච්.පී. වංනී

ඩී.ටී.නප්රේභයත්න

ටී.ජී.පී.ජීනී

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ නදො/ආ/10/0 2021.03.05
හර්ඹහරඹ,
1/29
නදොඩන්නොඩ

Department of
Trade &
Investment
Policy

සථිය කිරීභ TIP/ADM/0 2022.04.26
8/10/113

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KOT/EST/PE 2021.12.15
හර්ඹහරඹ,
RDO/02/23
නොටනඳොර

එන්.ඩබ්.ජී.ජී.නක්.ජඹ පුයහවිදයහ
සථිය කිරීභ පුවි/1/14/3/ 2022.03.23
යත්න
නදඳහර්තනේන්තු
භධයභ/ං.නි
/11

4936

CS/DOS/43253

එන්.ඩබ්.ජී.ජී.නක්.ජඹ පුයහවිදයහ
සථිය කිරීභ පුවි/1/14/3/ 2022.03.23
යත්න
නදඳහර්තනේන්තු
භධයභ/ං.නි
/11

විනේල
නිහඩු

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.උේඳළන්න
වතිඹ වහ චර්ඹහ ටවන

4937

CS/DOS/27573

ටී.ආර්.ඊ.ඒ.එස.නක්. ප්රහවන වහ භවහ
යහජඳක් නභඹ/මිඹ භහර්
අභහතයහංලඹ

4938

CS/DOS/33775

ආර්.තයතන්

හන්තහ ශභහ
සථිය කිරීභ MWCA/2/5/ 8/30/2022
ටයුතු වහ භහජ
9/4/1/77
විඵරළන්වීේ
අභහතයංලඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

4940

CS/DOS/33161

ඩී.අයි.ඩබ්.භයනෝ නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 1/10/2018
න්
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(හල්ර)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

HWY/ADM/ 2022.9.2
08/01/02/K
AN/OJ/17

01-ගිවිසුභ - 9 ඳරිශිසටඹ (ආඹතන
ංග්රවනේ 16:5 න්තිඹ අනු),
02-විනේල විලසවිදයහරඹ භඟින්
අධයඹනඹ වහ රඵහ දුන් ලිපිඹ,
03-යජඹට අඹවිඹ යුතු ණඹ මුදල්
තිනබ්ද ඹන්න වහ ඒහ අඹ ය
ළනීභට ටයුතු ය ඇේද ඹන්න
ලිපිඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016/05/09 දින සට 2016/12/21 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
4940

CS/DOS/30023

බී.එේ.ඩබ්.පී.
ඵණ්ඩහයනහඹ මිඹ

මිනිසඵර වහ
සථිය කිරීේ
රැකීයක්හ
නදඳහර්තනේන්තු

1)යහජය නේහ නොමින් බහ
1)2017.07.01 සට 2018.06.29 දිනඹ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ (5
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ඳරිශිසට)

4941

CS/DOS/30919

එේ.වී.ඒ.නක්.කුභහරි
මිඹ

විරහභ ළටුේ
සථිය කිරීභ විළ/ඳහ10/ 2022.04.07
නදඳහර්තනේන්තු
න ඳෟලි/462
/ං

1)චර්ඹහ ටවන
2)04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
3)උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන 4)යහජය නේහ නොමින්
බහ හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ (5
ඳරිශිසට)

1)චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
ඳත්වීේ දිනඹ ළයදිඹ. 2013.09.21 ගව
නිළයදි නොට එන්න
2) 2013.09.21 දින සිට ක්රියාත්මක ලන
පරිදි ඹන න්තිඹ නඹොද ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
3) සඹලු ර්රට
අදහර ප්රතිපර වන් ටවනක් විඹ
යුතුඹ.
4) ඳත්වීේ දිනඹ න 2013.09.21 සට
2013.10.14 දක්හ න භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද පිටඳත්

4942

CS/DOS/31513

නේ.ඒ.රක්භහලි මිඹ

නශද,හනිජ
ආවහය
සුයක්ෂිතතහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ HWY/ADM/ 2022.08.30
8/1/2/GAL/
1/09

1)චර්ඹහ ටවන

1)ඳත්වීේ දිනට න 2013.03.09 දින
පත්කරන ද දිනය ගසින් ටවන් ශ
චර්ඹහ ටවනන් වති පිටඳතක්

4943

CS/DOS/30843

එච්.එේ.සී.සී.නක්.
ජඹතිර මිඹ

නශද,හනිජ
ආවහය
සුයක්ෂිතතහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ 105/09/01/ 2022.09.01
63

1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
2)යහජය
නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

1) 2013.09.24 දින සිට ක්රියාත්මක ලන
පරිදි ඹන න්තිඹ නඹොද ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
2)2013.09.24 දින සට
2014.09.23 දින දක්හ න භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද පිටඳතක්
වහ
2016.09.23 දින සට
2016.12.21 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක්

4944

CS/DOS/30878

එස.ඩී.එේ.එන්.ජඹසං හරිභහර්
සථිය කිරීභ GA/3/6/84/ 2022.09.12
ව මිඹ
නදඳහර්තනේන්තු
DO

1)චර්ඹහ ටවන

1)චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
ඳත්වීේ දිනඹ ළයදිඹ. 2013.04.16 නර
නිළයදි නොට එන්න

4945

CS/DOS/30569

සී.එච්.සී.නක්.උභගිලි අධයහඳන
ඹ මිඹ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ ED/12/01/1 2022.09.13
6/02/01(1)ද
කුණ

1)චර්ඹහ ටවන
2)04
ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
3)උඳහධි වතිඹ

1)චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
ඳත්වීේ දිනඹ ළයදිඹ. 2013.03.01 නර
නිළයදි යන්න.එනභන්භ නිරධහරිඹහනේ
නභ ඳළවළදිලි නඳනනන නර ඡහඹහ
පිටඳත් ය එන්න.
2) 2013.09.21 දින සට ක්රිඹහත්භ න
ඳරිදි ඹන න්තිඹ නඹොද ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
3)උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ
පිරිනභන රද උඳහධි වතිනේ වති
ර පිටඳත

4946

CS/DOS/14684

එච්.එේ.අමිර තයං රිදීභහලිඹේද
සථිය කිරීභ BD/RM/EH 2022.04.25
රුණහයත්න
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
M3/1/DPF/
හර්ඹහරඹ
39

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
උඳහධි විසතයහත්භ වතිනේ
මුල් පිටඳනතහි වති යන රද
පිටඳතක්

4947

CS/DOS/42723

ඩබ්.එස.එල්.කුභහරි
මිඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

4949

CS/DOS/19450

එේ.ඩබ්.ඒ.එේ.
ෆත්තෆ

ෘෂිර්භ
සථිය කිරීේ
නදඳහර්තනේන්තු

4950

CS/DOS/32517

එන්.ඩබ්.එන්.පී.
ජඹයත්න මිඹ

බුේධ ලහන
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

මුදහවළරීභ

MOJ/E07/D 2022.09.09
O/JMO/02

සථිය කිරීේ MBRCA/01/ 2021.03.19
08/08-773

න ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති ර
පිටඳතක්

ශ්රී රංහ ගුරු නේනේ 3 න ඳන්තිඹ 1
(අ) තනතුයට ඳත්යන රද ලිපිනේ
වති යන රද පිටඳතක්

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
4 රිශිසටඹ අනු ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති යන රද පිටඳත

නිර්නේල ලිපිඹ

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහ විසන්
නිරධහරිනිඹනේ ඳත්වීභ සථිය කිරීභ
නිර්නේල යනු රඵන ලිපිඹ

4 ඳරිශිසටඹ

2013.02.27 දිනට අදහර නඹොමු යන්න

4952

CS/DOS/08550

ඊ.ජී.එස.හන්තිරතහ හරිභහර්
අභහතයහංලඹ

විනේල
නිහඩු

MOI/AD/07 2022.09.20
/01/D-19

ළටුේ යහිත නිහඩු ඉල්ලීේ
එන රද ලිපිනඹහි අභහතයයඹහනේ
ේඵන්ධනඹන් අභහතයයඹහනේ
එඟතහඹ පිළිඵද දවන් වී නනොභළත
එඟතහඹ දන්න රද අභහතයහංල
නල්ේනේ නිර්නේලඹ
(ආඹතන ංග්රවනේ 16:14
න්තිඹ අනු)

4953

CS/DO/15760

ඒ.ආර්.නිසරින් නිහ නයජිසට්රහර්
සථිය කිරීභ RG/AB/20/0 2021.02.24
ජනයහල්
1/372
නදඳහර්තනේන්තු

4 ඳරිශිසඨනේ ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
අත්න, නිර මුද්රහ, දිනඹ නනොභළත

4954

CS/DOS/15658

එච්.එස.රිසභහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)

අධයහඳන
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ ED/12/01/1 2022.08.31
0/4/1/1

2022.10.10
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

4955

CS/DOS/35468

T. Nimalathasan

Department of
Pension

confirmatio විළ/ඳහ10/ 2021.01.26
n
නඳෞලි/271/
ං

Degee confirmation

original copy

4956

CS/DOS/35297

Y. Sahila

Divisional
Secretariat
office Karaveddy

Appendix 03 sheet

Certified true copy

4957

CS/DOS/35935

A.M. Javana

Divisional
Secretariat
office Addalaichenai

confirmatio WADA/SW/ 2021.01.25
n
DS/EB/PF/D
ODevelopp/3
3
confirmatio AD/DS/AD 2020.10.07
n
M/04/PF/16
5

Leave Report

year by year according calender year

4958

4959

CS/DOS/35885

CS/DOS/35568

Y.C.P. වීයර්ධන

N.A. විනේයත්න

කුණ්ඩහනල්
සථිය කිරීභ KDSKUN/01 2020.10.02
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/03/02/87
හර්ඹහරඹ

හර්මි
සථිය කිරීභ DTET/04/PF 2021.03.12
අධයහඳන වහ
/DO/242
පුහුණු කිරීනේ
නදඳහර්තනේන්තු

1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති වති ශ තය පිටඳත්
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
2. යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි 2017.08.15 දින සට 2018.05.27 දින
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට) දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
හරසීභහනේ දිනඹ නිභළයදි
විඹයුතුඹ.(2017.08.12 -2018.05.27
නර)
1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
යන ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.(2013.03.01)
2. උඳහධි වතිඹ,
(උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්ණඹ, උඳහධි නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ)

3. චර්ඹහ ටවන

නභභ උඳහධි වති ර වන් න
උඳහධිඹ රංගුන දිනඹ නනස නේ.
(උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්ණනේ
වහ උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනඹහි රංගු
දිනඹ 2005.07.01 නර ඳළතිඹද උඳහධි
වතිනේ රංගු දිනඹ 2004.12.04 නේ.)
ඳත්වීභ රංගුන දිනඹ නිභළයදි
විඹයුතුඹ. (ංනලෝධිත ඳත්වීේ දිනඹ
වන් ව චර්ඹහ ටවන)

ඳත්වීභ රංගුන දිනඹ 2013.03.01
4. යහජය නේහ නොමින් බහ
ඵළවින්, 2013.03.01 සිට 2013.03.25
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි දේලා හරඹ තුශ ඳරිහ හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
4960

CS/DOS/35203

M.G.D. ප්රිඹදර්ලනී

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ නිඹහභ

-

-

1. ජහති වළඳුනුේ ඳත

ඳළවළදිලි තය පිටඳතක්

2. උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
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CS/DOS/35682

E.A.I. ප්රීතිභහලි

මිනිසඵර වහ
සථිය කිරීභ DOME/01/0 2021.03.03
රැකීයක්හ
6/DO/II/08
නදඳහර්තනේන්තු

1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති වති ශ තය පිටඳත්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
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CS/DOS/35514

M.
Kamalakalarathan

Ministry of
Industries

1. EHRM form

Original/ certified copy

2. 2012 Graduate training letter

Certified true copy

3. National Identity Card (After
marrage)

Certified true copy

confirmatio MIC/ADM/0 2021,07,28
n
9/07/04

4. Appendix 03
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CS/DOS/2265

ආර්.ඒ.එල්.වභත්රිඳහ භෘේධි ංර්ධන සථීය කිරීභ DSD/HO/02 2019.12.16
ර
නදඳහර්තනේන්තු
/AD/14/යත්
නපුය/17

නිහඩු හර්තහ

4964

CS/DOS/41549

එේ.නන්තුයන් භඹහ හින්දු ආමි වහ සථීය කිරීභ HA/18/PF/8 2022.09.05
ංසෘති
6
ටයුතු
නදඳහර්තනේන්තු

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ
(Medical Report)
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CS/DOS/15169

ඊ.එේ.නක්.එන්.ඒ
නහඹ

105/04/04/ 2022.09.01
07

2015.11.30 සට 2016.12.22 දක්හ
නිහඩු හර්තහ
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CS/DOS/14365

ජී.අයි.එේ.යහජඳක්

2/1/1/6/2/C 2022.09.02
OL-16

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

4967

CS/DOS/15969

බී.අයි.ජී.එස.එස.ඒ.වී අඳනඹන
සථිය කිරීභ 1/14/1/420 2022.09.02
යනෝන්
ෘෂිර්භ
නදඳහර්තනේන්තු

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි 4 ඳරිශිසටඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

නශ හණිජ වහ සථිය කිරීභ
ආවහය
සුයක්ෂිතතහ
අභහතයංලඹ
ෘෂිර්භ
සථිය කිරීභ
අභහතයංලඹ

Original copy
භහං DSRT/SMU/ADM/11 වහ
2022.09.20 දිනළති එහ ඇති නිහඩු
හර්තහනේ 2013 ර්ඹට අදහර නිහඩු
දක්හ නනොභළත, 2013.03.19 ඳත්වීේ දින
සට 2013.12.31 දින දක්හ නිහඩු
හර්තහ අලයයි(ප්රසුත නිලාඩු බා
ගැනිමට ගපර බාගත් නිලාඩුද ඇතුෂත්ල)
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහ (Certified
Copy of Complete Medical Report)
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CS/DOS/14337

ඒ.එස.සල්හ

යහඹ, නහවි වහ
ගුන් නේහ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ MPS/AD/PF 2022.08.17
/DO/10

2016.01.01 දින සට හර්ඹක්භතහ
ඩයිභ භත් දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳත්. ( 5 ඳරිශිසටඹ )
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CS/DOS/14867

ජී.එේ.ආරිඹතී

න්දළටිඹ
සථිය කිරීභ BD/KK/EHM 2022.06.03
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
2/6/25
හර්ඹහරඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
ඳත්වීේ ලිපිනේ වති යන රද
පිටඳතක්
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CS/DOS/A/47869 යි.එේ.හීන්භළණිනක් මිනිසඵර වහ
II නරේණිඹට DOME/01/0 2022.08.10
මිඹ
රැකීයක්හ
උස කිරීභ 7/HRDA/85
නදඳහර්තනේන්තු

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු
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CS/DOS/A/47571 එච්.එේ.ඒ.එල්.ජඹය
ත්න මිඹ

හන්තහ ශභහ
II නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2022.09.08
ටයුතු වහ භහජ උස කිරීභ 18/4/1/61
විඵර ළන්වීනේ
අභහතයහංලඹ

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
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CS/DOS/A/48636 ඊ.ඩබ්.එස.නක්.ඒ
නහඹ මිඹ

මිනිසඵර වහ
II නරේණිඹට DOME/01/0 2022.08.26
රැකීයක්හ
උස කිරීභ 7/HRDA/85
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ ේඵන්ධ
ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ නිළයදි කිරීේ
නනතොත් එභ නිළයදි කිරීේ ටවන්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි ඹහත්හලීන
යන රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.
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CS/DOS/A/ 42285 එේ.අනහ කුභහරි මිඹ නිපුණතහ
II න
ADM/01/04 2022.04.08
ංර්ධන,
නරේණිනේ
/02 - 25
ෘත්තීඹ අධයහඳන උස කිරීභ
ඳර්නේණ වහ
න නිඳළයුේ
යහජය අභහතයහංලඹ

ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවන

චර්ඹහ ටවන අනු 2006.07.01 ර්ඹට
අදහර ළටුේ ර්ධඹ නහ නනොභළති ඵ
නිරීක්ණඹ නේ. එභ ළටුේ ර්ධ නහ
නනොභළතිවීභට නවේතු පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක් අලයයි.
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CS/DOS/07055

බී. නජඹන්තිනී

නනශ, හණිජ
වහ ආවහය
සුයක්ෂිතතහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ 105/09/06/ 2022.09.22
15

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
දිනඹ වති කිරීනේදී දිනඹක් දවන්
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ ය නනොභළත.
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්.

4975

CS/DOS/06623

නක්.ජී.ඊ. වර්ණී

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2018.12.05
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(හල්ර)

4976

CS/DOS/06056

එච්.එේ.එච්.ඒ.ය.එේ. ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ අනු2/1/2/1/ 2017.03.07
කුභහයසංව
හර්ඹහරඹ,
210
ළබිතිනොල්රෆ

නිහඩු හර්තහ

4977

15348

ඩබ්.ඒ.සී.විනේසංව

2016.05.02 දින සට හර්ඹක්භතහ
ඩයිභ භත් දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳත්. ( 5 ඳරිශිසටඹ )

ප්රනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ,
ඩුනර

සථිය කිරීභ ඩු/01/04/ 2017.12.21
01/83

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.03.21 -2016.12.22 දක්හ හර්ෂි
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
රද පිටඳත ඉදිරිඳත් යන්න

2016 ර්ඹට අදහර දක්හ නිහඩු
හර්තහ
4978

CS/DOS/00547

D G W H ජඹනේන

ඳශහත් බහ වහ
ඳශහත් ඳහරන
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ PL/4/1/5/70 2020.08.31

4979

CS/DOS/01744

A T U අභයසංව

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ
හර්ඹහරඹ වීයළටිඹ

මුල් ඳත්වීනභන් ඳසු නිරධහරිඹහ බහවිතහ
යනු රඵන නභ නනස ඵළවින් එභ නභ
බහවිතහ කිරීභට අනුභළතිඹ රඵහදිභ පිණි
බහණ්ඩහහය චක්රනල් 394 අනු අලය
නල්න ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

2016.02.22 දින සට 2016.12.21
දින දක්හ දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහනේ වති
යන රද පිටඳතක්
2018.02.28 දින සට 2018.06.29
දින දක්හ දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහනේ වති
යන රද පිටඳතක්

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

K A K S අනබ්නේය නොවිජන
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ භහතනල්
E M A B ඒනහඹ ජහති ආඳදහ
වන නේහ
භධයසථහනඹ

සථිය කිරීේ

නනභහි ඳතින නනසේ ටවන්
යමින් නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ යන
රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත

සථිය කිරීේ NDRSC/02/ 2022.08.31
01/03/01

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
අත්න තළබිඹ යුතු සථහනනේ
අත්න තඵහ නළත. නිරධහරිඹහනේ
අත්න තඵන රද චර්ඹහ ටවන
එවිඹ යුතුඹ.

4950

CS/DOS/00555

4951

CS/DOS/00329

4952

CS/DOS/00158

KGKADBTS
ඵණ්ඩහය

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ අනු/8/1/2/5 2022.02.22
හර්ඹහරඹ /29
නළනනහිය
නුයේ ඳශහත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

4953

CS/DOS/00324

C N C නහභල්ළ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ අනුයහධපුය

සථිය කිරීේ ANU/DIST/1 2021.09.15
/13/3/B/46

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

4954

CS/DOS/00078

J M N ගුණයත්න

ඳරිහ වහ
සථිය කිරීේ PCC/01/07/ 2022.09.09
ශභහයක්නේහ
01/97
නදඳහර්තනේන්තු

4955

CS/DOS/00110

N J න්නිනහඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ අනු/10/1/2/ 2019.12.13
හර්ඹහරඹ 7/PF/29
භධයභ නුයේ
ඳශහත

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

4956

CS/DOS/17021

එච්.එච්.ආර්.
භධුන්ති

ප්රහ/නල් - නදහිඕවිට නේඹ
DHO/EST/P 2022.01.06
සථිය කිරීභ ERIDO/A7/
M - 02

4957

CS/DOS/17663

එන්.එේ.පී.ඩී.නයත් විනේල රැකිඹහ
නේඹ
MFR/RAD/4 2022.08.25
න මිඹ
ප්රර්ධන වහ
සථිය කිරීභ /1/59
නශදඳර
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.05.28-2014.05.28 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ අලයයි.
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
ප්රතිපර

ඳරිණ ඳරීක්ණඹ භත්ව ඵට
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ ප්රතිපර
නල්නඹ

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි වතිනේ වති ශ පිටඳතක්
අලයයි.

4958

4959

CS/DOS/A/44907 R.M.A.S. යහජඳක්
මිඹ

CS/DOS/A/45588 H.R.J. නේයේ මිඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

අධියණ,ඵන්ධ
නහහය ටයුතු
වහ ආණ්ඩුක්රභ
යසථහ
ප්රතිංසයණ
අභහතයහංලඹ

උස කිරීභ MOJ/E07/A. 2020.12.31
II නරේණිඹ Ass/141/20
05

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත

උස කිරීභ නො/භවහධි/ 2022.08.29
II නරේණිඹ ආ2/නඳෞලි/2
022

නිරධහරිනිඹනේ ළඩ බහය ත් දිනඹ (2010.02.09) වහ නේඹ සථීය ශ
දිනඹ (2010.02.08) අතය නනක්
ඇති ඵළවින් ඒ පිලිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක්
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ ඵහළනීේ ඳටිඳහටිඹ අනු නිරධහරිඹහ
පිළිඵ
1න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
ේපර්ණ ය තිනබ්ද ඹන්න
1 න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
භත් වීභට අදහශ සඹලු නල්න
ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

4960

CS/DOS/A/45768 B.G.I. නිනයෝන්
භඹහ

හන්තහ ශභහ
උස කිරීභ MWCA/2/5/ 2022.09.13
ටයුතු වහ භහජ II නරේණිඹ 4/4/1/63
විඵර ළන්වීේ
අභහතයහංලඹ

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත් තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ වති ඳත්රනේ වති යන
ඇති ලිපිඹ
රද පිටඳත එවිඹ යුතුඹ.
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CS/DOS/A/45126 K.G.A.D.
චන්ද්රනේය මිඹ

ශ්රී රංහ දුේරිඹ
උස කිරීභ ළ.03
නදඳහර්තනේන්තු II නරේණිඹ

චර්ඹහ ටවන

2022.09.07

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
අ.නඳො. හභහනය නඳශ විබහනේ නදන ඵ නදභශ / සංවර භත්
ඵ නහථ කිරීභට ප්රතිපර නල්නඹ

නේඹ සථීය ර
දිනඹ(2010.02.08) වහ ළඩ බහය
ත් දිනඹ (2010.02.10)අතය
නනක් ඇති ඵළවින් ඒ පිලිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්
4962
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4964

CS/DOS/44565

K. සනන්න් භඹහ දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ මුරතිේ

CS/DOS/A/45650 M.D.N. ඳේභසීලි මිඹ අබයන්තය
ටයුතු, ඹම
ංර්ධන වහ
ංසතෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ
CS/DOS/A/45740 D.M.M.K. දනහඹ හර්මි
මිඹ
අධයහඳන වහ
පුහුණු කිරීනේ
නදඳහර්තනේන්තු

සථීය කිරීභ Mu/KA/EB/ 2022.09.02
PF/DO/021

උස කිරීභ CH/10/02/0 2018.03.05
II නරේණිඹ 2/16

උස කිරීභ DTET/04/PF 2018.09.03
II නරේණිඹ /DO/212
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CS/DOS/21554

ඩබ්.පී.සී.එේ.
වඳන්ර

ආයක්
අභහතයහංලඹ

මුදහ වළරීභ

4966

CS/DOS/05852

පී.සී. මීඳනේ මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DSO/EST/03 2021.04.01
හර්ඹහරඹ-01/FI/10
ඕනනර

NDRSC/02/ 2022.09.16
01/03/199

-

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහය ත්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
දිනඹ වති කිරීනේදී වන් ය ඇත්
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ දිනඹ නිළයදි නනොනේ.
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

චර්ඹහ ටවන

භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහ විසන් අත්න්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි වති
යන රද පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්.

නනේ නනේ ඇති ඵළවින් ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරික්ණනේ
සඹලු විඹන් ේපර්ණ ය ඇති ඵට
තවවුරු ය ළනීභට හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ඳරික්ණඹ ේපර්ණ කිරීභ
ේඵන්ධනඹන් නිරධහරිනිඹ නත නිකුත්
ය ඇති ලිපිනේ වති ශ පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති 144 න්තිඹ අනු
නිර්නේලඹ
චර්ඹහ ටවන

අත්න් තඵන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත
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CS/DOS/22273

එන්.වී.ජී. සරිකුභහරි

නයජිසට්රහර්
සථියකිරීේ
ජනයහල්
නදඳහර්තනේන්තු

RG/AB/18/0 2022.06.22
1/385

සථියකිරීේ නල්න
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CS/DOS/22950

ඩී.එේ.පී. ඵණ්ඩහය

නොවිජන
සථියකිරීේ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු

7/2/8/75/8/ 2022.08.19
උඳහධි/නේ.ස
ථි(අනුයහධපුය
)

චර්ඹහ ටවන

4969

CS/DOS/53379

ඒ.වී.නක්. ධනුෂිහ

ආයක්
අභහතයහංලඹ
(ආඳදහ
ශභනහයණ
අංලඹ)

විනේල
නිහඩු දිර්ක කිරීභ

DMD/AD/0 2022.06.09
7/COMMO
N

වති යන රද උඳහධි
වතිඹ,වති යන රද උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන,හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්,ඳත්වීේ ලිපිඹ.
චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති උඳන්
දිනඹ උේඳළන්න වතිනේ උඳන්දිනඹ
වහ නනොළරනේ. උඳන් දිනඹ නිළයදි ශ
යුතුයි.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ. (ගිණුේ ක්රභඹ භත්
ව ප්රතිපර ටවන නඹොමු යන්න.)

නඳොදු 126 ආෘති ඳත්රඹ (ආඹතන
ංග්රවනේ 23:1 න්තිඹ අනු)

ආෘති ඳත්රනේ මුල් පිටඳත් 2ක් ඉදිරිඳත්
ශ යුතුඹ.

2022.10.17
අනු
අංකය
4970

CS/DOS/.......
අංකය
CS/DOS/3587

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

එේ.ටී.නේ.පී.දිහනහඹ අධයහඳන
 භඹහ
අභහතයහංලඹ

මුදහ වළරීභ

සථිය කිරීේ NDRSC/02/ 2022.09.16
01/03/57

ADM/01/03
/01-23
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CS/DOS/05070

ඩබ්.එේ.ඩබ්.ජී.ජී.පී.බී ආයක්
. වීයසුන්දය භඹහ
අභහතයහංලඹ

4972

CS/DOS/04625

නක්.එස.නක්.
භයනෝන්
මිඹ/නභඹ

4973

CS/DOS/04759

ඊ.එේ.එන්.ඩී.
ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 1/4/1/83
පුසඳකුභහරි මිඹ/නභඹ හර්ඹහරඹරඳනන්

අඩුපාඩු ගේඛනය

2020.01.07 2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ
හර්ඹහරඹළල්රහඹ
2022.04.18

විව්තරය
ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත්
ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

නිළරැදි නර ටවන් යන රද වහ
නිරධහරිඹහනේ අත්න් තඵන රද චර්ඹහ
ටවන

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

තය පිටඳත් ඵට වති යන රද
සඹලු හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

නිහඩු විසතයඹ

2013.02.15 -2015.05.09 දක්හ නිහඩු
විසතයඹ

4973

CS/DOS/04759

ඊ.එේ.එන්.ඩී.
ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 1/4/1/83
පුසඳකුභහරි මිඹ/නභඹ හර්ඹහරඹරඳනන්

2022.04.18
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

නිහඩු විසතයඹ

2013.02.15 -2016.12.21 දක්හ නිහඩු
විසතයඹ

4974

CS/DOS/04712

එන්.නක්.එස.
රක්භහල් භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ නුඑ/1/8/1/2 2022.02.22
හර්ඹහරඹ1
නුයඑළිඹ

4975

CS/DOS/27155

ඩබ්.එේ.එස.
මුණසංව මිඹ

ප්රහ.නල්.හ. නදවිනුය

සථිය කිරීභ DEV/EST/03 2022.5.17
/PERDO/0103

01-චර්ඹහ ටවනනහි, ජහති
වළඳුනුේඳතහි නිරධහරිඹහනේ නනභහි
නනසේ ඇත. එභ නනට දිවුරුේ
ප්රහලඹක් අලයයි. 02- ඳත්වීේ ලිපිනඹහි
වති යන රද පිටඳතක්.

4976

CS/DOS/27754

එච්.ඒ.එල්. ලයහභන්
භඹහ

ධීය වහ ජරජ
සථිය කිරීභ ධීජනද/ආ02/ 2022.5.20
ේඳත්
06/නි/PF/
නදඳහර්තනේන්තු
76

4977

CS/DOS/27611

ඩී.පී.ඩී. අභයනහඹ
මිඹ

නෞය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ 06/A/DO/27 2022.5.31
611/805

01-චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
අත්න,ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ අත්න වහ
නිර මුද්රහ තඵහ නළත., 02- නිළයදි 04
ඳරිශිසඨඹ- නිළයදි 04 ඳරිශිසඨඹ- නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ
01-චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
උඳන්දිනඹ නිළයදි නොට එන්න. 02නනභහි නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.(උඳහධි වතිඹ-ධනඳහර).03ගිණුේ ක්රභ භත් ව හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ඳරීක්ණනේ ප්රතිපර ටවන.

4978

CS/DOS/27767

ඕ.ආර්.ය. මිහියහනි
මිඹ

ප්රහ.නල්.හ.යඹුක්න

සථිය කිරීභ KDS/PAN/0 2022.1.25
1/02/01/04

01-උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
(යද්රහනේ)නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

4979

CS/DOS/26940

ආර්.නේ.එේ.
චන්ද්රිහ මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2018.1.25
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(නුයඑළිඹ
)

01-2015.5.9 දිනට හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ඳරීක්ණනේ ප්රතිපර ටවන් 2ක්
එහ ඇත. නිළයදි යන රද ප්රතිපර
ටවන එවිඹ යුතුඹ. ** තද එක් එක්
විඹ භත් ඇති දින අනු සඹලුභ
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර ටවන්
පිටඳත් වති ය එවිඹ යුතුඹ, 02හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත් දින දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳත්, 03- චර්ඹහ ටවනනහි
නිරධහරිඹහනේ උඳන්දිනඹ නිළයදි නොට
එන්න.

4980

CS/DOS/27051

එන්.සී. ප්රිඹදර්ලණී
මිඹ

ප්රහ.නල්.හ.ඳලුසළ

සථිය කිරීභ PGW/EST/2 2020.09.16
/PFILE/4/10

4981

CS/DOS/26047

ඩී. තුහන්තන් භඹහ

ප්රහ.නල්.හ.භළණික්හින්න

සථිය කිරීභ KDS/KUN/0 2022.5.25
1/03/02/87

01-චර්ඹහ ටවනනහි ව උේඳළන්න
වතිනේ නනභහි නනසේ ඇත, 02නිරධහරිඹහනේ නභ 13 තීයනඹන්
නනසය ඇත්නේ ංනලෝධිත
උේඳළන්න එන්න, 03-- නනභහි
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.
01-ජහති වළඳුනුේඳනතහි නනභහි
නනසභක් (දුහන්තන්) ඇති අතය ඒ
වහ දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි., 02උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත.

4982

CS/DOS/26193

එස.එේ.සී.එන්.
ප්රහ.නල්.හ.ගුණයත්න නභඹ/මිඹ ඟටනෝයනශේ

4983

CS/DOS/26271

එච්.එන්.එන්.සී.වලු ෘෂිර්භ
සථිය කිරීභ ෘනද/ආ/3/ 2019.08.8
න මිඹ
නදඳහර්තනේන්තු
11/2/29

4984

CS/DOS/26777

නක්.නක්.පී. කුමුදුනි
නභඹ/මිඹ

4985

CS/DOS/26678

ඩී.ආර්.සුබහනි කුභහරි නොවි ජන
මිඹ
ංර්ධන නදඳහ.
යත්නපුය

ප්රහනේශීඹ නල්.
හ. - තංල්ර

සථිය කිරීභ KDS/KGK/1/ 2020.11.11
4/1/40

01-නිළයදි හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරීක්ණනේ ප්රතිපර ටවන්
එන්න.(2015.2016.2018ට අදහර)

සථිය කිරීභ දි.නල් නේ
2018.09.19
ලිපිඹDSH/DPS/02
/01/08

01-2015.2.23- 2016.12.22 ඳරිහ
හර්තහ , 02- - චර්ඹහ ටවනනහි
භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහනේ අත්න වහ
නිර මුද්රහ තළබිඹ යුතු සථහනනේ තඵහ
නළත.
01-චර්ඹහ ටවනනහි උඳන් දිනඹ නිළයදි
ශ යුතුයි. 02- විලසවිදයහරඹ භඟින්
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත අලයයි.

සථිය කිරීේ 23/ආ/07/01 2018.6.6
/23

01-2016.9.19- 2016.12.22 ඳරිහ
හර්තහ.

4986

CS/DOS/26839

එච්.එේ.ඒ.පී. නවේයත් ඳශු ේඳත්,
නභඹ/මිඹ
නොවිනඳොශ
ප්රර්ධන වහ කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ SML/2/17/P 2022.3.16
FDO/4/1-38

4987

CS/DOS/27649

ඩී.නක්.වී.එේ.ය.
විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීභ MFE/RAD/3 2020.10.15
ගුණයත්න නභඹ/මිඹ ප්රර්ධන වහ
/1/26
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

4988

CS/DOS/15126

එේ.පී.ටී.භන්රතහ

4989

CS/DOS/2148

නක්.එල්.එස.ගුණනේ ශ්රී රංහ දුේරිඹ
ය භඹහ
නේඹ

4990

CS/DOS/17443

එච්.වී.ටී.
නේන්දිහ මිඹ

4991

CS/DOS/16377

ඩී.ආර්.බී.ආර්.යණතුං ෘෂිර්භ
නේඹ
DOA/Est.3/ 2022.09.09
 භඹහ
නදඳහර්තනේන්තු සථිය කිරීභ 6/DO/R/2

නයජිසට්රහර්
සථිය කිරීභ RG/AB/20/0 202.09.14
ජනයහල්
1/087
නදඳහයතනේන්තු
සථීය කිරීේ ළ 02

2022.06.27

නයජිසටහර්
නේඹ
RG/AB/17/0 2022.08.29
ජනයහල්
සථිය කිරීභ 1/178
නදඳහර්තනේන්තු

01- 04 ඳරිශිසඨඹ 2013.5.28 දිනට විඹ
යුතුඹ, 02- නිහඩු හර්තහනේ ළටුේ යහිත
නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි ය එන්න .

01-2016.3.20- 2017.3.20 දක්හ ඳරිහ
හර්තහ.

නදඳහර්තනේනතු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ හිත 4 ඳරිශිසටඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට (2013.03.19) අදහර
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.එහ ඇති 04
ඳරිශිසඨඹ ඳත්කිරීේ ඵරධහයඹහ නර
වන් නේදනේද මුල් ඳත්වීේ දිනට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර වන් විඹ
යුතුයි.
උඳහධි වතිඹ

උඳහධි වතිනේ වති ශ පිටඳතක්
අලයයි.

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු ක්රභ
යසථහනේ 157(අ) ව 161(ඈ) (III) න
යසථහ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහනේ
ගිණුේක්රභ විඹ භත්ව ප්රතිපර නල්නඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
ප්රතිපර

4992

CS/DOS/01416

W M ප්රිඹංහ

4993

CS/DOS/00501

C A ලිඹනනේ

නොවිජන
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ වේඵන්නතොට
නොවිජන
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ භහතනල්

සථිය කිරීේ HA/03/PF/5 2019.04.29
71

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

සථිය කිරීේ 5/1/5/2/87 2022.09.29

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
2016.02.21 දින සට 2016.12.21
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහර වති යන රද
පිටඳතක්
2016.02.21 දින සට 2016.12.21
දක්හ නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

4994

CS/DOS/10341

ඩබ්.එච්.වීයසංව

හන්තහ,ශභහ
සථීය කිරීේ
ටයුතු වහ භහජ
විඵරළන්වීේ
අභහතයහංලඹ

5 ඳරිශිසටඹ *

2014/2015/2016 ර්ර ඳරිහ
හර්තහ ර නිරධහරිඹහ දළනුත්ව ඵට
අත්න නනොභළත.නිඹළයදි ය නළත
එන්න.

4995

CS/DOS/10766

නක්.එේ.එස.ඩී.ඊ.ඵ
ණ්ඩහය යණසංව

ආයක්
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ NDRSC/02/ 2022.08.24
01/03/658

4 ඳරිශිසටඹ

4 ඳරිශිසටනේ දිනඹ ත්වීේ දිනඹ අනු
ස විඹ යුතුඹ.

4996

CS/DOS/10554

නක්.සී.භහලි

විරහභ ළටුේ
සථීය කිරීේ වි.ළ./ඳහ10/ 2018.06.11
නදඳහර්තනේන්තු
ංනි/284

4 ඳරිශිසටඹ

4 ඳරිශිසටනේ දිනඹ ත්වීේ දිනඹ අනු
ස විඹ යුතුඹ.

4997

CS/DOS/10902

නක්.ජී.නක්.ප්රිඹංය

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ වඟු/ප්රහනල්/1 2022.08.25
හර්ඹහරඹ /7/1/1/73
වඟුයන්නත

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ රළබීභට
රසන්න.

4998

CS/DOS/18452

එච්.එල්.ආර්.
ප්රිඹදර්ලනී මිඹ

නෞය, නඳෝණ සථිය කිරීේ 06/A/DO/18 2017.11.03
වහ නේශීඹ වදය
452/296
අභහතයහංලඹ

නිහඩු හර්තහ

ලිත් ර් ඳදනමින් න රද ඳරිහ
හරඹ අහන න නතක් නිහඩු හර්තහ

උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිඹ ප්රභහණත්
නනොනේ.

චර්ඹහ ටවන

ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ ටවන

5000

CS/DOS/18109

නක්.එල්.එන්. කුභහරි නෞය
මිඹ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 06/A/DO/18 2022.08.23
109/138

නිහඩු හර්තහ

ලිත් ර් ඳදනමින් න රද ඳරිහ
හරඹ අහන න නතක් නිහඩු හර්තහ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.05.08-2017.05.08 ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහනේ නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනි නිර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
මුද්රහ
5002

CS/DOS/18606

ආර්.එේ.එන්.සී.
යත්නහඹ මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ කුරුණෆර

5003

CS/DOS/18927

ඩී.එේ.ඒ.එච්.
දිහනහඹ මිඹ

5004

CS/DOS/19117

ආර්.ඩී.එස.ඒ.
කුරයත්න භඹහ

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2022.08.04
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(තහහලි
)
දිසත්රික් නල්ේ
සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.06.15
හර්ඹහරඹ PL/DOPMT/
කුරුණෆර
23/12

5006

5007

CS/DOS/18433

CS/DOS/18586

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.04.24
PL/DOPMT/
23/12

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.05.10 සට 2016.05.10 දක්හ ව
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඳරිහ හර්තහ ර නදඳහර්තනේන්තු
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ප්රධහනි නිර මුද්රහ
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2017.02.01-2017.02.21 ඳරිහ හර්තහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
4 ඳරිශිසටඹ 2013.09.24 ට විඹ යුතුඹ.
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
චර්ඹහ ටවන

නිරධහරිඹහනේ නභ යන්චහභය ධයරහනේ
නර නිළයදි විඹ යුතුඹ.

පී.ඩී.ඩී. දභඹන්ති මිඹ දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ ළුතය

සථිය කිරීේ DSK/PLN/20 2022.06.27
/43/DO/Per
manent/202
2

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් නභ ේපර්ණනඹන්
ටවන් විඹ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

එන රද නිහඩු හර්තහ ර 2016.01.192016.01.31 දක්හ හරඹට අදහශ නිහඩු
හර්තහ නනොභළත. එනභන්භ 2013 ර්ඹ
තුශ නිරධහරිනිඹට විනේ නිහඩු 24 භ
හිමි නනොන අතය 2013.09.20 දින සට
ඳරිහ හරඹ අන් න නතක් ලිත්
ර්ඹ භත ඳදනේ ව නිහඩු විසතයඹ
අලය නේ.

ජී.ඩී.එස.නක්.
රඳසංව

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.07.06
PL/DOPMT/
23/12

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.04.16 සට 2016.04.16 දක්හ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඳරිහ හර්තහ ර නදඳහර්තනේන්තු
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ප්රධහනි නිර මුද්රහ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ කුරුණෆර

5009

CS/DOS/18723

එේ.ඩී.එස.එල්.
විනේයත්න මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ කුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.07.12
PL/DOPMT/
23/04

දිවුරුේ ප්රහලඹ

5010

CS/DOS/19280

බී.ඩී.ඒ.සී. ජඹතිර
භඹහ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ කුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.08.23
PL/DOPMT/
23/26

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.04.16-2015.04.15 ඳරිහ හර්තහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ර නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනි නිර මුද්රහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වදය හර්තහ

5011

CS/DOS/19173

ඒ.ඩබ්.සී.පී.එස.
ආරිඹයත්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ POL/TKD/H 2021.12.28
හර්ඹහරඹRM/04/01/
තභන්ඩු
035

5013

CS/DOS/18768

බී.එේ.එන්.ඩී.
ඵසනහඹ මිඹ

හන්තහ වහ ශභහ
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

5014

CS/DOS/04194

ඩබ්.එස.ආර්.
ප්රනහන්දු භඹහ

මිනිසඵර ව
නේනඹන්
රැකීයක්හ
ඉල්රහ
නදඳහර්තනේන්තු අසවීේ

5015

CS/DOS/67712

Ms. R. Dhanushika Zonal Education Foreign
Office Leave
Kilinochchi
South
Mulangavill
CollegeKilinochichi

උඳහධි වතිනේ, උඳහධි ප්රතිඳර
ටවනන් වහ උඳහධි වතිනේ
නිරධහරිනිඹනේ නභ නනස ආහයනඹන්
ටවන් න අතය ඒ වහ දිවුරුේ
ප්රතහලඹක් අලය නේ. (මුතුනහඹ
දුයඹරහනේ- මුතුනහඹ දුනර්රහනේ)

වදය හර්තහ අනු නේඹ කිරීභට
සුදුසුඹ ඹන ඵට නිරීක්ණ රළබී ඇත්ද
ඹන්න තවවුරු ය නනොභළත.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018.02.27-2018.06.30 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහනේ නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනි අත්න
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් භහණ්ඩලි නිරධහරි
අත්න වහ නිරමුද්රහ

ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති යන රද ඳත්වීේ ලිපිනේ පිටඳත

DOME/01/0 2022.09.12
9/DO/22

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත

ED/05/68/1 2022.09.15
2/8890

General 126 Copys

සථිය කිරීේ MWCA/2/5/ 2017.11.03
19/10/236

5016

CS/DOS/08230

ටී.ඩබ්ලිේ.නක්.ජී.
කුසුේ

5017

CS/DOS/09111

එච්.එේ.එස. චන්ද්රහනි ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීේ BKP/EST/PF 2022.09.04
හර්ඹහරඹ DES/A2/13
බුරත්නොහුපිටිඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.09.19 දින සට 2013.09.23 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

5018

CS/DOS/08192

ඊ.එච්.ජී.නේන්දි

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ර පිටඳත්

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

2019.01.01 සට 2019.11.30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2016.12.22 දින ඳත්හ ඇති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණනේ
ප්රතිපර ටවන

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
මුල් පිටඳත අලයයි. එහි නිළයදි නර
විබහ අංඹ/ ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ,
අන් විබහඹ ඳත්න රද ර්ඹ වහ
භහඹ, ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ
ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත.2013.07.02
දින සට

5025

CS/DOS/40871

ආර්.නක්.ටී.නක්.
රඵසංව මිඹ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

අධියණ,ඵන්ධ
නහහය ටයුතු
වහ ආණ්ඩුක්රභ
යසථහ
ප්රතිංසයණ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ SMA/Admin 2022.09.20
/02/07/DO/
HAM/13

සථීය කිරීේ MOJ/E07/D 2022.09.26
O/Courts/A
cc.Asst/09

විරහභ ළටුේ
නේඹ
වීළ /ඳහ
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ 10/නඳෞලි
/326/ං

2021.02.02

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
දිනඹ වති කිරීනේදී ළඩ බහය ළනීභ
ක්රිඹහත්භ න දිනඹ දවන් ය
නනොභළත

5026

CS/DOS/40939

ඒ. නේ. නජෝනේ මිඹ නෞය
අභහතයහංලඹ

නේඹ
MIM/AD/02 2022.09.08
සථීය කිරීභ /21/BT/08

චර්ඹහ ටවන(History Sheet)

5027

CS/DOS/41082

එේ.එච්.එේ. ආෂික්
භඹහ

නේඹ
සථීය කිරීභ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.07.02 දින සට 2014.06.09 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

සවිල් ඳරිඳහරන
අධයක්
භණ්ඩරඹ

2022.08.31

භඹහ

අධයක්
භණ්ඩරඹ

සථීය කිරීභ

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
මුල් පිටඳත අලයයි. එහි නිළයදි නර
විබහ අංඹ/ ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ,
අන් විබහඹ ඳත්න රද ර්ඹ වහ
භහඹ, ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ(Asper the format in the web)

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

5028

CS/DOS/40356

ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ.බී.ටී. ප්ර -නල් ඹුරුපිටිඹ නේඹ
KMB/EST/E 2022.08.31
දර්ලනී මිඹ
සථීය කිරීභ 4/PEEDO/02
-47

5029

12063

ඒ.ආර්.එේ.ඩී.එන්.ටී. ළවිලි
නක්.යත්නහඹ මිඹ අභහතයහංලඹ

5030

13709

එස.අයි.ජී.අභයසංව
නභඹ

5031

13492

ටී.වී.එන්.නඹනහන් ෘෂිර්භ
ති මිඹ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ MPI/Admin/ 2021.09.14
14/,MF/14

පුේරඹන්
සථීය කිරීේ DRA/AD/10 2022.04.29
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
/DO/20/016
නදඳහර්තනේන්තු

සථීය කිරීේ 2/1/1/6/2/C 2022.08.31
OL-17

ඩිේනරෝභහ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නනේ විඹන් ව ර් රට
අදහශ හභහර්ථ හිත තනි පිටුකින්
ස ශ නල්නනේ වති ශ
පිටඳත අලයයි.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.02.28 දින සට 2014.03.06 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

5032

12495

නක්.ආර්.ප්රිඹදර්ලනී
මිඹ

ෘෂිර්භ
සථීය කිරීේ ෘනද/ආ/3/ 2020.09.11
නදඳහර්තනේන්තු
8/28

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
න 2013.05.22 දිනට නහථ න ඳරිදි
ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ
යුතුඹ. නබ් අඩවිනේ දවන් 2022.04.27
දිනළති ලිපිඹට අනු ළඩ බහයළනීභ
ක්රිඹහත්භ විඹ යුතු නේ.

5033

12960

එේ.ඒ.ඩී.ප්රිඹංගිහ
මිඹ

ඳශු ේඳත්
,නොවිනඳොර
ප්රර්ධන ව කිරි
වහ බිත්තය ආශ්රිත
ර්භහන්ත යහජය
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ SML/3/4/ං 2021.03.08
.නි.94

ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද ත්ේ වහ
261)
ඵළයේ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත නවෝ එඹ හර්ඹහර ලිපිනොනුනේ
ඇති ඵට ලිපිඹක්

5034

13247

ඊ.පී.පී.ඩී.ඇතුර මිඹ ආයක්
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ NDRSC/02/ 2022.09.15
01/03/100

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ අත්න වහ නිරමුද්රහ වහ
නිරධහරිඹහනේ අත්න ටවන් ය නළත.
චර්ඹහ ටවන නිළයදි ය ඉදිරිඳත්
යන්න

5035

13334

ජී.ජී.එස.රුණහදහ බුේධලහන,ආමි සථීය කිරීේ CA/01/12/0 2022.08.31
මිඹ
 වහ ංසෘති
1/110
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

5036

13389

ආර්.එච්.සී.නනවිය
ත්න මිඹ

ප්රජහඳහද
සථිය කිරීභ DCBC/EST/0 2022.08.24
විනලෝධන
8/2/1/57
නදඳහර්තනේන්තු

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.03.19 දින සට 2014.03.18 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

5037

13422

එේ.ආර්.පී.ඩී.කුභහරි
මිඹ

බුේධලහන,ආමි සථිය කිරීභ CA/01/12/0 2022.03.21
 වහ ංසෘති
1/108
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)වහ
හර්ඹක්භතහ භත් දින දක්හ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ..

5038

13521

ඩබ්.එේ.ටී.ය.නනන ෆල්ර දිසත්රික්
වියත්න මිඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ DSK/EST/AD 2021.12.21
M/PFDEO/A
3

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2015.02.27-2016.02.27 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහනේ ඇති අඩළටුේ දින 84 පිළිඵද
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ඳළවළදිලි කිරීභක් ඉදිරිඳත් යන්න

5039

13566

ඩබ්.එස.පී.ර්භහන ේරු වහ
මිඹ
විනේල රැකිඹහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MFE/RAD/1 2019.10.10
/1/131

චර්ඹහ ටවන

5040

13638

ය.ඩී.ආර්.පී.ගුණඳහර හන්තහ ශභහ
සථිය කිරීභ MWCA/2/5/ 2022.09.27
මිඹ
ටයුතු වහ භහජ
18/04/01/1
විඵරළන්වීේ
09
අභහතයහංලඹ

5041

CS/DOS/A/45761 P.N.H.
නතන්නනෝන් මිඹ

හන්තහ, ශභහ
උස කිරීභ MWCA/2/5/ 2022.09.20
ටයුතු වහ භහජ II නරේණිඹ 4/4/1/39
විඵරළන්වීේ
අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
වහ දිනඹ තඵහ ඳළවළදිලි පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018.05.15 දින සට හර්ඹක්භතහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඩඉේ භත් දින2018.06.30 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහFJA පිටඳතක්
ඉදිරිඳත් යන්න
චර්ඹහ ටවන

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ ේඵන්ධ
ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ නිළයදි කිරීේ
නනතොත් එභ නිළයදි කිරීේ ටවන්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක්
එවිඹ යුතුඹ.(2018.11.13)

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
ලිඛිත වහ හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය ටවන්ර වති ශ පිටඳත් එවිඹ
ඇති ලිපිඹ
යුතුඹ.
අ.නඳො. හභහනය නඳශ විබහනේ නදන ඵ නදභශ / සංවර භත්
ඵ නහථ කිරීභට ප්රතිපර නල්නඹ

2022.10.24
අනු
අංකය
5042

CS/DOS/.......
අංකය
CS/DOS/25829

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

එස.සී. නවේහඳතියණ ප්රහනේශීඹ
භඹහ
භවනල්ේ
හර්ඹහරඹකුරුවිට

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

සථිය කිරීේ KUDS/ADM/ 2019.12.04
HR/03/PFDO/18(1)

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.03.01 දින සට 2014.03.01 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

5043

CS/DOS/24047

එස.එච්.ඒ. ගුණතිර ප්රහනේශීඹ
භවනල්ේ
හර්ඹහරඹ-

5044

CS/DOS/25639

ඩබ්.එේ.නක්.ආර්.
වීයනෝන්

5045

5046

CS/DOS/25368

CS/DOS/24203

සථිය කිරීේ MLB/EST/G 2022.01.05
ENDO/E7/5III

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/2 2021.12.27
ප්රර්ධන වහ
/1/7
නශඳශ
විවිධහංගීයණ
යහජය අභහතයහංලඹ

ඊ.ඒ.නක්. දිහනහඹ බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MBRCA/01/ 2022.02.28
08/08-648

එච්.අයි.එන්. ප්රනහන්දු විදුලි ංනේල,
සථිය කිරීේ MFE/RAD/1 2019.03.08
විනේල රැකිඹහ ව
/1/30
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ

නිහඩු හර්තහ

2013.02.23 දින සට 2013.06.10 දින
දක්හ නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

මුල් පිටඳත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.04.30 දින සට 2014.07.21 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
නිහඩු පිලිඵ ටවන් ය නළත.
නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

හිමිනභනේ වදය හර්ථහ එහ ඇත.
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද නිරධහරිනිඹනේ ේපර්ණ වදය
හර්තහ

උඳහධි වතිඹ

එහ ඇති පිටඳත තය පිටඳත් ය
වති ය නළත. ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

අබයහරහභී පුහුණු ඳත්වීේ ලිපිඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

5047

CS/DOS/25373

ඒ.එස.ඒ. දිහනහඹ ප්රජහ ඳහධ
සථිය කිරීේ DCBC/EST/8 2022.01.12
විනලෝධන
/2/1/1/223
නදඳහර්තනේන්තු

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.07.04 දින සට 2015.07.04 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වන් අඩ ළටුේ නිහඩු නභොනහද?

5048

CS/DOS/24331

එච්.අයි. නවේයත්

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

උේඳළන්න වතිනේ වහ අනනකුත්
නල්නර නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ අත්න වහ
නිරමුද්රහ නළත. නිළයදි ේපර්ණ
යන රද නඳොදු 278 හි වති යන රද
පිටඳත

5049

CS/DOS/29064

ආර්.ඩී.එස.ංජීනී

ෘෂිර්භ
සථිය කිරීේ DOA/Est.3/ 2022.04.08
නදඳහර්තනේන්තු
12/DO/H/4

ේරු වහ
විනේල රැකිඹහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරිභ MFE/RAD/3 2022.05.27
/1/77

උේඳළන්න වතිනේ වති ශ
පිටඳතක්
වදය ඳරීක්ණ හර්තහ
ජහති වළදුනුේඳනත් වති ශ
පිටඳතක්

5050

CS/DOS/29168

එල්.ඒ.නජනිටහ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ භන්නහයභ

සථිය කිරිභ MN/GA/AD 2019.10.25
M/D2/DO/P
F/29168

2016.09.21 - 2016.12.21 දක්හ
ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහ
චර්ඹහ ටවනන් නභ, උේඳළන්න
වතිනේ වන් නභ භඟ
නනොළරනේ. එඹ නිළයදි ය
නඹොමු යන්න.
උඳහධි වතිනේ වති ශ
පිටඳතක්
නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්

5051

CS/DOS/28666

එච්.පී.බී.ඩී.යංනී

නොවිජන
සථිය කිරිභ 7/2/8/75/8/ 2022.07.27
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි.(හල්ර)

චර්ඹහ ටවනනහි උඳන් දිනඹ,
උේඳළන්න වතිනේ උඳන්දිනඹ
භඟ නිළයදි නනොනේ. නිළයදි ය
නළත නඹොමු යන්න.

5052

5053

5054

5055

CS/DOS/28124

CS/DOS/29836

CS/DOS/29825

CS/DOS/29241

එස.පී.එන්.නයෝජනී නශ, හණිජ වහ සථිය කිරිභ MT/ADM/1 2022.06.23
ආවහය
0/PF/EBD/1
සුයක්ෂිතතහ
11
අභහතයහංලඹ

04 ඳරිශිසඨඹ

එේ.ආර්.ජී.නේනහයත් ේරු වහ
න
විනේල රැකිඹහ
අභහතයහංලඹ

2013.04.16 - 2013.10.20 දක්හ
නිහඩු හර්තහ

එල්.ඩබ්.එස.භල්හ
න්ති

2013.05.10 -2018.06.30 දක්හ
ලිත් ර් භත ඳදනේ නිහඩු
හර්තහ

5057

CS/DOS/29458

ඒ.ජී.ඒ.ශ්රීභහල්

CS/DOS/28606

2013.09.17 - 2013.09.23 දක්හ
නිහඩු පිළිඵ ටවනක්
ගිවිසනහ (නඳොදු 160)

ආර්.එේ.එච්.ටී.ඩී.යත් ජහති පරදහයිතහ
නහඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

5060

නිළයදි දිනට 04 ඳරිශිසඨඹ

නේ.ජී.එස.නිනයෝණී ප්රජහ ඳහද
සථිය කිරිභ DCBC/EST/0 2022.09.14
විනලෝධන
8/1/402
නදඳහර්තනේන්තු

CS/DOS/29524

CS/DOS/28765

2013.09.21 - 2014.12.31 දක්හ
නිහඩු හර්තහ

2013.10.10 -2014.04.16 දක්හ
ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහනේ
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

හරිභහර්
සථිය කිරිභ GA/3/6/64/ 2022.09.12
නදඳහර්තනේන්තු
DO

5056

5058

සථිය කිරිභ MFE/RAD/4 2021.04.30
/1/90

සථිය කිරිභ NPS/HRD/0 2022.03.11
5/PF/27/14

2016.05.02 - 2018.06.30 දක්හ
ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහ

හරිභහර්
සථිය කිරිභ GA/5/6/65/ 2022.07.04
නදඳහර්තනේන්තු
DO

04 ඳරිශිසඨඹ

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරිභ MBRCA/01/ 2021.02.05
08/08-668

2013.09.30 -2016.07.31 දක්හ
නිහඩු විසතයඹ

එන්.ඒ.එේ.ඩී.නිලසලං නෞය

අභහතයහංලඹ

සථිය කිරිභ 06/A/DO/28 2021.12.30
606/52

ආර්.එේ.ජී.බී.භළණි
නක්

නිරධහරිඹහ ව නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහ
වන් ය ඇති ළඩ බහය ළනීනේ
දිනඹන් නනස නේ.

ඉකුත් නිහඩු රඵහත් ර්ඹ වන්
යන්න. නිහඩු හර්තහ අනු 2015
ර්නේ අනිඹේ නිහඩු 24ක් ටවන් ය
ඇත.
2013.05.01 දිනට

උඳහධි වතිනේ වති ශ
පිටඳතක්

උඳහධි නහථනේ මුල් පිටඳත
චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක්
04 ඳරිශිසඨඹ
උේඳළන්න වතිනේ වති ශ
පිටඳතක්
ජහති වළදුනුේඳනත් වති ශ
පිටඳතක්

2013.04.09 දිනට

5061

CS/DOS/28255

ඊ.එේ.එේ.එන්.කුභහරි ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ KDS/PHT/1/ 2022.05.06
හර්ඹහරඹ 6/3/10
ඳහතනවේහවළට

රඵහන්නහ රද වදය නිහඩු
පිළිඵ ඳළවළදිලිකිරීභක් (ඒහ
විනේ නිහඩු නර ළරකිඹ වළකිද
ඹන්න පිළිඵ)

5062

CS/DOS/28099

නක්.ජී.එස.එස.න
නනවියත්න

නොවිජන
සථිය කිරිභ 7/2/8/75/8/ 2022.06.08
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි.(කුරුණෆ
ර)

2013.05.10 -2014.05.10 වහ
2014.05.10 - 2015.05.10 ඳරිහ
භහනරෝචන හර්තහර ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිරමුද්රහ

5063

CS/DOS/29618

ඊ.එන්.නඳනර්යහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ DS/MN/AD/ 2022.06.15
හර්ඹහරඹ 06/PF/DO/4
භන්නහයභ
1

උඳහධි නහථනේ මුල් පිටඳත

5064

CS/DOS/29895

නේ.ඒ.නේ.ජඹසරිඹ

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
(උඩන්නද උඩනදය,
උඩන්නදඋඩ නදය)

5066

CS/DOS/29456

ජී.සී.විභරනේන

හරිභහර්
සථිය කිරිභ GA/3/6/66/ 2022.08.31
නදඳහර්තනේන්තු
DO

සථිය කිරිභ MIC/ADM/1 2022.05.17
5/05/08/08

4 ඳරිශිසඨඹ

නිරධහරිඹහ ළඩ බහයනන ඇති දිනඹ
නිළයදි යන්න.

උඳහධි වතිනේ වති යන
රද පිටඳතක්
5067

5068

CS/DOS/40427

CS/DOS/40063

එච්.ඒ.නක්.ඩී.
ඵන්දුභතී මිඹ

යු. ලිල්ලි මිඹ

ප්ර/නල්-කිරින්ද
පුහුල්ළල්ර

නේඹ
සථීය කිරීභ

ධිය වහ ජරජ
නේඹ
ධිජනද/ආ
ේඳත්
සථීය කිරීභ 02/06/නි
නදඳහර්තනේන්තු
/PF/45

2020.12.10

2019.10.01

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත.2013.09.19
දින සට

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
මුල් පිටඳත අලයයි. එහි නිළයදි නර
විබහ අංඹ/ ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ,
අන් විබහඹ ඳත්න රද ර්ඹ වහ
භහඹ, ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

5070

CS/DOS/16165

එේ.ජී.එේ.ආර්.භළද
නොඩ

නෞය
අභහතයහංලඹ

නේඹ
MIM/AD/02 2022.09.21
සථිය කිරීභ /21/KD/19

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

2013.04.16 දින ඳත්වීේ රඵහ ඇති ඵළවින්
එදිනට අදහශ 04 ඳරිශිසටඹ ළඩ
බහයනන ඇති ඵට තවවුරු යමින් එහි
වති ශ පිටඳතක් අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2019.09.20 - 2015.04.16 දක්හ න
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඳරිහ හර්තහනේ නදඳහර්තනේන්තු
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ප්රධහනිඹහ අත්න වහ නිර මුද්රහ තඵහ
නළත.
5071

CS/DOS/18000

ආර්.ඒ නිලහන්ති

5072

CS/DOS/16731

නක්.එේ.එන්.ජී.ජඹසු නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2020.07.06
න්දය මිඹ
ංර්ධන
සථිය කිරීභ උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි (පුත්තරභ)

5073

5074

CS/DOS/16459

CS/DOS/38648

ප්රහ/නල් - ඳන්නර නේඹ
DIVPANN/A
සථිය කිරීභ DMES/PFILE
/7/1/50

ඒ.ඩී.ය.ඒ.එන්.කුරුේ ප්රහ/නල්
පු අච්චි මිඹ
නහත්තන්ඩිඹ

Ms.J.Piraphaharan Distruct
Secretariat,
Batticaloa

නේඹ
නහ/ආ/04/0 2017.08.18
සථිය කිරීභ 2/09

Confirmati ADM/PFILE/ 23.05.2022
on
6/48

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහ අලයයි.
වති ය එන රද ආෘතිනේ
දියිනන් ඕනෆභ ප්රනේලඹ නේඹ
කිරීභට සුදුසු ඵට නිරීක්ණ රළබී නළති
ඵ වන් නේ.
2013.05.28 දින ඳත්වීේ රඵහ ඇති ඵළවින්
එදිනට අදහශ 04 ඳරිශිසටඹ ළඩ
බහයනන ඇති ඵට තවවුරු යමින් එහි
වති ශ පිටඳතක් අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

ලිත් ර්ඹ ඳදනමින් නිහඩු හර්තහක්
අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

04 ඳරිශිසටඹ ළඩ බහයනන ඇති ඵට
තවවුරු යමින් එහි වති ශ
පිටඳතක් අලයයි.

නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්

නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි. උේඳළන්න වතිනේ ව
වළදුනුේඳනතහි කුරුේපු අච්චි නරද
අනනක් ලිඹවිලි ර කුරුේපුඅච්චි නරද
වන් නේ.

Affidavit

Please find the sample format in our
website (www.pubad.gov.lk)

2015.03.31 දින සට 2016.06.06 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ අලයයි.

5075

CS/DOS/38226

5076

CS/DOS/38158

5077

CS/DOS/38510

Ms.T.AlakxshanthinyDepartment of
Agrarian
Development,
Kilinochchi
Ms.G.Gobika
Department of
Agrarian
Development,
Kilinochchi

Name
Change

Ms.N.Thushyantha Department of
n
Labour

Confirmati CEQ13369
on

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

281/14/01/19/24
07.12.2021

Name
Change

Name change documents
according to treasury circular
394

Please forward the application for
currect future use
name.(A.Matheswaran)

Name change documents
according to treasury circular
394
Marriage certificate
22.04.2022

II නරේණිඹට MIC/ADM/0 2022.09.05
උස කිරීභ 3/04/29

Affidavit

Please find the sample format in our
website (www.pubad.gov.lk)

Probation period report
(Appendix - 05) Original/Certified copy

For the period from 06.05.2016 to
29.06.2018

Updated History Sheet

Please update the annual increment
date

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

නිරධහරිඹහ අඩළටුේ නිහඩු දින 06 ක්
රඵහ ඇති ඵළවින් ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ නිළයදි ය ඉදිරිඳත් යන්න

5078

CS/DOS/A/48669 එමි.එච්.එස.ශිනයෝභ
නී මිඹ

5079

CS/DOS/A/48491 ජී.එල්.නක්.නරනද ත්ත් නිසඳහදන II නරේණිඹට DAPH/AD/1 2021.12.24
ය මිඹ
වහ නෞය
උස කිරීභ 4/5/3
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

2015 ර්නේ ළටුේ ර්ධ දිනඹ
නනසවීේ ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක්
භඟ නිළයදි කිරීේ නනතොත් එභ
නිළයදි කිරීේ ටවන් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

5080

CS/DOS/A/48672 ඒ.එල්.අයි.වික්රභසංව නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ.නො/ඳහ 2022.08.29
මිඹ
පිළිඵ
උස කිරීභ /නඳෞ.ලි/භහ
නදඳහර්තනේන්තු
නඹෝජ/635

චර්ඹහ ටවන

ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳතක් නඹොමු
යන්න

5081

CS/DOS/A/48186 ඩී.එස.නවට්ටිආයච්චි ආයුර්නේද
II නරේණිඹට 02/03/02/0 2022.09.20
මිඹ
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ 3/56

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහටවනනහි 2011 ර්නේ ළටුේ
ර්ධඹ වන් නනොභළත.

5082

CS/DOS/A/48340 ය.ජී.ඹතී මිඹ

චර්ඹහ ටවන

2008 ර්නේ ළටුේ ර්ධ දිනඹ 09/10
නර වන් න ඵළවින් ඒ පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ ඹහත් හලීන
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි ඳළවළදිලි
ඡහඹහපිටඳතක් වති ය නඹොමු යන්න

මිනිසඵර වහ
II නරේණිඹට DOME/01/1 2022.09.16
රැකීයක්හ
උස කිරීභ 0/HRDA/16
නදඳහර්තනේන්තු
7

5083

CS/DOS/04715

ආර්.එේ.නේ.සී.නක්. අධියණ
යත්නහඹ මිඹ/නභඹ අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MOJ/E07/D 201.03.04
O/Courts/A
cc.Asst/142

ඳත්වීේ ලිඳඹ

5084

CS/DOS/43247

ඩී.සී.එල්.
විකුභයත්න මිඹ

ප්රහනේශිඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ,
කුලිඹහපිටිඹ
නළනනහිය

DICKE/ADM 2022.02.08
ඳත්වීභ
සථිය කිරීභ /ES/PERFL/4

01. 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට 01. තය පිටඳත් ඵට වති කිරීභ
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන
අලය නේ.
ලිපිඹ
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
දිනඹ වති කිරීනේදී දිනඹක්
දවන් ය නනොභළත.

5085

CS/DOS/43412

එන්. ආර්.
නවේහභහන මිඹ

ප්රහනේශිඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ,
හික්ඩු

ඳත්වීභ
HIK/DS/AD 2021.07.12 01. 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
01. ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ
සථිය කිරීභ M/10/09/2
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ බහයත් දිනඹ වති කිරීනේදී
/46
යන ලිපිඹ
දිනඹක් දවන් ය නනොභළත.
02.යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ
අනු ඳත්වීභ බහය න්නහ රද
ඵට ලිපිඹ

5086

CS/DOS/ 43539 ඩබ්.ජී.එන්.
ප්රිඹදර්ලනී මිඹ

ජහති
පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

NPS/HRD/0 2022.02.21 01.නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති (නනේ නන - උේඳළන්න වතිඹ,
ඳත්වීභ
සථිය කිරීභ 6/PF/01/43
ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ
චර්ඹහ ටවන, උඳහධි වතිඹ)
යන රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල්
පිටඳත(නනභහි ඳතින
නනසේ ටවන් යන්න)

5087

CS/DOS/43278

එස.ඩී.එන්.
භන්ති මිඹ

ෘෂිර්භ
ඳත්වීභ
DOA/Est.3 2022.02.18 01.උේඳළන්න වතිනඹහි
නදඳහර්තනේන්තු සථිය කිරීභ /4/DO/S/2
නදඳභ වති යන රද

0
පිටඳත
02.ජහති වළඳුනුේඳනතහි
වති යන රද පිටඳත

5088

CS/DOS/43288

එස.ඩී.එන්.කුභහය
භඹහ

ධීය වහ ජරජ
ඳත්වීභ
ධීජනද/ආ02 2022.05.31 01.උේඳළන්න වතිනඹහි
ේඳත්
සථිය කිරීභ /06/නි/P
නදඳභ වති යන රද
නදඳහර්තනේන්තු
F/16
පිටඳත

02.ජහති වළඳුනුේඳනතහි
වති යන රද පිටඳත

5089

CS/DOS/43466

නක්.පී.එේ.
පුයහවිදයහ
ඳත්වීභ
පුවි/1/14/3 2022.04.28 01. ජහති වළඳුනුේඳනතහි
රුණහයත්න භඹහ නදඳහර්තනේන්තු සථිය කිරීභ /භධයභ/ං.
වති යන රද පිටඳත

නි/04

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ර පිටඳතක්

5090

CS/DOS/41030

ඒ.එල්.එන්. නඵේ
මිඹ

හරිභහර්
නේඹ
Ga/3/6/169 2022.09.30
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ /DO

5091

CS/DOS/41005

එේ.අයි. යමීස භඹහ

කුඩහ යඳය
ංර්ධන අංලඹ

5092

CS/DOS/39442

ජී.පිර භඹහ

දිසත්රික් නල්ේ
සථීය කිරීභ DSM/ADM/ 2022.08.09
හර්ඹහරඹ, භහතය
GRATR/15/
11/2022

නේඹ
SEDD/A&HR 2022.09.14
සථීය කිරීභ /DO/PF/11

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)(2013-2019)
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2017.05.18 දින සට 2018.06.30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5
වති ර පිටඳත
ඳරිශිසට)Appendix 05
නිහඩු හර්තහ
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)(2013-2018)
උඳහධි වතිඹ

නිහඩු හර්තහ

එහ ඇති පිටඳත තය පිටඳත් ය
වති ය නළත. ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
2013.09.20 සට 2014.02.02 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

5093

CS/DOS/39610

එස.ඒ.පී.පී.
නේනහනහඹ
නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීභ NAT/ADM/ 21.02.2022
හර්ඹහරඹ,
DOPER/04/
නහත්තන්ඩිඹ
2/34

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ අදහර නතොයතුරු
සඹල්ර ඇතුශත් (නභ, ලිඹහඳදිංචි අංඹ,
විබහ අංඹ, හභහර්ථඹ, රඵහරත්
උඳහධිඹ, උඳහධිඹ රංගු න දිනඹ)
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත අලයයි.

5094

CS/DOS/38909

Ms.R.Pragalatha

Confirmati MOJ/E07/D 26.04.2022
on
O/Courts/A
cc.Asst/123

Affidavit

Please find the sample format in our
website (www.pubad.gov.lk)

5095

CS/DOS/38322

Ms.S.A.C. Sabrin

Ministry of
Justice, Prison
Affairs and
Constitutional
Reforms
Divisional
Secretary,
Eravur Pattu,
Chenkalady

Confirmati ADM/PFDO 07.04.2022
on
s/07/16

Efficiency bar examination result Correct marks for office system
sheet - 2018
subject in 2018 resuts sheet

5096

CS/DOS/38711

Mr. M.L.Riswan

Department of
Agriculture

Confirmati ෘනද/ආ/3/ 09.01.2019
on
11/2/90

Appendix 4 of the PSC rules

(Assumption of Duty) with effect from
02.07.2013

2022.10.31
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

5097

CS/DOS/17504

ඒ.එේ.එස.ඩී.අභයසං ප්රහ/නල්
ව මිඹ
නිළයටිඹ

5098

CS/DOS/16543

ජී.නක්.අයි.නක්.
ගුණතිර මිඹ

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

නේඹ
DIVNK/ADM 2022.09.16
සථිය කිරීභ /ES/07/PFIL
E/01/27

උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි නහථ කිරීනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

යඵර් ංර්ධන
නේඹ
RDD/01/02/ 2021.01.07
නදඳහර්තනේන්තු සථිය කිරීභ 08/02 - VOL
iii

උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි නහථ කිරීනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ/උඳහධි වතිඹ

වති යන රද උඳහධි වතිනේ
පිටඳතක් ව වති යන රද
විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.03.19 දින සට 2018.03.11 දක්හ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
අදහර ය නද වහභ භහනරෝචන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහ නන නනභ අලයයි.
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
ප්රතිපර

සඹළුභ විඹන් භත් ව ප්රතිපර ටවන්
නල්න අලයයි.
01. 2020.09.29 දිනළති II න නරේණිඹට
අන්තර්ග්රවණඹ කිරීනේ ලිපිඹ නිකුත් ය
ඔඵ නත නඹොමුය ඇති ඵළවින්.

5098

CS/DOS/A/47523 ඩබ්.ඒ.ඩී.ජී.සරිර්ධ
න භඹහ

ඉඩේ හිමිේ
I න
01/16/02/0 2022.08.24
නියවුල් කිරීනේ
නරේණිඹට
1/24
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

01. නේ දක්හ ඹහත්හලීන යන
රද චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක්

5099

CS/DOS/A/48673 එේ.ඒ.එන්.නක්.
භනිනේන්ද්ර භඹහ

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

5100

CS/DOS/A/45458 එන්.එේ.ආර්.
විනේයත්න මිඹ

ශ්රී රංහ සුයහඵදු
I න
ED/2/12/1/ 2022.09.12
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
6058
උස කිරීභ

01. II න නරේණිඹට අදහශ
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
තිනබ්ද? භත් තිනබ්නේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් නිකුත් ය ඇති
ප්රතිපර නල්නනේ වති ශ
පිටඳතක්
01. CS/DOS/Aඅන්තර්ග්රවණ වහ
2019.10.23 දිනළති ලිපිනේ උඳනදස
ඳරිදි 2020.11.20 දිනට I නරේණිඹට
උස කිරීභ වහ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ.

I න
MIC/ADM/0 2022.08.31
නරේණිඹට
2/12/20
උස කිරීභ

5101

CS/DOS/A/44502 එච්.එල්.එේ.නේ.
ලුණුවිර මිඹ

නොවිජන
I න
7/2/8/උ.කි 2022.09.09
ංර්ධන
නරේණිඹට
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

5102

CS/DOS/A/47090 බී.එේ. ඵසනහඹ
මිඹ

ඳරිහ වහ
I න
PCC/01/07/ 2022.08.30
ශභහයක්
නරේණිඹට
01/95
නේහ
උස කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

5103

CS/DOS/A/46046 ඕ.එන්.නඳනර්යහ මිඹ ආයුර්නේද
I න
02/03/02/0 2022.09.26
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
3/70
උස කිරීභ

5104

CS/DOS/A/46651 නක්.එච්.ආර්.
පුසඳකුභහරී මිඹ

5105

CS/DOS/A/48238 නක්.ජි. නවේභරතහ මිඹ ඉඩේ හිමිේ
I න
01/03/01/0 2022.09.20
නියවුල් කිරීනේ
නරේණිඹට
1/418
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

5106

CS/DOS/A/48556 ඩී.එල්. සුභනනේය නිපුණතහ
මිඹ
ංර්ධන,
ෘත්තීඹ
අධයහඳන,
ඳර්නේණ වහ
න නිඳළයුේ
අංලඹ

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

I න
CH/10/02/0 2022.09.16
නරේණිඹට
2/16
උස කිරීභ

I න
ADM/01/04 2022.09.27
නරේණිඹට
/07-80
උස කිරීභ

01. 2000.05.16 දිනට ළඩ බහය
ළනීනේ නල්නනේ වති ශ
පිටඳතක්
02. 2015 නර් සට 2018 ය
දක්හ ළටුේ ර්ධ ඇතුශත් න
ඳරිදි නේ දක්හ ඹහත්හලීන යන
රද චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක්.
03. II න හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත්වීභ ආඹතන ප්රධහනිඹහ භඟින්
දළනුේ දීනේ ලිපිනේ වති ශ
පිටඳතක්.
01. ඳත්වීභ නඳයදහතේ ය තිනබ්
නේ එභ ලිපිනේ වති ශ
පිටඳතක්.
02. II න නරේණිඹට 2006.01.01
දිනට උස කිරීනේ ලිපිනේ වති
ශ පිටඳතක්.
01. 2000.10.02 දිනට ළඩ බහයත්
ඵ තවවුරු න ඳරිදි ළඩ
බහයළනීනේ නල්නනේ වති
ශ පිටඳතක්.
01. 2000.05.16 දිනට ළඩ බහයත්
ඵ තවවුරු න ඳරිදි ළඩ
බහයළනීනේ නල්නනේ වති
ශ පිටඳතක්.
02. ඳරිහ හරඹ තුශ දී ඳශමු
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
නනොවීභට නවේතු
01. ඳරිහ හරඹ තුශ දී ඳශමු
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
නනොවීභට නවේතු

01. ඳරිහ හරඹ තුශ දී ඳශමු
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
නනොවීභට නවේතු

02. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)
01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)
01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

5107

CS/DOS/A/46077 නක්. යවීන්ද්රන් භඹහ

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

I න
CH/10/02/0 2022.09.16
නරේණිඹට
2/16
උස කිරීභ

01. ඳරිහ හරඹ තුශ දී ඳශමු
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
නනොවීභට නවේතු

5108

CS/DOS/A/46169 ඒ.නක්.බී.එස.
නේලප්රිඹ භඹහ

නහරි
ංර්ධන වහ
නිහ
අභහතයහංලඹ

I න
2/1/121/1/ 2022.09.20
නරේණිඹට
13
උස කිරීභ

01. 2000.05.16 දිනට ළඩ බහයත්
ඵ තවවුරු න ඳරිදි ළඩ
බහයළනීනේ නල්නනේ වති
ශ පිටඳතක්.
02. භනේ අං CS/DOS/A/46169
වහ 2019.09.11 දිනළති ලිපිඹ භඟින්
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ වන රඵහ
දී ඇති ඵළවින් 2020.05.16 දිනට I
න නරේණිඹට උස කිරීභ වහ
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
නඹොමු යන්න.

5109

CS/DOS/20586

නේ.ආර්.එන්.
දභඹන්ති

හන්තහ, ශභහ
සථිය කිරීභ
ටයුතු වහ භහජ
විඵරළන්වීේ
අභහතයහංලඹ

5110

CS/DOS/21537

ඒ.ඒ.පී. කිත්සරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ - සථිය කිරීභ මීරි/ප්රහනල්/
මීරිභ
ආ/16/400

5111

CS/DOS/20652

එේ.සී.එේ. නඳනර්යහ ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

MWCA&SW 2022.09.22
/COUN/AD
M/04/PF/01
/35

2022.08.12

සථිය කිරීභ 2/1/1/6/2/ 2022.09.02
GAM-32

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
දිනඹ වති ය නනොභළත.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

CS/DOS/21301

නක්. ඳවිත්රහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ - සථිය කිරීභ MU/DS/ME 2022.08.12
භන්තහයි
/EB/PF/90
නළනනහිය

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

2015.04.28 සට 2015.06.23 දක්හ
නිහඩු විසතයඹ
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

5112

01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

බහණ්ඩහහය චක්රනල් 394 අනු
ඉදිරිඳත් යන රද ප්රහල ඳත්රඹ
විහව වතිනේ වති ර
පිටඳත

5113

CS/DOS/21627

ඊ.සී. ආනරෝහ

ේරු වහ
විනේල රැකිඹහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MFE/RAD/5 2022.08.26
/1/1

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද ඳළවළදිලි පිටඳතක්

5113

5114

5115

CS/DOS/21627

ඊ.සී. ආනරෝහ

ේරු වහ
විනේල රැකිඹහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MFE/RAD/5 2022.08.26
/1/1
නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
01- උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ මුල්
පිටඳත, 02- ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
වති යන රද උඳහධි වතිනේ ව
උඳහධි විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවනන්
පිටඳත්, 03- එහ ඇති CSC II ආෘතිඹ
අනු නිරධයඹහ විනඹ දඬුේ රඵහ ඇත.
ඒ පිළිඵ ඳළවළදිලි ය එන්න .

CS/DOS/26970

අයි.නේ. බී.බී මිඹ

ප්රහ.නල්. හ. නුයඑළිඹ

සථිය කිරීභ නුඑ/1/8/1/5 2022.5.26
9

CS/DOS/26051

එච්.ජී. එන්.නක්.
කුභහරි මිඹ

නොවි ජන
ංර්ධන නදඳහ.භහතනල්

සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2022.5.27
උඳහධි/නේ.ස
ථී(භහතනල්)

CS/DOS/26205

එස.එේ.ජී. සුයංගිහ විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/4 2022.2.28
මිඹ
ප්රර්ධන වහ
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

01-උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත, 02- චර්ඹහ
ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න තළබිඹ
යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත, -ළටුේ
ර්ධ දින නනසවීේ ේඵන්ධ ඳළවළදිලි
කිරීභක් භඟ නිළයදි කිරීේ නනතොත්
එභ නිළයදි කිරීේ ටවන් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

CS/DOS/26655

ඞී.එල්.එේ.ඹටිඳේ
මිඹ

ප්රහ.නල්. හ. කිරිඇල්ර

සථිය කිරීේ KIDS/ADM/ 2022.3.31
HR/03/DOS/
PER

01-චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නළත.ඳළවළදිලි නභ වන් යන රද
චර්ඹහ ටවනක් එන්න.

බී.එේ.එන්.
නයෝජනී මිඹ

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ CA/10/12/0 2022.6.25
1/46

01--චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
අත්න තඵහ නළත. 02- චර්ඹහ ටවනනහි
ළටුේ ර්ධ නහ ඇති දිනඹ 04.25
නේ. ඳරිහ හර්තහද 04.25 දිනට හ
ඇත. එඵළවින් 2013.4.25 දිනට ළඩ
බහයන්නහ රද ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ
යුතුඹ./ 04 ඳරිශිසඨඹ

5116 CS/DOS/26392

01-චර්ඹහ ටවනනහි ව උේඳළන්න
වතිනේ,උඳහධි වතිනේ,උඳහධි
නහථනේ නනභහි නනසේ ඇතනනභහි නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි. ,02-එක් එක් විඹ භත් ඇති
දින අනු සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

5117 CS/DOS/26364

ආර්.එස.පුසඳකුභහරි
මිඹ

නොවි ජන
ංර්ධන නදඳහ.කුරුණෆර

සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2022.5.27
උඳහධි/නේ.ස
ථී(කුරුණෆ
ර)

01-ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති
පිටඳත ඳළවළදිලි නළත. 02- නනභහි
නනසේ ඇත- නනභහි නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.(උේඳළන්නභහලී) 02.-චර්ඹහ ටවනනහි 2015
ළටුේ ර්ධ නහ ඇති දිනඹ
2015.5.21 නේ. එඹට නවේතු කුභක්ද?
දින නනසවීේ ේඵන්ධ ඳළවළදිලි
කිරීභක් භඟ නිළයදි කිරීේ නනතොත්
එභ නිළයදි කිරීේ ටවන් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

5118 CS/DOS/27845

ටී.එේ.එස.නක්.අනබ් ජහති පරදහයිතහ
නෝන් මිඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ NPS/HRD/0 2022.6.21
6/PF/04/21

01-ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති
පිටඳත ඳළවළදිලි නළත.

5119 CS/DOS/26980

පී. තිරුනචල්වි මිඹ

නොවි ජන
ංර්ධන නදඳහ.නුයඑළිඹ

සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2018.1.25
උඳහධි/නේ.ස
ථී(නුයඑළිඹ
)

01-ගිණුේ ක්රභ භත්ව නිළයදි
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණ ප්රතිපර
ටවන , 02- 2016.7.2- 2016.12.22
දක්හ ඳරිහ හර්තහ 03- ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන රද
නිළයදි නඳොදු 278, 160, 261,157/ 161
එන්න. 04-ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
වති යන රද ේපර්ණ වදය
හර්තහ 05- උඳහධි වතිනේ වති
ර පිටඳත ව උඳහධි විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවනහි වති ර පිටඳත, 06නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

5120 CS/DOS/27275

යි.බී.පී.චින්ත
භඹහ

ප්රජහ විනලෝධ
සථිය කිරීේ DCBC/EST/0 2022.4.20
නදඳහර්තනේන්තු
8

01- 2016.6.25- 2016.12.21 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ, 02-උඳළවිදි වතිනේ
වති ර පිටඳත, 03- නිළයදි චර්ඹහ
ටවනනහි වති යන රද පිටඳත

5121 CS/DOS/27107

පී.වී. ජඹන්ති මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2019.7.18
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(භහතය)

01- නනභහි නනසේ ඇත- නනභහි
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.(උේඳළන්න,ජහති
වළඳුනුේඳනතහි/උඳහධි වති,චර්ඹහ), 02ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති පිටඳත
ඳළවළදිලි නළත.

5122 CS/DOS/26337

එස.එන්.ඩබ්.
ජඹයත්න මිඹ

ප්රහ.නල්. හ.භල්රපිටිඹ

01-ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති
පිටඳත ඳළවළදිලි නළත.,02- චර්ඹහ ටවන
ඳළවළදිලි නළත.

5123 CS/DOS/26367

නක්.එේ.එන්.ඩී.කුභහ නොවිජන
සථිය කිරීභ
රි මිඹ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
-කුරුණෆර

5124 CS/DOS/17533

ආර්.ඩි.එේ.ඒ.
තිරයත්න මිඹ

ේරු වහ
විනේල රැකිඹහ
අභහතයහංලඹ

5125 CS/DOS/17149

පී.එස.එච්.එස.
ජඹයත්න මිඹ

නනශ, හණිජ
වහ ආවහය
සුයක්ෂිතතහ
අභහතයහංලඹ

5126 CS/DOS/16666

ඊ.එේ.අයි. ප්රිඹදර්ලනි ේරු වහ
විනේල රැකිඹහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ DIVML/AD 2022.5.23
M/ES/1/2/5
/39

01- ඳරිහ හරඹ තුශ රඵහත් නිළයදි
නිහඩු විසතය (ලිත් ර් ඳදනමින් ස
යන රද හර්තහක්)(2013.4.162013.11.14 දක්හ ව 2013.11.202013.12.12 දක්හ නිහඩු එහ නළත)

7/2/8/75/8/ 2022.7.26
උඳහධි/නේ.ස
ථී(කුරුණෆ
ර)

නේඹ
MFE/RAD/4 2022.09.20
සථිය කිරීභ

චර්ඹහ ටවන

ඳළවළදිලි චර්ඹහ ටවනනහි වති යන
රද පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2015/05/09 දින ඳත්හ ඇති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණනේ
ප්රතිපර ටවන එවිඹ යුතුඹ. (ගිණුේ ක්රභ
භත් වු)

නේඹ
105/05/04/ 2022.10.12
සථිය කිරීභ 09

නිහඩු හර්තහ

2015.10.21 සට 2018.06.30 දක්හ
නිහඩු විසතයඹ එවිඹ යුතුඹ

නේඹ
MFE/RAD/4 2022.09.16
සථිය කිරීභ

ඳරිහ හර්තහ

2018.05.31 සට 2018.06.29 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ එවිඹ යුතුඹ

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට අදහර
වතිඹ

අනනක් යහජය බහහ ේපර්ණ කිරීභට
අදහර වතිනේ වති ශ පිටඳතක්
නඹොමු යන්න

5127 CS/DOS/A/47640 ඩබ්.එස.නක්.වික්රභසං ඉඩේ හිමිේ
II නරේණිඹට 01/03/01/0 2022.07.04
ව භඹහ
නියවුල් කිරීනේ
උස කිරීභ 1/310
නදඳහර්තනේන්තු

5128 CS/DOS/A/48428 යි.එේ.නක්.බී.ඹහඳහ ඇශවළය ප්රහනේශීඹ II නරේණිඹට pol/elh/hrm 2022.09.17
මිඹ
නල්ේ
උස කිරීභ /02/10/001
හර්ඹහරඹඵමණ

චර්ඹහ ටවන

5129 CS/DOS/A/47990 එන්.ඩී.දිසනහ මිඹ

චර්ඹහ ටවන

මිනිසඵර වහ
II නරේණිඹට DOME/01/0 2022.08.22
රැකීයක්හ
උස කිරීභ 7/APP/2020
නදඳහර්තනේන්තු

5130 CS/DOS/A/48538 එච්.පී.ය.එස.නක්.ඳති නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ.නො/ඳහ 2022.08.25
යණ මිඹ
පිළිඵ
උස කිරීභ /නඳෞ.ලි/භහ
නදඳහර්තනේන්තු
නඹෝජ/20

5131 CS/DOS/08679

5132 CS/DOS/09603

එච්.එේ.පී.නක්.නවේය
ත්

ඒ.ජී.දිනන්හ
පුසඳහන්ති

නයජිසට්රහර්
සථීය කිරීේ RG/AB/20/0 2022.10.04
ජනයහල්
1/050
නදඳහර්තනේන්තු

නොවිජන
සථීය කිරීේ නො/දි/03/ 2022.01.25
ංර්ධන
නඳෞලි/11/1
නදඳහර්තනේන්තු
2
දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ නොශම

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

1997.06.05 දින සට ළටුේ ර්ධ 10ක්
රඵහ ඇති ඵ චර්ඹහ ටවනන් ඳළවළදිලි
දක්හ නළත. ළටුේ ර්ධ නහ ඇති
ඵට ඳළවළදිලි ටවන් තඵන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවනනහි 2007 ර්ඹට අදහර
ළටුේ ර්ධඹ වන්
නළත.ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි වති යන රද පිටඳතක්
නඹොමු යන්න
නිරධහරිඹහ II නරේණිඹට උසකිරීභට
සුදුසුේ පුයහ ඇත්නත් 2015.07.25
දිනට ඵ නිරීක්ණඹ න ඵළවින්
2015.07.28 දින සට උස කිරිභට අදහශ
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේල ය තිබීභ
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

නිහඩු හර්තහ

එහ ඇති හර්තහනේ නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
ශ යුතුඹ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත (උඳහධි වතිනේ
වහ උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනඹහි දවන්
නභ නනස)
2013.04.16 දින සට 2019.11.30 දින
දක්හ ලිත් ර් ඳදනභට නිහඩු විසතය

නිහඩු හර්තහ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.04.16 - 2014.04.16 වහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
2014.04.16 -2015.04.16 හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
භහනරෝචන හර්තහර නිරධහරිඹහනේ
නභ නිළයදි නනොනේ
5133

CS/DOS/07199

පී.එච්.එන්. ගුණතුං ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVNK/ADM 2022.09.16
හර්ඹහරඹ,නිළ
/ES/07/PFIL
යටිඹ
E/01/39

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.(උේඳළන්න
වතිඹ - නප්රේභචන්ද්ර නවේහභනේ,
උඳහධි වතිඹ-පුල්හිරි නවේනඹරහනේ)

යටිඹ

E/01/39

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
දිනඹ වති කිරීභ අලයයි.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

5134

CS/DOS/07205

ඩී.එේ.අයි.අයි. එේ.
දනහඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVGW/AD 2022.09.14
හර්ඹහරඹ,නන්
M/ES/PFILE
ත්ත
/1/4/1

5135

CS/DOS/06074

එේ.ආර්.එන්.ඒ.
යත්නහඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ MOJ/E07/D 2021.02.25
O/Cours/Ac
c.Asst/35

5136

CS/DOS/06135

නක්.පී. විලසනල්හ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSS/1/4/1/302022.06.12
හර්ඹහරඹ,සීතහ


5137

CS/DOS/06551

එච්.එච්.ආර්.එස.ප්රිඹං හන්තහ, ශභහ
සථිය කිරීභ MWCA/2/5/19/10
2022.10.07
ය
ටයුතු වහ භහජ
විඵරළන්වීේ
අභහතයහංලඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් ඳළවළදිලි පිටඳතක්
අලයයි.(එහ ඇති පිටඳනත් ර්
ඳළවළදිලි නළත.)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

2013 හර්ෂි අනිඹේ නිහඩු ඉතිරි
තිබිඹදී ළටුේ යහිත නිහඩු 02ක් නිහඩු
විසතයනේ දක්හ ඇති ඵළවින් එභ නිහඩු
ළටුේ යහිත නිහඩු නර රහ ටයුතු
ශ යුතුද ඹන්න ේඵන්ධ ඳළවළදිලි
කිරීභක්

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.(උඳහධි නහථ
කිරීනේ ලිපිනේ නභ සී.පී.විලසනල්හ
නර වන් නේ.)

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.(උේඳළන්න
වතිඹ - නවේහ නවට්ටි නර්හණි, උඳහධි
නහථ කිරීනේ ලිපිඹ-නවේහ නවට්ටි
නයහණි)

5138

CS/DOS/06290

එස.ටී. කුභහයනේ

හන්තහ, ශභහ
සථිය කිරීභ MWCA/2/5/ 2021.11.08
ටයුතු වහ භහජ
20/9/209
විඵරළන්වීේ
අභහතයහංලඹ

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලනේ
නිරධහරිඹහනේ නභ ළයදිඹ.

5139

CS/DOS/06864

අයි.එන්. නදීලහනි

හන්තහ, ශභහ
සථිය කිරීභ MWCA/2/5/ 2022.10.11
ටයුතු වහ භහජ
20/9/182
විඵරළන්වීේ
අභහතයහංලඹ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

5140

CS/DOS/07035

එේ.මුයලිසයන්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ ADM/ADM1 2021.04.20
හර්ඹහරඹ,
/PFLDO/07
තිරුක්නෝවිල්

නිහඩු හර්තහ

2013.06.07-2019.11.30 දක්හ නිහඩු
විසතය (ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන
රද හර්තහක්)

5141

CS/DOS/2122

එස.ඒ.ඉන්ද්රහනි

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹළලිනනඳොර

නිහඩු හර්තහ

2013.03.01 සට 2019.11.30 දින දක්හ
නිහඩු හර්තහ ලිත් ලේ පදනමින් (එහ
ඇත්නත් ලිත් ර් ඳදනමින් නනොනේ)

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2018.06.30 හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ප්රතිපර ටවනනහි නභ ඳළවළදිලි නළත

සථීය කිරීභ WEDS/ADM 2022.07.26
/HR/2/PER/
DO/02122

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2015.03.01 සට 2019.11.30 දින දක්හ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
(2015.03.01 සට 2016.03.01 දක්හ එහ
ඇත්නත් හර්තහනේ නොටක් ඳභණි)
5142

CS/DOS/2582

ඩබ්.පී.එන්.එස.භල්
හන්ති

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹඉඹුල්නඳ

සථීය කිරීභ IMDS/ADM/ 2022.08.26
HR/02/A/PE
RMANENT/
D.O.

උඳහධි වතිඹ

නිහඩු හර්තහ

5143

CS/DOS/3785

ටී.එේ.එේ.ඩී.තභයහං ප්රහනේශීඹ භව
නී
නල්ේ
හර්ඹහරඹඉංගිරිඹ

සථීය කිරීභ ඉ/ආ/10/01/ 2022.09.13
ංනි/01/01

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත
(මුල් පිටඳනතන් ඡහඹහ පිටඳත් රඵහ ත
යුතුයි)
2013.03.19 සට 2019.11.30 දින දක්හ
ලිත් ලේ පදනමින් නිහඩු හර්තහ (එහ
ඇත්නත් නනත් නිරධහරිනඹකුට අදහර
නිහඩු හර්තහකි)

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ලිපිනේ පිටඳතක් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

නී

5144

5145

CS/DOS/2659

CS/DOS/2817

පී.එච්.පී.රුක්භනී

නල්ේ
හර්ඹහරඹඉංගිරිඹ

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹහික්ඩු

නේ.ඩබ්.පී.ය.ප්රිඹන්ත ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹතණභල්විර

ංනි/01/01

සථීය කිරීභ HIK/DS/AD 2021.09.13
M/10/09/2/
36

සථීය කිරීභ MO/TW/ES 2022.06.29
T/PF/DO/06

නිහඩු හර්තහ

2013.03.19 සට 2018.06.30 දින දක්හ
ලිත් ර් ඳදනමින් නිහඩු හර්තහ

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත
(මුල් පිටඳනතන් ඡහඹහ පිටඳත් රඵහ ත
යුතුයි)

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.(මුල් පිටඳනතන් ඡහඹහ පිටඳත්
රඵහ ත යුතුයි)

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි. (වළඳුනුේඳත
වහ උේඳළන්න වතිඹ- ඳසක්කු
වන්නදිනයි පුසඳහ රුක්භනී, උඳහධි
වතිඹ වහ උඳහධි නහථ ලිපිඹ-ඳසක්කු
වන්දිනයි පුසඳහ රුක්භනී

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ ංනලෝධිත ඳත්වීේ ලිපිඹට අනු ළඩ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
බහය ළනීභ 2013.02.15 විඹ යුතුයි
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුේ පිටපත
අලයයි.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.02.02 සට 2015.02.02 දක්හ 5
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඳරිශිසට හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
5146

CS/DOS/2314

ආර්.එස.දිහනහඹ

ආයක්
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීභ NDRSC/02/ 2022.10.07
01/03/78

2022.11.07

උඳළවිදි වතිඹ

උඳළවිදි වතිනේ වති ර පිටඳත

අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

5147

CS/DOS/3762

ය.ඒ.නක්.ජසංව

5148

CS/DOS/3518

නේ.එේ.සී.සී.භයනහ ප්රහනේශීඹ භව
ඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹඵරංනොඩ

සථීය කිරීභ

5149

CS/DOS/3061

නක්.එේ.ප්රිඹදර්ලනී

සථීය කිරීභ 1/4/1/112

5150

CS/DOS/2454

එච්.නක්.ඩී.ජීනී

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹනදොේනේ
ප්රහවන වහ
භවහභහර්
අභහතයහංලඹ

5151

CS/DOS/3919

ටී.ඩබ්.අයඔනේ

විනේල
අභහතයහංලඹ
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CS/DOS/3176

බී.එේ.එස.පී.ඵණ්ඩහය ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹඳඩුසනුය
ඵටහිය

ලිපිගේ දිනය

ප්රහනේශීඹ භව
සථීය කිරීභ AYDS/ADM/ 2020.02.18
නල්ේ
HR/03/PER/
හර්ඹහරඹ-අඹභ

අඩුපාඩු ගේඛනය
නිහඩු හර්තහ

විව්තරය
2013.03.01 දින සට 2016.12.22 දින
දක්හ ලිත් ලේ පදනමින් නිහඩු හර්තහ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.03.19 සට 2013.05.01 දක්හ හර
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඳරිච්නේදඹ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
රට ඇතුරත් වී නනොභළත. තද
2017.03.19 - 2018.03.19 දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහනේ හරඳරිච්නේදඹ
ඳළවළදිලි නනොභළත.(ඳළවළදිලි ජහඹහ පිටඳත්
නවෝ මුල් පිටඳත් අලයයි)
ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති පිටඳත
ඳළවළදිලි නළත

සථීය කිරීභ

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

සථීය කිරීභ FA/A13/DO 2022.02.15
S/102

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

එහ ඇති අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
නිළයදි ේපර්ණ ය
නනොභළත.(ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ අත්න,
ඳදවි නහභඹ වහ නිර මුද්රහ අලයයි)

සථීය කිරීභ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
වකව්කර ඇති ආකෘති පත්රය අනුල
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.

2022.09.08

5153

CS/DOS/30765

Ms.S.Sivakumar

Divisional
Confirmati
Secretaretariat, on
Manmunaipattu

1)Change of name requires an
affidavit Original Copy (Please
find the formate in
www.pubad.gov.lk web side)
2)Degree Detail
Certificate
3) Clear
certify copy updated history
sheet
1)උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

1)Name of Degree Certificate was
'Pangasanathan Sutharshini' and
Name of Degree Conformaion Letter
was 'Sutharshini Pangayanathan
2)Results of all years should be
mentioned

5154

CS/DOS/31954

එස.ඒ.ඳත්භකුභහරි මිඹඅධියණ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ

5155

CS/DOS/30918

ටී.එේ.එස.එන්.විනේය ෘෂිර්භ
ත්න මිඹ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 2/1/11/KUR 2022.10.14
/107

1)නිහඩු හර්තහ

1)2018.06.30.සට2019.11.30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

5156

CS/DOS/31053

එේ.වී.එේ.මුතුනහඹ මිඹ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DIVMW/AD 2022.08.08
හර්ඹහරඹ,
M/ES/DIvPF
භහතභ
/4/4/-63

1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ 2)උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන

1) 2013.09.21 දින සිට ක්රියාත්මක ලන
පරිදි ඹන න්තිඹ නඹොද ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ
2)සඹලු ර් රට
අදහර ප්රතිපර වන් ය නිකුත් යන
රද ප්රතිපර ටවනක් විඹ යුතුඹ.

5157

CS/DOS/31684

එල්.එච්.නයෝනී
නඩ්ලිහ මිඹ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ ED/12/01/1 2022.09.13
0/02/01/(1)
දකුණ

1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති 2013.03.09. දින සිට ක්රියාත්මක ලන
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
පරිදි යන ලගන්තිය ගයොද ළඩ බහය
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ
යන ලිපිඹ

5158

CS/DOS/33751

ඒ.නරෝයහජන්

ෘෂිර්භ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ 2/1/1/8/2jaf-30

2018.12.31

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

5159

CS/DOS/32629

ඒ.ඒ.ඩී.රුන්

පුයහවිදයහ
සථිය කිරීභ පුවි/1/14/3/ 11/19/2020
නදඳහර්තනේන්තු
295

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
ඳත්වීේ ලිපිඹ

1)විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිගේ මුේ පිටපත
අලයයි.(පත්වීම ැබීගමන් පසු වි්ල
විදයාය මගින් ගවේලා ව්ථානය ගලත
නිකුත් කරන ද ලිපිය විය යුතුය.

වති යන රද පිටඳතක්

5160

CS/DOS/32379

එේ.ටී.එස. නිහ

හර්මි
සථිය කිරීභ DTET/04/PF 3/6/2020
අධයහඳන වහ
/DO/150
පුහුණු කිරීනේ
නදඳහර්තනේන්තු

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

5161

CS/DOS/32003

එේ.එේ.ඊ.පී.මුල්නර ක්රීඩහ අභහතයංලඹ සථිය කිරීභ
ේනොඩ

5162

CS/DOS/32487

එේ.එන්.එෂස.නෂසරහ

හර්මි
සථිය කිරීභ DTET/04/PF 7/9/2020
අධයහඳන වහ
/DO/151
පුහුණු කිරීනේ
නදඳහර්තනේන්තු

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්
නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.(www.pubad.lk)

5163

CS/DOS/00507

R A C D යහජඳක්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 8/1/8/13/0 2021.08.17
හර්ඹහරඹ 4
භහතනල්

නිහඩු හර්තහනේ වන් නිහඩු වහ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
වන් නිහඩු වහ නනොළරනේ.ඒ
පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

5164

CS/DOS/00018

R P A N රඳසංව

නඵෞේධ ටයුතු සථිය කිරීේ CS/DOS/000 2022.10.03
පිළිඵ
18
නදඳහර්තනේන්තු

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

5165

CS/DOS/01540

Y T දිල්රුක්ෂි

සථිය කිරීේ MOJ/E07/D 2020.01.29
O/Courts/Pr
o.Asst/239

2018.02.18 දින සට2018.06.30
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහ

5166

CS/DOS/01544

R K P R යත්නහඹ

ධියණ,
ඵන්ධණහහය
ටයුතු වහ
ආණ්ඩුක්රභ
යසථහ
ප්රතිංසයණ
අභහතයහලඹ
නොවිජන
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ වේඵන්නතොට

සථිය කිරීේ 9/1/3/16/5- 2022.09.30
47

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
අත්න තළබිඹ යුතු සථහනනේ
අත්න තඵහ නළත. නිරධහරිඹහනේ
අත්න තඵන රද චර්ඹහ ටවන
එවිඹ යුතුඹ.

4/5/2021

2013 නර් ළටුේ යහිත නිහඩු 08ක්,
2014 නර් අඩ ළටුේ හිත නිහඩු දින
31ක් වහ 2015 නර් අඩ ළටුේ හිත
නිහඩු දින 02ක් දක්හ ඇත

5167

CS/DOS/26625

ඒ.බී.එස.ගුණතිර
මිඹ

5168

CS/DOS/26395

බී.එේ.ඩබ්.එස.නක්.ඵ ර්භහන්ත
න්නළවළ මිඹ
අභහතයහංලඹ

5169

CS/DOS/26856

ආර්.එේ.එන්.ආර්.
යත්නහඹ

නයජිසට්රහර්
සථිය කිරීභ RG/AB/17/0 2022.9.28
ජනයහල්
1/133
නදඳහර්තනේන්තු

5170

15211

ආර්.ඩී.සී.භළණිනක්

අඳනඹන
සථිය කිරීභ 1/10/02/11 2022.10.15
ෘෂිර්භ
6
නදඳහර්තනේන්තු

ේපර්ණ යන රද චර්ඹහ ටවනන්
වති යන රද පිටඳතක්

5171

CS/DOS/41033

ඒ.එස. වෆීරහ මිඹ

ෘෂිර්භ
නේඹ
DOA/Est.3/ 2022.09.09
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ 12/DO/H/1
3

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.04.24 දින සට 2014.05.05 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5
වති ර පිටඳත . 2014.10.28 දින
ඳරිශිසට)Appendix 05
සට 2014.11.02 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති ර
පිටඳත
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.05.5-2014.07.01 හර්ෂි
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර ආඹතන
භහනරෝචන හර්තහ (5
ප්රදනිඹනේ නිර මුද්රහ නළත
ඳරිශිසට)Appendix 05

5172

CS/DOS/40604

එේ.ඒ.ආර්.එස.
අභයනේන මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2022.10.17
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(යත්නපුය)
-යත්නපුය

දී නල් ළුතය

01-නනභහි නනසේ ඇත- නනභහි
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.(**උඳහධි වති,චර්ඹහ, උඳහධි
ප්රතිපර නහථනේ නභ-ඵේධරහනේ /
**චර්ඹහ ටවන- ගුනතිර) , 02අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ- 157/161
වති ර පිටඳත එන්න.

සථිය කිරීභ MIC/ADM/1 2022.10.14
4/06/11

නේඹ
සථීය කිරීභ

2022.09.14

01-නනභහි නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.(උේඳළන්න-විදහනනරහනේ)
01-චර්ඹහ ටවනනහි නනභහි නන
නිළයදි ය එන්න. 02-චර්ඹහ
ටවනනහි ආන්නතභ භහණ්ඩලි
.නිරධහරිඹහනේ නිරමුද්රහ නළත.

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත.2013.04.02
දින සට

නිහඩු හර්තහ

2013.04.02-2014.04.23
හරහනුනේ රඵහ ඇති නිහඩු පිළිඵද
හර්තහ

විනඹහනුකුර දඩුේ රඵහ ඇේද
ඹන්න
5173

CS/DOS/41448

සී.ජී. ද අල්විස මිඹ

ධිය අභහතයහංලඹ නේඹ
IAD/3/DVLP 2022.10.11
සථීය කිරීභ O/GA11/64

5174

CS/DOS/40101

එල්.ඒ.එමි.ඩී. සල්හ නෞය
භඹහ
අභහතයහංලඹ

නේඹ
06/A/DO/40 2020.06.19
සථීය කිරීභ 101/637

විනඹහනුකුර දඩුේ රඵහ ඇේද ඹන්න
පිළිඵද ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
රළබී නනොභළත.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018.9.30-2019.11.30 දින දක්හ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර වති
භහනරෝචන හර්තහ (5
ර පිටඳත
ඳරිශිසට)Appendix 05
උඳහධි නහථඹ
උඳහධිඹ රංගු දිනඹ හිත උඳහධිඹ
නහථ කිරීභ මුල් පිටඳත
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත (ඳළවළදිලි පිටඳත )

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

5175

CS/DOS/ 42502

නක්.වීඑන්.එේ.ළකු ජහති උේභිත
සථීය කිරීභ 1/3/100/ං. 2022.06.30
රහර මිඹ
උදයහන
නං./17
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි වතිඹ

වති යන රද උඳහධි වතිනේ
පිටඳතක්

5176

CS/DOS/30974

ඒ.එේ.එන්.දභහලි
මිඹ

1)චර්ඹහ ටවන
2)නිහඩු හර්තහ

1)ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත
2).2013.09.21..සට2016.03.21 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

5177

CS/DOS/31969

ය.ඩී.ආර්.නක්.ගුණදහ ෘෂිර්භ
 භඹහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ SML/2/10/D 22.10.13
O/1/48

1) උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ
2)නිහඩු
හර්තහ

1)විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුේ පිටපත
අලයයි. 2)2013.05.28..සිට2014.08.31
දේලා නිලාඩු විව්තර එලා ගනොමැත.

5177.5 CS/DOS/19072

ඩබ්.ජී.අයි.එස.
නඳනර්යහ මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹකුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.09.07
PL/DOPMT/
23/12

දිවුරුභ

උඳහධි ප්රතිපර ටවනන් නිරධහරිනිඹනේ
නභ නනස අයුරින් ටවන් ඇති අතය
ඒ වහ දිවුරුේ ප්රහලඹක්

CS/DOS/19969

ඒ.නක්.ඩී.එන්.
නවේභන්ති මිඹ

ප්රජහ ඳහද
සථිය කිරීේ DCBC/EST/0 2022.08.23
විනලෝධන
8/02/1/168
නදඳහර්තනේන්තු

දිවුරුභ

උඳහධි ප්රතිපර ටවනන් වහ උඳහධි නහථ
ලිපිනඹහි නිරධහරිනිඹනේ නභ නනස
අයුරින් ටවන් ඇති අතය ඒ වහ
දිවුරුේ ප්රහලඹක් (Neesha)

විනේල
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ

2022.10.12

5178.8 CS/DOS/18027

එස.ඒ.එස.එන්.
සරිඹඅච්චි මිඹ

නෞය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 06/A/DO/18 2022.09.09
027/218

5180

CS/DOS/19444

ඩබ්.එේ.ය.පී.
වික්රභසංව

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ මීරි/ප්රහනල්/
හර්ඹහරඹ- මීරිභ
ආ/16/369

5181

CS/DOS/18586

ජී.ඩී.එස.නක්.
රඳසංව භඹහ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹකුරුණෆර

2021.02.02

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.07.06
PL/DOPMT/
23/12

දිවුරුභ

උේඳළන්න වතිනේ නිරධහරිනිඹනේ
නභ සරිය ආරච්චිේාගේ ඹනුනන්
ටවන් න අතය අනනකුත් ෆභ
නල්ණඹභ සරිය අච්චිේාගේ නර
බහවිතහ නේ. නනේ නන වහ දිවුරුේ
ප්රහලඹක්

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ

නිස ඳරිදි ේපර්ණ යන රද අනත
බහඹ ප්රහල කිරීනේ නල්ණඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.04.16-2016.04.16 ඳරිහ හර්තහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ර නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
නිරමුද්රහ
උේඳළන්න වතිඹ

භවහධියණඹ-මීමු
උස කිරීභ මී/භවහධි/ 2022.09.08
II නරේණිඹ ආ/නඳෞ.ලි./2
022

උේඳළන්න වතිනේ වති ශ
ඳළවළදිළි පිටඳත

5183

CS/DOS/A/44800 ඒ.එේ. න්ධයහ
අනබ්සංව මිඹ

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත

5184

CS/DOS/A/45803 K.P.R.P. ඳතියණ මිඹ ංසෘති
උස කිරීභ II DCA/02/05/
නරේණිඹ
2022.10.14
ටයුතු
01/284 - PF
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ උඳන්
දිනඹ නිළයදි නනොනේ.උඳන්දිනඹ නිළයදි
යන රද චර්ඹහ ටවන අලය නේ.

5185

CS/DOS/A/45268 E.R.D. එදිරිසංව මිඹ හර්මි
උස කිරීභ II DTET/04/PF/DO/203
නරේණිඹ
2019.09.30
අධයහඳන වහ
පුහුණු කිරීනේ
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

2022.11.14
අනු
අංකය
5187

CS/DOS/.......
අංකය
CS/DOS/2265

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

ආර්.ඒ.එල්.වභත්රිඳහ භෘේධි ංර්ධන සථීය කිරීභ DSD/HO/02 2019.12.16
ර
නදඳහර්තනේන්තු
/AD/14/යත්
නපුය/17

අඩුපාඩු ගේඛනය
නිහඩු හර්තහ

විව්තරය
එහ ඇති නිහඩු හර්තහනේ 2013 ර්ඹට
අදහර නිහඩු දක්හ නනොභළත,
2013.03.19 දින සිට ප්රසුත නිහඩු
ආයේබන 2013.09.06 දේලා නිහඩු
දළක්විඹ යුතුයි

5188

CS/DOS/3564

එේ.ඒ.ඩබ්.භධුබහෂිණී නයජිසට්රහර්
සථීය කිරීභ RG/AB/20/0 2022.10.19
ජනයහල්
1/077
නදඳහර්තනේන්තු

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
මුල් ඳත්වීේ දිනට(2013.03.19) අදහර
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළඩ බහය ළනීභ ක්රියාත්මක ලන නිලැරදි
දිනය නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
නිහඩු හර්තහ

2013.03.19 දින සට 2016.12.22 දින
දක්හ ලිත් ර් ඳදනමින් නිහඩු හර්තහ

5189

CS/DOS/3581

නක්.එේ.එන්.භංලි
හ

හන්තහ,ශභහ
සථීය කිරීභ MWCA/2/5/ 2022.10.17
ටයුතු වහ භහජ
20/9/171
විඵරළන්වීේ
අභහතයහංලඹ

නිහඩු හර්තහ

2016.01.01 දින සට 2016.12.31 දක්හ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ හර්ඹහර නදක් භගින්
රඵහදී ඇති නිහඩු හර්තහර අනිඹේ
නිහඩුර එතු 21 ඉක්භහ නොස
ඇත.ේපුර්ණ නිහඩු හර්තහ ලිත් ර්
ඳදනමින් අලයයි.

5190

CS/DOS/ 41956

අර්.නිතහ මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීභ
හර්ඹහරඹ තමරමු

01. උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

02. නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක් ලනිතා රාධාක්රි්ණන් වහ රාධාක්රි්ණන්
ලනිතා නර නභ බහවිතහ කිරීභට අදහර
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලය නේ.
5191

5192

5193

CS/DOS/44407

CS/DOS/44114

CS/DOS/43723

අයි. ඩී. නක්. රක්මිණි හරිභහර්
සථිය කිරීේ GA/3/6/211 2022.02.10
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

ආර්.නක්.එන්.භහලි ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ MUL/EST/0 2021.12.17
හර්ඹහරඹ 2/02/03/01
මුරටිඹන
/23

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

ජී.සී.එස.කුභහරි

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

Ministry of
Justice

සථිය කිරීේ MOJ/E07/D 2022.03.18
O/Courts/7
2

5193

5194

CS/DOS/43723

CS/DOS/43533

ජී.සී.එස.කුභහරි

Ministry of
Justice

පී.එන්.ඩබ්.නඳොල්ත් දිසත්රික් නල්ේ
ත
හර්ඹහරඹ කුරුණෆර

සථිය කිරීේ MOJ/E07/D 2022.03.18
O/Courts/7
2

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

සථියකිරීේ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

DSKU/ADM/ 2022.03.12
ES/PERSL/1
3/1/19

5195

CS/DOS/44334

අයි.එේ.ඩී.යත්නහඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ PLM/ADM2 2022.02.28
හර්ඹහරඹ /PERSO/5ඳල්රභ
53

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

5196

CS/DOS/43780

ඩී.ආර්.ඒ.ඩබ්.නයත් පුේරඹන්
සථිය කිරීේ DRP/AD/12/ 2021.07.14
න
ලිඹහඳදිංචි කිරිනේ
DO/04/020
නේඳහර්තනේන්තු

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

5197

CS/DOS/43735

එච්.ජී.සී.නක්.නනවි Ministry of Industries
සථිය කිරීේ MIC/ADM/0 2021.11.30
යත්න
5/06/10

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

5198

CS/DOS/43373

ඊ.එල්.එන්.ඩී.නඳනර් Department of
යහ
manpower and
employment

සථිය කිරීේ DOME/01/0 2021.12.17
6/DO/II/06

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

5199

CS/DOS/44078

නක්.වී.සී.ඩී.යවිට

පුේරඹන්
සථිය කිරීේ DRP/AD/10/ 2021.12.07
ලිඹහඳදිංචි කිරිනේ
DO/23/011
නේඳහර්තනේන්තු

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

5200

CS/DOS/40507

වී. සුඵහස මිඹ

නනශද හණිජ
වහ ආවහය
සුයක්ශිතතහ

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත.2013.07.16
දින සට

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත-වී සුභා් වශ එව්
විජිතා

5201

CS/DOS/40456

නේඹ
105/04/10/ 2022.10.12
සථීය කිරීභ 22

ආර්.එේ. රිඹහස භඹහ නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2019.02.21
ංර්ධන
සථීය කිරීභ උඳහධි නේ
නදඳහර්තනේන්තු
සථි (අේඳහය
)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.06.07-2014.03.14 දින දක්හ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර වති
භහනරෝචන හර්තහ (5
ර පිටඳත
ඳරිශිසට)Appendix 05

5202

CS/DOS/40996

ඒ.එල්.එෂස. නුයිහ
මිඹ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

නේඹ
ED/05/67/2 2018.04.20
සථීය කිරීභ 1/31-I

උඳහධි නහථඹ

උඳහධිඹ නහථ කිරීභ මුල් පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)(2013-2019)ඳරිහ හර්තහ
ර ඇති අඩ ළටුේ නභොනද ඹන්න
දවන් යන්න
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

5203

CS/DOS/40811

නක්.පී.පී.
ළේනඳටිනඳොර මිඹ

දී නල් ෆල්ර

නේඹ
DSK/EST/AD 2022.10.18
සථීය කිරීභ M/PEDEO/A
3/18

5204

CS/DOS/41441

එේ.වී. ශිනයෝභණී
මිඹ

පුේරයින්
නේඹ
DRP/AD/07/ 2021.12.15
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ සථීය කිරීභ 01/160
නදඳහර්තනේන්තු

5205

CS/DOS/04777

පී. තිසහන්ත් භඹහ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 1/4/1/20
හර්ඹහරඹරඳනන්

2022.09.11

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
මුල් පිටඳත අලයයි. එහි නිළයදි නර
විබහ අංඹ/ ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ,
අන් විබහඹ ඳත්න රද ර්ඹ වහ
භහඹ, ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

ඩිේනරෝභහ නහථ ර ලිපිනේ නභ මුල්ර
විදහනරනේ ශිනයෝභනි නර දවන් න
අතය අනනකුත් නල්න ර මුල්ර
විදහනරහනේ ශිනයෝභනි නර නේ නභ
නිළයදි යන රද ඩිේනරෝභහ නහථ
කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත

4 ඳරිශිසටඹ

2013.02.15 දින සට ක්රිඹහත්භ න
ඳරිදි නර දිනඹ ඇතුරත් 4 ඳරිශිසටනේ
වති ර පිටඳතක්

නිහඩු විසතයඹ

2013.02.15 - 2018.06.30 දක්හ නිහඩු
විසතයඹ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

ඳරිහ හර්තහ

2016.02.15 -2017.02.14 ව
2017.02.15-2018.06.30 දක්හ ඳරිහ
හර්තහ

5206

CS/DOS/04746

ඩී.එේ.බී.ජී.පී.ආර්.
ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 1/4/1/11
දිහනහඹ නභඹ/මිඹ හර්ඹහරඹරඳනන්

2022.09.11

නිහඩු විසතයඹ
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන
ඳරිහ හර්තහ

5207

CS/DOS/04766

ආර්.එන්.ඩබ්ලිේ.ජී.එ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 1/4/1/5
න්. නන්දනී
හර්ඹහරඹනභඹ/මිඹ
රඳනන්

5208

CS/DOS/04625

නක්.එස.නක්.
භයනෝන්
මිඹ/නභඹ

5209

CS/DOS/04759

ඊ.එේ.එන්.ඩී.
ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 1/4/1/83
පුසඳකුභහරි මිඹ/නභඹ හර්ඹහරඹරඳනන්

2022.09.14

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ
හර්ඹහරඹළල්රහඹ
2022.04.18

4 ඳරිශිසටඹ

2016.02.15 - 2016.12.22 දක්හ නිහඩු
විසතයඹ
සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.
2016.02.15 -2016.12.22 දක්හ
ඳරිහ හර්තහ
2013.02.15 දින සට ක්රිඹහත්භ න
ඳරිදි නර දිනඹ ඇතුරත් 4 ඳරිශිසටනේ
වති ර පිටඳතක්

නිහඩු විසතයඹ

2013.02.15 - 2018.06.30 දක්හ නිහඩු
විසතයඹ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

චර්ඹහ ටවන

ඳළවළදිලි නර චර්ඹහ ටවන ඉදිරිඳත්
ර යුතුඹ.

ඳරිහ හර්තහ

2016.02.15 -2017.02.14 ව
2017.02.15-2018.06.30 දක්හ ඳරිහ
හර්තහ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

තය පිටඳත් ඵට වති යන රද
සඹලු හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

නිහඩු විසතයඹ

2013.02.15 -2015.05.09 දක්හ නිහඩු
විසතයඹ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

5210

CS/DOS/04712

එන්.නක්.එස.
රක්භහල් භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ නුඑ/1/8/1/2 2022.02.22
හර්ඹහරඹ1
නුයඑළිඹ

නිහඩු විසතයඹ

2013.02.15 -2016.12.21 දක්හ නිහඩු
විසතයඹ

5211

CS/DOS/32892

ඩබ්.ඒ.එස.
භල්හන්ති

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ
හර්ඹහරඹ නබ්රුර

උඳහධි වතිඹ

වති යන රද උඳහධි වතිනේ
පිටඳතක්

5212

CS/DOS/09577

ආර්.නක්.නක්.එන්.කු ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීේ DSS/01/04/ 2021.08.16
භහය
හර්ඹහරඹ 01/03
සීතහ

නිහඩු හර්තහ

එහ ඇති හර්තහනේ නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
ශ යුතුඹ.

5213

CS/DOS/08726

ඒ.නේ.එේ.එේ.තුහය ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීේ වඟු/ප්රහනල්/1 2022.10.04
හර්ඹහරඹ /7/1/117
වඟුයන්නත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2015.03.05 දින සට 2015.05.01 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ ඉදිරිඳත් ය ඇති ලිපි ආෘති නිඹමිත
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ආෘතිඹ නනොනේ

5214

CS/DOS/39056

Ms.M.S.Rizana
banu

Ministry of
Women, Child
Affairs and
Social
Empowerment

Confirmati MWCA/2/5/ 26.08.2022
on
4/4/1/326

Affidavit

Please find the sample format in our
website (www.pubad.gov.lk)

Degree confirmation - Original
Probation period report
(Appendix - 05) Original/Certified copy

For the period from 03.06.2013 to
31.05.2015

5215

CS/DOS/38814

Ms.A.Jeyakumar

Divisional
Secretariat,
Eravur Pattu,
Chenkalady

Confirmati ADM/PFDO 25.07.2022
on
s/03/01

Affidavit

Please find the sample format in our
website (www.pubad.gov.lk)

5216

CS/DOS/38233

Ms.V.Vigitha

Divisional
Secretariat,
Thenmaradchi Chavakachcheri

Name
Change

Name change documents
according to treasury circular
394

Please forward the application for
currect future use name.(V.Kokularaj)

5217

CS/DOS/39794

ඩී.සී.එස. දර්ලනී
නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීභ RUW/EST/P 2022.09.06
හර්ඹහරඹ,
FDEV/A4/78
රුන්ළල්ර

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ අදහර නතොයතුරු
සඹල්ර ඇතුශත් (නභ, ලිඹහඳදිංචි අංඹ,
විබහ අංඹ, හභහර්ථඹ, රඵහරත්
උඳහධිඹ, උඳහධිඹ රංගු න දිනඹ)
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත අලයයි.

DS/TN/EB/P 29.04.2022
F/DO/257

5218

CS/DOS/39795

එස.ඒ.එේ.එන්.
විභරහය නභඹ/මිඹ

ප්රජහ ඳහදන
සථීය කිරීභ DCBC/EST/6 2022.09.14
විනලෝධන
/1/146
නදඳහර්තනේන්තු

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට (2013.02.27) අදහර
ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

5219

CS/DOS/39582

නක්.එන්.පී.
නනවියත්න
නභඹ/මිඹ

නෞය
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීභ 06/A/DO/35 2022.09.29
982/400

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ අදහර නතොයතුරු
සඹල්ර ඇතුශත් (නභ, ලිඹහඳදිංචි අංඹ,
විබහ අංඹ, හභහර්ථඹ, රඵහරත්
උඳහධිඹ, උඳහධිඹ රංගු න දිනඹ)
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත අලයයි.

5220

CS/DOS/39913

ආර්.එේ.අයි.ඩී.
ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීභ DIVRI/ADM/ 2022.09.01
යත්නහඹ නභඹ/මිඹ හර්ඹහරඹ,
ES5/PERSAN
රුන්ළල්ර
AL/03/70

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් (නභ,
ලියාපදිංචි අංකය, විබහ අංඹ,
හභහර්ථඹ, රඵහරත් උඳහධිඹ, උඳහධිඹ
රංගු න දිනඹ) ේපර්ණ යන රද
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි.
එහ ඇති උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ ලිඹහඳදිංචි අංඹ වන් ය
නනොභළති ඵළවින් නිළයදි උඳහධි නහථ
කිරීනේ ලිපිඹ එවිඹ යුතුඹ.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

5221

CS/DOS/06911

ටී.පී. විතහනනේ

නයජිසට්රහර්
සථිය කිරීභ RG/AB/18/0 2022.10.11
ජනයහල්
1/429
නදඳහර්තනේන්තු

නිහඩු හර්තහ

2015.01.01 සට 2016.08.30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි වතිනඹහි මුල් පිටඳනතහි
වති යන රද පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
නිරධහරිඹහනේ නභ නිළයදි නනොනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
5222

CS/DOS/07798

නක්.ඩී.ටී. සරිර්ධන ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
හර්ඹහරඹ,
භතුභ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
04 ඳරිශිසඨනඹහි එහ ඇති පිටඳත
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳළවළදිලි නළත
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.03.09 -2019.11.30 දක්හ හර්ෂි
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
රද පිටඳත ඉදිරිඳත් යන්න
5223

CS/DOS/25387

එස.එේ. භනේ

නෞය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 06/A/DO/25 2017.12.28
387/387

උඳහධි වතිඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

5224

CS/DOS/24252

නක්.එච්.ඒ.ඒ.පී.
කුභහයසංව

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 2/1/1/7/2/P 2022.04.04
UT-16

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

5225

CS/DOS/25604

ඊ.ජී.එේ.එස.
ධර්භනේන

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 2/1/1/11/භ 2022.04.04
වනුය/19

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

5226

CS/DOS/24870

ආර්.ඒ.සී.සී.
යහභනහඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DSRT/ADM/ 2022.02.28
හර්ඹහරඹ 06/DO/07
රහන

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

උේඳළන්න වතිඹ

උඳන්දිනඹ ඳළවළදිලි නනොනේ. උේඳළන්න
වතිනේ වති යන රද පිටඳතක්
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ
(2016.12.21 නතක් හරඹ) තුශ රඵහත්
නිහඩු විසතය (ලිත් ර් ඳදනමින් ස
යන රද හර්තහක්)

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ නිරමුද්රහ තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.

5227

5228

CS/DOS/24153

CS/DOS/25002

බී.එච්.ඩී.ආර්.
භයයත්න

නක්.ආර්.පී. එයන්දි

ප්රජහ ඳහද
සථිය කිරීේ DCBC/EST/8 2022.08.24
විනලෝධන
/2/1/371
නදඳහර්තනේන්තු

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ NPS/HRD/0 2022.05.30
5/PF/27/37

5228

CS/DOS/25002

නක්.ආර්.පී. එයන්දි

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීේ NPS/HRD/0 2022.05.30
5/PF/27/37
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014-2015 ඳරිහ හර හර්තහනේ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහනේ නිරමුද්රහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
නළත.නිරමුද්රහ තඵන රද ඳරිහ හර
හර්තහනේ එවිඹ යුතුඹ.
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
ටවන්
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් නන නනභ එවිඹ යුතුඹ.

5229

CS/DOS/25432

එච්.එේ.ඒ.සී.
අනබ්සංව

විදුලි ංනේල,
සථිය කිරීේ HA/1/1/9/2 2020.02.20
විනේල රැකිඹහ ව
/5
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

5230

CS/DOS/25693

ආර්.ඒ.එස.ආර්.
භධුභහලි

විදුලි ංනේල,
සථිය කිරීේ නඵෞ.නො/ඳහ 2022.04.26
විනේල රැකිඹහ ව
/ං.නි/1040
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිනිඹනේ
ේපර්ණ නභ වහ නිරධහරිනිඹනේ අත්න
තඵන රද චර්ඹහ ටවන එවිඹ යුතුඹ.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018.09.17 දින සට 2019.09.17 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ ව 2019.09.18 දින සට
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
2019.11.30 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක් නන නනභ එවිඹ යුතුඹ.
5231

CS/DOS/A/44749 අයි.පී.ඒ.පී.
ඉලුක්ත්ත මිඹ

ජර ේඳහදන
අභහතයහංලඹ

I න
01/04/01/6 2020.09.14
නරේණිඹට
4
උස කිරීභ

01. II න හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත්වීභ ආඹතනඹ භඟින් දළනුේ
දීනේ නල්නනේ වති ශ
පිටඳතක්

5232

CS/DOS/A/46175 ඒ.එේ. දඹහතී මිඹ

න ංයක්ණ
I න
ඊ10/01/40
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
උස කිරීභ

2022.09.27

01. 2002.05.16 දින සට
2003.01.26 දින දක්හ
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්වීභ
ේඵන්ධනඹන් වන ළරසීභ
වහ නඹොමු ය ඇති ආඹතන
අධයක් ජනයහල්නේ අං
ආ/6/2/1/89 වහ 2007.01.19
දිනළති ලිපිනේ වති ශ පිටඳත්.

5333

CS/DOS/A/45782 නක්.පී.ඩී. ධේමි
භඹහ

ඳරිය
අභහතයහංලඹ

I න
ENV/ADM/0 2022.10.06
නරේණිඹට
2/02/03/16
උස කිරීභ 4

01. නඹොමුත චර්ඹහ වටනන් 2018
වහ 2019 ර්ර ළටුේ ර්ධඹන්
ටවන් නළත. ඒ අනු එභ ළටුේ
ර්ධ නද ද ඇතුශත් න ඳරිදි
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක්.

5334

CS/DOS/A/44824 ඒ.නේ.එේ.
අතුනෝයශ මිඹ

ශ්රී රංහ සුයහඵදු
I න
ED/2/12/1/ 2021.11.15
නදඳහර්තනභන්තු නරේණිඹට
5947
උස කිරීභ

01. නඹොමුත චර්ඹහ ටවන් අනු
2012.04.27 දින සට 2017.05.12
දින දක්හ ටවන් ඇතුශත් චර්ඹහ
ටවන නඹොමු ය නළත. එභ චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක්.

5335

CS/DOS/A/42344 ඒ.බී.පී. කුමුදුනී මිඹ

භවජන ආයක් I න
NGO/VSSO/
අභහතයහංලඹ
නරේණිඹට
ADM/PF/12
උස කිරීභ

01. I න නරේණිඹට උස කිරීනේ
දිනඹ 2020.05.16 ට ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ.
02. II න නරේණිඹට අදහශ
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්වීභ
ආඹතන ප්රධහනිඹහ භඟින් නිකුත්
කිරිනේ නල්නනේ වති ශ
පිටඳතක්.
03.2000.05.16 දිනට ළඩ
බහයළනීනේ නල්නඹ

01. CS/DOS/අන්තර්ග්රවණ වහ
2019.10.23 දිනළති ලිපිඹ භඟින් නිකුත්
ය ඇති උඳනදස ඳරිදි
02.ංර්ධන නිරධහරී නේහට
අන්තර්ග්රවණඹ ව නිරධහරීන් ංර්ධන
නිරධහරී නේහ යසථහ ඹටනත්
ඳහරනඹ න ඵළවින් II න නරේණිඹට
අදහශ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත් විඹ
යුතුඹ.

5336

CS/DOS/A/42094 ඩී.ඩී.ඒ.පී.නවේහේ භවජන ආයක් I න
NGO/VSSO/ 2022.10.13
මිඹ
අභහතයහංලඹ
නරේණිඹට
ADM/PF/13
උස කිරීභ

01. I න නරේණිඹට උස කිරීනේ
දිනඹ 2020.05.16 ට ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ.
02. II න නරේණිඹට අදහශ
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්වීභ
ආඹතන ප්රධහනිඹහ භඟින් නිකුත්
කිරිනේ නල්නනේ වති ශ
පිටඳතක්.
03.2000.05.16 දිනට ළඩ
බහයළනීනේ නල්නඹ

01. CS/DOS/අන්තර්ග්රවණ වහ
2019.10.23 දිනළති ලිපිඹ භඟින් නිකුත්
ය ඇති උඳනදස ඳරිදි
02.ංර්ධන නිරධහරී නේහට
අන්තර්ග්රවණඹ ව නිරධහරීන් ංර්ධන
නිරධහරී නේහ යසථහ ඹටනත්
ඳහරනඹ න ඵළවින් II න නරේණිඹට
අදහශ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත් විඹ
යුතුඹ.
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CS/DOS/A/46323 නේ.පී.එල්.ජඹසංව
මිඹ

01. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරික්ණඹ ඳරිහ හරඹ තුශ
භත් නනොවීභට නවේතු වහ I න
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරික්ණඹ
ඳළළත්ව විබහ හය ණන
නර්ද?
02. ඳරිහ හරඹ තුශ වදය
නවේතු භත ළටුේ යහිත නිහඩු දින
06 ක් රඵහ ඇති ඵ දුේරිඹ
හභහනයහධිහරි හර්ඹහරනේ අං
ළ.09 වහ 2003.07.29 දිනළති
ලිපිනඹන් අඹළඹ අධයක් නත
නඹොමු ය ඇත. තවවුරු යන්න.
03.2000.05.16 දිනට ළඩ බහයත්
ඵ තවවුරු න ළඩ බහය ළනීනේ
නල්නනේ වති ශ පිටඳතක්
04.2018 ර්නේ ළටුේ ර්ධඹ
නහ තිනබ්ද? ඒ අනු ළටුේ
ර්ධ 20 ේපර්ණ න ඳරිදි
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක්.

01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න.
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

ආයුර්නේද
I න
AYU/ADM/E 2022.09.18
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
උස කිරීභ 06/02/03/2
7
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CS/DOS/A/44748 ටී.එේ.එස.වී.නතන්න අභිඹහචනහධියණ I න
CA/EST/PF/ 2022.10.03
නෝන් මිඹ
ඹ
නරේණිඹට
2022
උස කිරීභ

5339

CS/DOS/00058

N P විජඹඳහර

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ අනු/8/1/2/5 2021.08.06
හර්ඹහරඹ /12
නළනනහිය
නුයේ ඳශහත

5340

CS/DOS/00012

R L ජඹර්ධන

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ ANU/RMB/ 2021.01.04
හර්ඹහරඹ - යමෆ
E/22/PFILE/DO
/2

5341

CS/DOS/18673

අයි.එල්.සී. අභයසංව දිසත්රික් නල්ේ
මිඹ
හර්ඹහරඹකුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.08.10
PL/DOPMT/
23/04

01. 2000.05.16 දිනට ළඩ බහයත්
ඵ තවවුරු න ළඩ බහය ළනීනේ
නල්නනේ වති ශ පිටඳතක්.
02. I න හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත්වීභ ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
නිරධහරිඹහ නත දළනුේ දීනේ
නල්නනේ වති ශ පිටඳතක්.
03. II න හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ භත්වීභ ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් නිරධහරිඹහ නත දළනුේ දීනේ
නල්නනේ වති ශ පිටඳතක්.
04.ළටුේ ර්ධ 20 ේපර්ණ න
ඳරිදි නේ දක්හ ඹහත්හලීන යන
රද චර්ඹහ ටවනන් වති ශ
පිටඳතක්.
05. ඳත්වීේ දිනඹ 2000.05.16 දින
න ඵළවින් වහ ළටුේ ර්ධ
දිනනේ නනස නනොන ඵළවින් I
න නරේණිඹට උස කිරීභ
2020.05.16 දිනට ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

ලිපිනොනු ඳරීක්හ කිරීනභන් ඳසු (උේඳළන්න වතිඹ- ඳත්මිණි)
නිරධහරිඹහ බහවිතහ යනු රඵන
එහ ඇති දිවුරුේ ප්රහලඹ
නභ ව උේඳළන්න වතිනේ
නිළයදි නනොනේ
ඳතින නභ එකිනන නනස
ඵළවින් එභ නන වන් යමින්
රංගු දිවුරුේ ප්රහලඹක් එවිඹ
යුතුඹ.
හර්ෂි අනිඹේ/විනේ නිහඩු
ඉතිරි තිබිඹදී අඩළටුේ නිහඩු 18
ක්, නිහඩු හර්තහනේ දක්හ ඇති
ඵළවින් එභ නිහඩු අඩ ළටුේ නිහඩු
නර රහ ටයුතු ශ යුතුද
ඹන්න ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක්
චර්ඹහ ටවන

උේඳළන්න- චර්ඹහ ටවන නභ නනක්
ඇත.
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5342

5343

CS/DOS/18673

CS/DOS/18357

CS/DOS/18153

අයි.එල්.සී. අභයසංව දිසත්රික් නල්ේ
මිඹ
හර්ඹහරඹකුරුණෆර
එල්.ඒ.ඩී.පී.පී.
ලිඹනආයච්චි මිඹ

එච්.ආර්.සී.පී.නක්.
හීන්නදනිඹ මිඹ

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.08.10
PL/DOPMT/
23/04

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2022.09.01
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(ළුතය)

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KEG/EST/ED 2021.08.11
හර්ඹහරඹOPE/A3/02ෆල්ර
7

ත්ේ ඵළයේ ප්රහලඹ

ත්ේ ඵළයේ ප්රහලඹ ේපර්ණනඹන්

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

හර්ඹහර ක්රභ භත් ව ඵට ප්රතිපර
ටවන

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
උඳහධි නහථ ලිපිනේ වහ උඳහධි ප්රතිපර
විසතයහත්භ ලිපිනේ නිරධහරිනිඹනේ
නභ චන්ද්රිකා ඹනුනන් ටවන් ඇති
අතය එභ නනේ නනට දිවුරුේ
ප්රහලඹක්
ප්රතිපර ටවනන් 2014.05.09 දින නර
ඇති හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ
ඳළළත්ව ර්ඹ 2015.05.09 නර
නිළයදි විඹ යුතුඹ.

දිවුරුේ ප්රහලඹ

5344

CS/DOS/19151

එේ.එස.ය. නඳනර්යහ අධයහඳන
මිඹ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ Ed/12/01/1 2022.06.27
0/01/03(1)

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

5345

CS/DOS/18300

ඒ.එේ.ඒ.ය.
අනබ්සංව මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ POL/TKD/H 2019.12.03
හර්ඹහරඹRM/02/05/
තභන්ඩු
003

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

නිරධහරිනිඹ හර්ඹක්භතහ ඩ ඉභ
භත් ව දිනඹක් වන් නනොන අතය
හර්ඹහර ක්රභ භත් ව ඵට ප්රතිපර
ටවනන් විබහඹ ඳළති දිනඹක් වන්
නනොනේ. 2015.05.09 ප්රතිපර ටවනන්
භත් අභත් ඵ නිළයදි දක්හ
නනොභළත.
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
4 ඳරිශිසටනේ නිරධහරිඹහ විසන් ළඩ බහය
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ත් ඵ ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් නහථ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ යන නොටනේ ළඩ බහය ත් දිනඹක්
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
වන් ය නනොභළත.
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

5346

CS/DOS/18435

ඩී.සී.එස. ත්රහ
මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2022.08.24
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(ළුතය)

5347

CS/DOS/18028

එේ.එස. ධර්භසරි මිඹ දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹකුරුණෆර

5348

CS/DOS/2332

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ 04 ඳරිශිසඨඹ නදන නේදනේ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
නිරධහරිණිඹනේ නභ ළයදි නර වන්
ය ඇත.

5349

CS/DOS/3788

බී.ජී.ඒ.එස.ප්රිඹදර්ලනී ප්රහනේශීඹ භව
සථීය කිරීභ DSS/EST/08 2021.08.24
නල්ේ
/PFDOS/06
හර්ඹහරඹසරිඹළ
ඒ.නක්.රඳසංව
භහජ නේහ
සථීය කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2015.05.09 ප්රතිපර ටවනන් දක්හ
ඇත්නත් 2016.12.22 දිනට අදහර ප්රතිපර
නේ.නිළයදි ප්රතිපර ටවන් එවිඹ යුතුයි

5350

CS/DOS/2756

ටී.එේ.ඩී.පී.ජඹර්ධන නොවිජන
සථීය කිරීභ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තුනභොනයහර

7/2/8/75/8/ 2019.12.18
උඳහධි/නේ.ස
ථී(නභොනයහ
ර)

නිහඩු හර්තහ

එහ ඇති නිහඩු හර්තහනේ නනත්
නිහඩු ඹටනත් 2014 වහ 2018 ර්ර
දින 84 ඵළගින් අඩ ළටුේ නර දක්හ
ඇත,ඳළවළදිලි කිරීභක් අලයයි

5351

CS/DOS/2755

ඩී.එේ.සී.නවේභන්තී

7/2/8/75/8/ 2019.10.11
උඳහධි/නේ.ස
ථී(නභොනයහ
ර)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිනඹහි නිරධහරිඹහනේ නභ නිළයදි
වන් ය නනොභළත. අදහර නතොයතුරු
සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි සය ඇති
ආෘති ඳත්රඹ අනු ේපර්ණ යන රද
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹක්
අලයයි.

5352

CS/DOS/30818

ජී.ජී.ඩී.චන්ද්රරතහ මිඹ නඵෞේධ ටයුතු

1) උඳහධි නහත කිරීනේ ලිපිඹ

1) නිරධහරිනිඹනේ උඳහධිඹ රංගු දිනඹ
න්නන් 2010.09.03 දිනටයි.එනවත්
උඳහධි නහථ කිරීනේ ලිපිනේ රංගු දිනඹ
ලනඹන් වන් ය ඇත්නත්
2020.09.03 දිනඹයි.එඹ 2010.09.03
නරසන් අදහර විලස විදයහරඹ භගින්
නිළයදි ය නළත උඳහධි නහථ කිරීනේ
මුල් පිටඳතක් රඵහ නන නඹොමු යන්න.

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.05.04
PL/DOPMT/
23/30

නොවිජන
සථීය කිරීභ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තුනභොනයහර

සථිය කිරීේ නඵෞ/නො/ඳහ 2022.10.07
/ං.නි./106
8

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.

චර්ඹහ ටවන

උේඳළන්න- චර්ඹහ ටවන නභ නනක්
ඇත. නිළයදි ය එන්න.

5353

CS/DOS/31034

Ms.A.W.M.Farvin

Ministry of
Education

Confirmati ED/05/67/2 2018.07.24
on
4/1

5354

CS/DOS/22955

එච්.නක්.නයෝවණ

පුයහවිදයහ
සථියකිරීේ
නදඳහර්තනේන්තු

පුවි/1/14/3/ 2022.09.23
390

1)Appointment letter

1) certified copy of Appointment
letter 2)Appendix 4 (Same date as in
appointment letter)

චර්ඹහ ටවන

එහ ඇති චර්ඹහ ටවනන් දින ඳළවළදිලි
නළත

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2016.12.22 දිනට අදහශ හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවනන් දත්ත නිළයදි
නනොනේ.නිළයදි ය නළත නඹොමුයන්න

නඳොදු 278 ආෘති ඳත්රඹ/නඳොදු261
ආෘති ඳත්රඹ/නඳොදු160 ආෘති
ඳත්රඹ/නඳොදු169 ආෘති ඳත්රඹ

නභභ ලිඹවිලි නඳෞේලි ලිපිනොනුනේ
ඇත්ද ඹන්නට තවවුරු කිරීභක් අලයයි.

5355

CS/DOS/22240

ඩබ්.ඒ. අනනෝභහ

ඉභද-ප්රහනේශීඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථියකිරීේ

DSG/DPS/E7 2019.08.07
/1-15

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
දිනඹ වති කිරීනේදී දිනඹක් දවන්
ය නනොභළත.

5356

CS/DOS/22347

ටී.ඒ. දීපිහ

හික්ඩුසථියකිරීේ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

HIK/DS/AD 2021.09.30
M/10/09/2/
85

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

ප්රතිපර නහථ කිරීභ ප්රභහණත්
නනොනේ.නළත නඹොමු යන්න.

2022.11.21
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

5357

CS/DOS/32456

ඒ.එල්.හරිදහ

හර්මි
සථියකිරීේ
අධයහඳන වහ
පුහුණු කිරීනේ
නදඳහර්තනේන්තු

DTET/04/PF 2021.09.30
/DO/29

නිහඩු හර්තහ

නභභ නිරධහරිනිඹනේ ඳරිහ
හර්තහනහි අඩ ළටුේ දින 8 ක් වන්
ය ඇති අතය, නිහඩු හර්තහනේ ඒ ඵ
වන් නනොවීභ පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක් නඹොමු යන්න

5358

CS/DOS/61216

ආර්. නිලහන්තිනි
නභඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ ඉල්රහ
හර්ඹහරඹ
අසවීභ
නංරනට්ටිකුර
භ

ADM/ADMP 2022.10.13
F/1/1/216

* 164 න්තිඹ ප්රහය නිරධහරිඹහ වති යන රද පිටඳත්
දළනුත් ර ලිපිඹ
*
නිරධහරිඹහ දළනුත් වු ඵට ලිපිඹ

5359

CS/DOS/77323

එේ. ආර්.පී. රිසනහ
මිඹ

හරිභහර්
අභහතයහංලඹ
භවළලි අංලඹ

මුදහ වළරීභ

SMMZ/AD/ 2022.10.19
05/Graduat
e New.App

* යහජය නේහ නොමින් බහ රීති
ංග්රවනේ 144 න්ති ප්රහය
නදඳහර්තනේත්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ * 143 න්ති
ප්රහය10 න ඳරිශිසඨ ඉල්ලීභ

5360

CS/DOS/64560

එේ.එච්.එන්.එන්.
අනබ්සංව මිඹ

නහරි
ංර්ධන වහ
නිහ
අභහතයහංලඹ

මුදහ වළරීභ

MUD&H/AD 2021.07.14
M/11/DO/1
3

* යහජය නේහ නොමින් බහ රීති
ංග්රවනේ 144 න්ති ප්රහය
නදඳහර්තනේත්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ * 143 න්ති ප්රහය10
න ඳරිශිසඨ ඉල්ලීභ
* නිරධහරිඹහනේ
ඉල්ලීේ ලිපිඹ

5361

CS/DOS/71020

එස. නිලහන්තිනි මිඹ හරිභහර්
මුදහ වළරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

GA/3/6/298 2022.05.09

* යහජය නේහ නොමින් බහ රීති
ංග්රවනේ 144 න්ති ප්රහය
නදඳහර්තනේත්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ * 143 න්ති
ප්රහය10 න ඳරිශිසඨ ඉල්ලීභ

5362

60492

එච්.ජී.එන්.දිල්රුක්ෂි ර්භහන්ත
මිඹ
අභහතයංලඹ

මුදහවළරීේ

SMRIP/ES/1 2022.09.12
0/DO/2021/
-

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ යහජය නේහ නොමින් බහනේ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති 144 න්තිඹ අනු ඳටිඳහටි රීති ංග්රවනේ 144 (i) සට (xiii)
නිර්නේලඹ
උඳන්ති ර වන් එක් එක් රුණ
ේඵන්ධ නතොයතුරු ඇතුශත හර්තහක්
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

5363

55538

නේ.ඩබ්.ඒ.නිභන්ති
මිඹ

ක්රීඩහ වහ නඹෞන
ටයුතු
අභහතයංලඹ

මුදහවළරීේ

SEDD/A&HR 2022.10.31
6/DO/2021/
TRA/04/II

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති 143 න්තිඹ අනු
ඉල්ලීභ
(10 ඳරිශිසඨඹ)

5364

CS/DOS/36008

Mrs.T.Kugapriya

Devisional
Secretariat,
Valikamam
South, Uduvil

VS/DS/PF/0 14.07.2022 Confirmation 1.appendix 04 of the PSC rules
1/EDO/03
of
appointment 2. National identy card

5365

CS/DOS/36721

Mrs.K.Niranjan

Devisional
Secretariat,
Valikamam
South, Uduvil

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹහරනේ
නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ංනලෝධිත
ආෘති ඳත්රඹ අනු නිරධහරිඹහනේ
ඉල්ලීභ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
Duty Assumed letter (with effect from
02.07.2013)
After married

3.Name alternation request
Form circular no 394

For name change From
K.Pararasasingam to K.Thevarajah

4.Marriage Certificate

Certified Copy

VS/DS/PF/0 21.09.2022 Confirmation 1.Affidavit Original
1/EDO/14
of
appointment

Please find the format in
www.pubad.lk

5365

CS/DOS/36721

Mrs.K.Niranjan

Devisional
Secretariat,
Valikamam
South, Uduvil

VS/DS/PF/0 21.09.2022 Confirmation
1/EDO/14
of
appointment 2.Leave details

5366

CS/DOS/37454

Mrs.S.Gunapala

Department of
Archaeology

පුවි/1/14/3 23.09.2022 Confirmation 1.appendix 04 of the PSC rules
/337
of
appointment

5367

CS/DOS/36268

Mrs.T.Suthakaran

Divisional
ADM/DOG 05.09.2022 Confirmation 01.Appendix 05
Secretary,Koralai EN/07
of
pattu South
appointment 2.Degree Confirmation
Affidavit

5368

CS/DOS/36129

H.M.P.K Herath

5369

CS/DOS/37398

5370

5371

Ministry of
Health

Duty Assumed letter (with effect from
09.07.2013)

(with effect from 07.09.201621.12.2016))
Original/ Degree details
Original

06/A/DO/3 25.04.2022 Confirmation Degree Confirmation
6129/804
of
appointment

Original

Mrs.E.Raajanikanth Department for
Registration of
Persons

DRP/AD/11 2022.08.23 Confirmation 1.appendix 04 of the PSC rules
/DO/EPO/0
of
10
appointment

Duty Assumed letter (with effect from
02.07.2013)

CS/DOS/36379

Mrs.K.Srikanth

ED/12/01/ 31.08.2022 Confirmation 1.appendix 04 of the PSC rules
10/4/1/1
of
appointment

Duty Assumed letter (with effect from
02.07.2013)

CS/DOS/37012

Mrs.L.Pushpakaran

ADM/GC/( 27.06.2022 Confirmation 1. National identy card
PP)/03/1
of
appointment 2.Name alternation request
Form circular no 394

(both, officer's & spouse)

Ministry of
Education

3.Marriage Certificate
5372

CS/DOS/36680

Mr.S.C Kalaichelvan Ministry of
Women,Child
Affairs and
Social
Empowerment

5373

CS/DOS/36338

Ms.M.Sasireka

Devisional
Secretariat,
Manmunaipattu

MWCA/2/5 2022.09.12 Confirmation Degree Confirmation
/90/
of
Deegree details
appointment
Degree Certificate
Confirmation Degree Confirmation
of
appointment

For name change From
K.Pararasasingam to K.Thevarajah
Certified Copy
The effective date of Degree is
different in every document , please
confirm the correcte effective date of
Degree from the relevant University
Original

5374

CS/DOS/44038

එල්.එන්.ගුණර්ධන ෘෂිර්භ
සථිය කිරීභ DOA/Est.3/ 2022.03.23
නදඳහර්තනේන්තු
2/DO/G/3

5375

CS/DOS/31084

ඊ.එේ.ආර්.ඒ.ඩබ්.ඩී.පී ෘෂිර්භ
. කුභහරි මිඹ
අභහතයහංලඹඳශු
ේඳත් අංලඹ

5376

CS/DOS/31932

ය.පී.එේ.උඩුමුල්ර
භඹහ

සථිය කිරීභ SML/2/2/D 2022.10.31
O/1/11

නයජිසට්රහර්
ඳශහත්
ජනයහල්
යහජය
නදඳහර්තනේන්තු නේඹට
මුදහ වළරීභ

RG/AB/17/ 2022.10.01
01/227

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය 2017.03.06 2020.03.06 දක්හ (ලිත් ර් ඳදනමින්
ස යන රද හර්තහක්)

1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
2)චර්ඹහ ටවන

1)2013.09.21 දිනට ක්රියාත්මක ලන පරිදි
ඹන වන්තිඹ නඹොදහ ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් ළඩ ඵහය ළනීභ නහථ ය,එහි
තය පිටඳතක් ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
දළනට ඉදිරිඳත් ය ඇති ලිපිනඹහි
නිරධහරිඹහ ඳභණක් 2013.09.21 දිනට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි ඹන න්තිඹ
නඹොදහ ඇත.
2)චර්ඹහ
ටවනනහි ටවන් ය ඇති ඳත්වීේ
දිනඹ නර 2013.09.21 දිනඹ නර
නිළයදි ශ යුතුයි. නඹොමු ය ඇති
චර්ඹහ ටවනන් ඳත්වීේ දිනඹ
2013.09.21 නර වන් නනොනේ

1)යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති 143 න්තිඹ
අනු ඉල්ලීභ
(10 ඳරිශිසඨඹ)
2)2014
අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ
ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන් නත
රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන
ඇේද ඹන්න
3) යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති 144 න්තිඹ
අනු නිර්නේලඹ

1)යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹහරනේ නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති
ංනලෝධිත ආෘති ඳත්රඹ අනු
නිරධහරිඹහනේ ඉල්ලීභ ඉදිරිඳත් ශ
යුතුඹ. 2)ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය
05ක් ත වී ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි
කිරීනේ වතිනේ වති ර පිටඳත
නවෝ ඹතුරුඳළදිඹ රඵහනන නනොභළති නේ
රඵහ නනොත් ඵට වති ලිපිඹක්
3)යහජය නේහ
නොමින් බහනේ හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 144 (i) සට (xiii) උඳන්ති
ර වන් එක් එක් රුණ ේඵන්ධ
නතොයතුරු ඇතුශත හර්තහක් ඉදිරිඳත්
ශ යුතුඹ.

5377

CS/DOS/08797

එේ.ඩී.පී.කුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීේ BD/HD/EH 2022.10.19
හර්ඹහරඹ M/04/01/22
වල්දුමුල්ර

5378

CS/DOS/08820

නක්.එේ.වී.කුරනේ ජහති පරදහයිතහ
ය
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

5379

CS/DOS/3521

ඩී.ඩබ්.එේ.ඩබ්.එේ. ප්රහනේශීඹ භව
නසංව
නල්ේ
හර්ඹහරඹඵරංනොඩ

5380

CS/DOS/3803

ඒ.ඒ.සී.දුරංනී

සථීය කිරීේ NPS/HRD/0 2022.11.09
4/DO/PF/24
/41

සථීය කිරීභ BLDS/ADM/ 2022.10.14
HR/2/PER/0
5/08

ජහති ප්රජහ ජර
සථීය කිරීභ
ළඳයුේ
නදඳහර්තනේන්තු

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2015.05.09 දින ඳත්හ ඇති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණනේ
ප්රතිපර ටවන

නිහඩු හර්තහ

2013 ,2014 ර් ර නිහඩු හර්තහනේ
අනිඹේ නිහඩු 24 ක් නර දවන් කිරීභ
ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක්

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුේ පිටපත
අලයයි.

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට (2013.02.21) අදහර
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ
ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
නිහඩු හර්තහ

2014 ර්නේ අනියම් නිලාඩු 22 1/2 ක්
දක්හ ඇත.ඳළවළදිලි කිරීභක් අලයයි

5381

CS/DOS/19742

සී.ය. භහනඩු මිඹ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 2/1/1/20/G 2022.10.10
AL-34

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018.07.10-2019.07.10 ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහනේ නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනි නිර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
මුද්රහ අලයයි.

5382

CS/DOS/18608

එේ.ඩී.එස.ය.
යහජරුණහ භඹහ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ කුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.04.21
PL/DOPMT/
23/12

දිවුරුභ

උේඳළන්න වතිනේ නභ වහ උඳහධි
නහථ ලිපිනේ නභ නනොළරනඳන ඵළවින්
ඒ වහ දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලය නේ.
උඳහධි නහථ ලිපිනේ නභ මැණිගේ
ගේලයාගේ ඹනුනන් වන් නේ.

5383

CS/DOS/19119

එස.ඩී.යි.එේ.
ජඹසරි මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ කුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.06.15
PL/DOPMT/
23/12

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ඳරිහ හර්තහ වහ චර්ඹහ ටවන
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
2013.09.24 දිනට න අතය එභ දිනට
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ ළඩ බහය ළනීනේ දිනඹ විඹ යුතුඹ.
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

5384

CS/DOS/18143

ඩී.ආර්.ය.එස.නක්.
ඵණ්ඩහය මිඹ

ඌ ඳශහත්ඵද
භවහධියණඹ නභොණයහර

සථිය කිරීේ නභොන/භවහධි 2022.09.09
/නඳෞ.ලි./20
22

නිහඩු විසතයඹ

ඳත්වීේ දින සට හර්ඹක්භතහ ඩ ඉේ
විබහඹ භත්වීභ දක්හ නිහඩු විසතයඹ
ලිත් ර් ඳදනමින්

උඳහධි ප්රතිඳර ටවන

උඳහධි ප්රතිපර ටවනන් වති ශ
පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේදී පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති යන රද
පිටඳත
උඳහධි නහථ ලිපිනේ මුල් පිටඳත

උඳහධි නහථ ලිපිඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.05.21- 2016.12.21 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
5385

5386

CS/DOS/04749

CS/DOS/04744

එන්. නල්කුභහර්
භඹහ

එේ. චන්ද්රනභෝවන්
භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 1/4/1/12
හර්ඹහරඹරඳනන්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ 1/4/1/21
හර්ඹහරඹරඳනන්

2022.09.27

2022.09.27

2022.11.28

4 ඳරිශිසටඹ

2013.02.15 දින සට ක්රිඹහත්භ න
ඳරිදි නර දිනඹ ඇතුරත් 4 ඳරිශිසටනේ
වති ර පිටඳතක්

නිහඩු විසතයඹ

2013.02.15 - 2018.06.30 දක්හ නිහඩු
විසතයඹ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

ඳරිහ හර්තහ

2016.02.15 -2018.06.29 දක්හ ඳරිහ
හර්තහ

නිහඩු විසතයඹ

2013.02.15 - 2018.06.29 දක්හ නිහඩු
විසතයඹ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

ඳරිහ හර්තහ

2016.02.15 -2018.06.29 දක්හ ඳරිහ
හර්තහ

අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

5387

CS/DOS/19743

ඩබ්.එස. ජඹර්ධන
මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීේ 2/1/1/20/G 7/2/8/75/8/උ යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.07.10-2015.07.10 දක්හ ඳරිහ
ංර්ධන
AL-34
ඳහධි/නේ.සථි( ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ
නදඳහර්තනේන්තු
හල්ර)
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

5388

CS/DOS/16368

ඩබ්.පී.ජී.එන්.ආර්.
නප්රේභයත්න භඹහ

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

5389

CS/DOS/17531

එේ.බී.එන්. හනහ
මිඹ

නේඹ
CA/10/12/0 2022.11.14
සථිය කිරීභ 1/71

නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2021.03.05
ංර්ධන
සථිය කිරීභ උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි
(කුරුණෆර)

උඳහධි නහථ ලිපිඹ

උඳහධි නහථ කිරීනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

වදය හර්තහ

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ අලයයි.
දියිනන් ඕනෆභ ප්රනේලඹ නේඹ
කිරීභට සුදුසුද නළේද ඹන  දවන් ය
නළත.
උඳහධි නහථ කිරීනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

උඳහධි නහථ ලිපිඹ
චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නභ නියදි වන්
ය එන්න

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018.05.28 - 2018.06.29 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ අලයයි.
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
5390

CS/DOS/16100

එස.අයි.එස.සුතදහ ෘෂිර්භ
නේඹ
DOA/Est.3/ 2021.08.06
මිඹ
නදඳහර්තනේන්තු සථිය කිරීභ. 4/DO/S/25

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.05.24 දින සට 2016.12.22 දක්හ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඳරිහ හර්තහ අලයයි.
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

5391

CS/DOS/17617

එච්.පී.එල්.පී.
ජඹසුරිඹ භඹහ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ
කුරුණෆර

නේඹ
DSK/DPL/PL 2022.05.20
සථිය කිරීභ. /DOPMT/23
/27

චර්ඹහ ටවන

5392

CS/DOS/17404

එල්.නේ.අයි. ශ්රිඹන්ත ආඳදහ
භඹහ
ශභනහයණ
අභහතයහංලඹ

නේඹ
NDRSC/02/ 2017.05.19
සථිය කිරීභ. 01/03/82

නනභහි නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් නනභහි නනක් ඇත. දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.

චර්ඹහ ටවනනහි දින ඳළවළදිලි නළත.
ඳළවළදිලි චර්ඹහ ටවනක් අලයයි.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

2013.06.11 දිනට අදහර නහථ න
ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ වති ය
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

2013 ව 2014 ර් ර නිහඩු හර්තහ
අලයයි.

5393

CS/DOS/16821

ජජය විජඹසරිපුය
ජියසරි හිමි

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

නේඹ
ED/05/67/2 2017.04.28
සථිය කිරීභ. 1/31-1

උඳහධි නහථ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක්

චර්ඹහ ටවන

නියදි නර ේපුර්ණ යන රද චර්ඹහ
ටවන

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
වති ය ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් වතිය ය එවිඹ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

උඳහධි නහථ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.03.26 දින සට හර්ඹක්භතහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඩඉේ විබහ භත් වු දින දක්හ ඳරිහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහ අලයයි.
2013.03.26 - 2016.03.26 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ ර නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ නළත.
දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නිළයදි ේපර්ණ යන රද ත්ේ වහ
261)
ඵළයේ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත
ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද ගිවිසුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)

5394

CS/DOS/16056

නක්.එේ.ආර්.ජී.නක්
කුරනේය

ප්රහ/නල් කුණ්ඩහනල්

නේඹ
KDS/KUN/1/ 2021.01.
සථිය කිරීභ 3/2/41

නිහඩු හර්තහ
ඳත්වීේ ලිපිඹ

සථිය කිරීේ MFE/RAD/8/1/10
2022.09.01

නිළයදි ේපර්ණ යන රද
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු ක්රභ
යසථහනේ 157(අ) ව 161(ඈ) (III) න
යසථහ ප්රහලනේ වති යන රද
පිටඳත
නිහඩු හර්තහනේ නභ නියදි නනොනේ.
ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක්

5395

CS/DOS/04483

එච්.ජී.එස. කීර්ති භඹහ ේරු වහ
විනේල රැකිඹහ
අභහතයහංලඹ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද
ඳරීක්ණනේ විබහ ප්රතිපර ටවන නිරැදි සඹලු විබහ ප්රතිපර ටවන්

5396

CS/DOS/18135

ඩබ්.ඩී.එච්. විනේසංව
පුේරඹන්
සථිය කිරීේ DRP/AD/10/ 2022.01.10
භඹහ
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
DO/25/012
නදඳහර්තනේන්තු

උේඳළන්න වතිඹ

5397

CS/DOS/19058

ටී.පී.ඩී. විනේනේන
භඹහ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MREA/2/4/ 2022.11.08
DO/47

නිහඩු විසතයඹ

5398

CS/DOS/18996

ඩී.එේ.ඒ.
තිරයත්න මිඹ

ේරු වහ
විනේල රැකිඹහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MFE/RAD/4 2022.08.31

චර්ඹහ ටවන

5399

CS/DOS/19100

ආර්.එේ. භධුහනි මිඹ දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ කුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.09.26
PL/DOPMT/
23/12

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
වති යන රද 4 ඳරිශිසටඹ
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

නිරධහරිඹහනේ උේඳළන්න වතිනේ
වන් නභ නුනේ විජ්සින් ගේලගේ
ගශේමචන්ද්ර ඹන්නඹ. නමුත් ජහති
වළඳුනුේ ඳනතහි නභ වන් නුනේ
විගජ්සින් ගේලගේ ගශේමචන්ද්ර නරඹ.
එනභන්භ නිරධහරිඹහ විසන් විගජ්සිංශ
ගේලගේ ගශේමචන්ද්ර විගජ්සිංශ වහ
ඩේ.ඩී.එච්. විගජ්සිංශ නර බහවිත යන
ඵ නිරීක්ණඹ න ඵළවින් වහ නේ අතය
ඳයසඳයතහක් නිරීක්ණඹ න ඵළවින්
ංනලෝධනඹ යන රද නභට අදහශ
වති ශ උේඳළන්න වතිඹ වහ
වති ශ ජහති වළඳුනුේඳත අලය
නේ.
2015.01.01 සට 2015.04.01 දින දක්හ
නිහඩු ඇතුශත් නනොභළති අතය ලිත්
ර් ඳදනමින් ස යන රද නිහඩු
විසතයඹ අලය නේ.
නිඹමිත ඳරිදි ඹහත්හලීන යන රද
චර්ඹහ ටවන භහණ්ඩලි නිරධහරී නිර
මුද්රහද හිත අලය නේ.

5400

CS/DOS/19428

ජී.ජී.සී.සී.
ල්නොටු මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹභහනළල්ර

සථිය කිරීේ MWN/EST/ 2022.01.27 යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
PFECD/D1/2
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
6
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

4 ඳරිශිසටනේ නිරධයඹහ ළඩ බහය ත්
ඵ ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් නහථ
යන නොටනේ දිනඹක් වන් ය
නනොභළත.

උඳහධි ප්රතිපර ටවන

විසතයහත්භ උඳහධි ප්රතිපර ටවනන්
වති යන රද පිටඳත

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

වදය ඳරීක්ණ හර්තහනේ වති ශ
පිටඳත

5401

CS/DOS/18627

ආර්.පී.ආර්. යංනී
මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ කුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.04.22
PL/DOPMT/
23/12

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018.06.20- 2020.06.20 ඳරිහ හර්තහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ර නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනී නිර මුද්රහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
අලයයි.

5402

CS/DOS/18591

ඩබ්.එස.නක්.
ජඹතිර මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ කුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.09.07
PL/DOPMT/
23/12

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් භහණ්ඩලි නිරධහරී
අත්න වහ නිර මුද්රහ අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.04.16-2016.04.16 ඳරිහ හර්තහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ර ආන්නතභ භහණ්ඩලි නිරධහරී
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
අත්න වහ නිර මුද්රහ අලයයි.
නභභ සඹළු නල්ණ නඳෞේලි
ලිපි නොනුනේ ඳතින ඵ
තවවුරුක් අලය නේ.

නිස ඳරිදි ේපර්ණ යන රද වදය
ඳරීක්ණ හර්තහ

නිස ඳරිදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුභ
(නඳොදු 278 දිවුරුභ)
නිස ඳරිදි ේපර්ණ යන රද ත්ේ
ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු 261 ත්ේ
ඵළයේ ප්රහලඹ)
නිස ඳරිදි ේපර්ණ යන රද නඳොදු 160
ප්රහලඹ
නිස ඳරිදි ේපර්ණ යන රද නඳොදු 161
අනත බහඹ ප්රහල කිරීභ

5403

5404

CS/DOS/18014

CS/DOS/18592

ආර්.එේ.එේ.එස.
ඵණ්ඩහය මිඹ

එච්.ඩී.එච්.ආර්.
යජිත්සංව මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ කුරුණෆර

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ කුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.04.25
PL/DOPMT/
23/30

උේඳළන්න වතිඹ, ඳත්වීේ ලිපිඹ, 3 වහ
4 ඳරිශිසට, වදය හර්තහ, උඳහධි
වතිඹ,උඳහධි ප්රතිපර ටවන, නඳොදු
278, නඳොදු 261, නඳොදු 160, අනතබහඹ
ප්රහල කිරීනේ ටවන, චර්ඹහ ටවන වහ
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර ටවන්,
ඳරිහ හර්තහ ආදී සඹළු නල්ණ තය
පිටඳත් ය නනොභළති අතය එභ නල්ණ
තය පිටඳත් ය එවිඹ යුතුඹ.

නිහඩු විසතයඹ

2016.04.10 සට 2016.12.31 දක්හ
නිහඩු ඇතුශත් නනොභළත.

චර්ඹහ ටවන

භහණ්ඩලි නිරධහරී නිර මුද්රහ

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.05.27
PL/DOPMT/
23/12

උේඳළන්න වතිඹ, ඳත්වීේ ලිපිඹ, 3 වහ
4 ඳරිශිසට, වදය හර්තහ, උඳහධි
වතිඹ,උඳහධි ප්රතිපර ටවන, නඳොදු
278, නඳොදු 261, නඳොදු 160, අනතබහඹ
ප්රහල කිරීනේ ටවන, චර්ඹහ ටවන වහ
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර ටවන්
ආදී සඹළු නල්ණ තය පිටඳත් ය
නනොභළති අතය එභ නල්ණ තය පිටඳත්
ය එවිඹ යුතුඹ.
දිවුරුභ

උඳහධි නහථ ලිපිනේ නිරධහරිනිඹනේ
නභ නිළයදි නනොන ඵළවින් ඒ වහ
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලය නේ.

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් වහ උේඳළන්න වතිනේ
නභ නනොළරනේ. චර්ඹහ ටවන නිළයදි
නොට එන්න. එනභන්භ චර්ඹහ ටවනන්
භහණ්ඩලි නිරධහරී අත්න වහ නිර
මුද්රහ ද වන් නොට එන්න.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.04.16-2016.04.16 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ ර නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනි නිර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
මුද්රහ වහ 2019.04.16-2020.04.16
ඳරිහ හර්තහනේ ආන්නතභ
භහණ්ඩලි නිරධහරී නිර මුද්රහ අලය
නේ.

5405

5406

CS/DOS/19208

CS/DOS/18623

ය.ජී.ටී. අත්තනහඹ අඳනඹන
සථිය කිරීේ 1/14/1/383 2022.10.12
භඹහ
ෘෂිර්භ
නදඳහර්තනේන්තු

ඩබ්.පී.එස.නක්.
ඳතියණ භඹහ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ කුරුණෆර

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.10.10
PL/DOPMT/
23/12

දිවුරුේ ප්රහලඹ

දිවුරුේ ප්රහලනේ පිටඳතක් එහ ඇති
අතය එහි මුල් පිටඳත අලය නේ.

නිහඩු විසතයඹ

ලිත් ර් ඳදනමින් ේපර්ණ නිහඩු
විසතයඹ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි භහණ්ඩලි නිරධහරී
නිර මුද්රහ අලය නේ.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

4 ඳරිශිසටනේ නිරධයඹහ ළඩ බහය
ළනීනේ දිනඹ නිරධයඹහ විසන්
2013.05.17 නරද නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහ විසන් 2013.03.17 නරද
නහථ නොට ඇත. ඳත්වීේ දිනඹ නුනේ
2013.05.17 නේ. නිළයදි දිනඹ නහථ
ය ත යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවනනහිද නිරධයඹහනේ ළඩ
ඵහය ළනීභ 2013.03.17 වහ ළටුේ
ර්ධඹ නවීභ 2014.03.17 නර
ටවන් නේ.

චර්ඹහ ටවන

5407

CS/DOS/33830

එන්.නභෝවනයහේ මිඹ ඉඩේ අභහතයහංලඹ සථිය කිරීේ 2/10/05/23 2018.12.30
8

5408

CS/DOS/27359

බී.එච්.සුයංනී මිඹ

ප්රහ.නල්. හ.දළයණඹර

සථිය කිරීභ DER/EST/PF 2022.8.24
GRS/A2/10/
85

5409

CS/DOS/26313

ආර්.අයි.ඩබ්.කුභහය
භඹහ

5410

CS/DOS/26789

එස. වික්රභනේ මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
-කුරුණෆර
හන්තහ, ශභහ
සථිය කිරීභ
ටයුතු වහ භහජ
විඵරළන්වීේ
අභහතයහංලඹ

7/2/8/75/8/ 2022.10.6
උඳහධි/නේ.ස
ථී(කුරුණෆ
ර)
CDWA//2/5 2022.10.7
/16/9/81

4 ඳරිශිසඨඹ
නිහඩු හර්තහ
අවුරුදු නේහ හර්තහ

තුන්
(2016.07.02 සට 2016.12.21
දක්හ)
01-නිහඩු හර්තහ අනු ප්රසුත නිහඩු
වළය අඩ ළටුේ නිහඩු 84ක් ද නන ඇත.
එභ නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි ය එන්න.
02- නනභහි නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.(චර්ඹහ ටවනන්/උඳහධි
වතිනේ- වළන්නදිනේ) 03- ඹථහත්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි වති
යන රද පිටඳත
01- 2013.2.22- 2013.9.12 දක්හ නිහඩු
වන් ය නළත.

01-උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ මුල්
ලිපිඹ

5411

CS/DOS/26231

බී.එේ.එන්.නක්.නක්. නොවිජන
සථිය කිරීභ
ඵහරසරිඹ මිඹ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
-කුරුණෆර

01-නිළයදි 04 ඳරිශිසඨඹ , 02-උඳහධි
ප්රතිපර නහථ කිරීනේ මුල් ලිපිඹ,03උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත,
04- නිහඩු හර්තහනේ දක්හ ඇති අඩ
ළටුේ නභොනහදළයි ඳළවළදිලි ය
එන්න. (ලිත් ර් ඳදනමින් ස
යන රද), 05- නිළයදි උේඳළන්න
වතිනඹහි නදඳභ වති යන රද
පිටඳත 06-2016.4.16-2018.6.30 ඳරිහ
හරඹ තුශ රඵහත් නිළයදි නිහඩු
විසතය (ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන
රද හර්තහක්) -06-උේඳළන්න
වතිනේ නභ වහ අනනක් නල්නර
නනේ නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

5412

CS/DOS/27116

එච්.අයි.එේ.ප්රබහත්
නහනහඹක්හය භඹහ

මිනුේ ඒ,
සථිය කිරීභ මිප්ර/2/2/.
ප්රමිති වහ නේහ
නි./07
නදඳහර්තනේන්තු

5413

CS/DOS/27053

එච්.ජී.අයි. උනේනි
නභඹ/මිඹ

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/4 2022.9.20
ප්රර්ධන වහ
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

5414

CS/DOS/2305

ඩබ්.නක්.ජී.උඳභහලි

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹඵේනේභ

සථීය කිරීභ BDD/ADM/ 2021.03.05
5/1/1/58

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත(නනභහි ඳතින
නනසේ ටවන් යන්න)උඳහධි
වතිඹ වහ උඳහධි නහථ ලිපිනඹහි නභ
ගීතා උපමාලි ලැදිකන්දගේ උඳහධි
විසතයහත්භ වතිනඹහි
ලැදිකන්දගේ ගීතා උපමාලි ඳත්වීේ
ලිපිනඹහි ඩේ.ගේ.ජී.උපමාලි නර
වන් නේ.

5415

CS/DOS/19368

ඩබ්.එන්.එන්.ඩී.
නෝභයත්න මිඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

මුදහ වළරීේ

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ කුවිතහන්සර
වති ර පිටඳත්

7/2/8/75/8/ 2019.12.10
උඳහධි/නේ.ස
ථී(කුරුණෆ
ර)

01-අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ- 157/161
වති ර පිටඳත එන්න. 02- ළටුේ
යහිත නිහඩු ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක්

2022.10.10

MOJ/E07/D 2022.03.24
O/Courts/A
cc.Asst/50

01- උඳහධි නහථනේ ඇති උඳහධි රංගු
දිනඹ ළයදිඹ. 02- නිහඩු හර්තහ

5415

CS/DOS/19368

ඩබ්.එන්.එන්.ඩී.
නෝභයත්න මිඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

මුදහ වළරීේ

MOJ/E07/D 2022.03.24
O/Courts/A
cc.Asst/50

2014 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ ඹටනත් ක්නේත්ර නිරධහරීන්
නත රඵහ දී ඇති ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ
නන ඇේද ඹන්න

න ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති ර
පිටඳතක්

ඹතුරුඳළදිඹ රඵහ නන ය 05ක් ත වී
ඇත්නේ හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
වතිනේ වති ර පිටඳත
න තනතුයට අදහශ ඳත්වීේ ලිපිනඹහි
වති ර පිටඳතක්

5416

CS/DOS/35951

S. භනේනේරි

හන්තහ වහ ශභහ සථිය කිරීභ WCABSE/CO 2022,09,15
ටයුතු වහ භහජ
UN/ADM/0
විඵරළන්ෟනේ
4/PF/01/48
අභහතයහංලඹ

1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි
වති ශ තය පිටඳතක්
රීති ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

5417

CS/DOS/35105

M.A.S. Banu

Ministry of
Agriculture

1. EHRM Form

Original/true copy

2. Medicle report

verification of head of the
department that the officer is fit or
not fit to the service, according to the
medical certificate submited to the
personal file.

Confirmati 2/1/1/8/2/A 2022,09,20
on
MP-58

3. General 278 Form
4. General 261 form
5. General 160 form
6. General 157 form
5418

CS/DOS/35272

P. Thavacholan

5419

CS/DOS/35334

S. Vibbrarooba

5420

CS/DOS/35770

J. Stanislos

5421

CS/DOS/35602

එස.ඩී.ඒ. ඉනර්හ

Land Title
Settlement
Department
Divisional
Secretariat
office - Uduvil
Ministry of
Tourim & Lands

verification of head of the
Department that the peeified
documents are submitted to personal
file.

confirmatio 01/07/01/1 2022.09.20
n
96

1. Affidavit for Name differences Before and after married names

confirmatio VS/DS/PFf/0 2022.06.23
n
1EDO/18

1. Appendix 03

Certified true copy

2. Degee confirmation
1. Appendix 3,4 forms (relavant
format)

Original copy
Certified true copy

confirmatio 2/10/06/22 2022.08.03
n
/15-07

මුන්දරභ
සථිය කිරීභ MUN/ADM/ 2022.04.04
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
PEFහර්ඹහරඹ
DO/7/1/10

2. Degree confirmation
Original copy
1. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති වති ශ තය පිටඳතක්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ

5422

CS/DOS/35191

නක්.වී.යස. සුයංනී

ඉඩේ නොභහරිස සථිය කිරීභ LOGD/AD/5 2012.10.07
ජනයහල්
/1-105
නදඳහර්තනේන්තු

1. උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත
වති යන රද පිටඳත

2. ජහති වළදුණුේඳත
වති යන රද පිටඳත
3. 2012 අබයහරහභී ඳත්වීේ ලිපිඹ
4.ඊ භහන දත්ත ඳත්රිහ

මුල් පිටඳත/වති ශ තය පිටඳතක්
වති යන රද පිටඳත

5. වදය ඳරීක්ණ හර්තහ
6. නිහඩු හර්තහ

5423

CS/DOS/35711

S. Arutsiva

Mini. Of
Agriculture

5424

CS/DOS/35337

M. Thayaparan

Mini. Of Women confirmatio MW/CA/2/5 2021,12,28
$ child affairs
n
/9/4/1/5

1. Appendix 03

Certified true copy

5425

CS/DOS/35905

A.G.F. Imithiyas

Certified true copy

CS/DOS/35098

M.A.M. Begum

සථිය කිරීභ NPS/HRD/0 2022,10,13
4/DO/PF/24
/23
Confirmati 2/1/1/8/2/A 2022.10.07
on
MP-59

1. Appendix 03

5426

National
Productivity
Sacretariat
Ministry of
Agriculture

1. History Sheet

Appoinment efective date not
mentioned

5427

CS/DOS/35727

S. Kokulanathan

Ministry of
Agriculture

confirmatio 2/1/1/8/2/B 2022.10.
n
al-06

1. EHRM Form

Certified true copy

2. Identity Card

Clear Certified true copy

3. History sheet
01. Appendix 03

duty assume date not mentioned
Certified true copy

5428

CS/DOS/35506

K. Appudurai

Divisional
Secretariat
office - Uduvil

confirmatio 2/1/1/8/2/B 2022,04,19
n
at-5

confirmatio VS/DS/PF/0 2022.09.26
n
1/EDO/23

1. Appendix 4 wiith effective
date of appoinment (2013.07.02)

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහනේ මුල්
පිටඳත)
Certified true copy

5429

CS/DOS/35782

V. Rajeetharan

Ministry of
Agriculture
(Livestock
Division)

confirmatio MREA/2/4/ 31.10.2022
n
DO/39

01. Appendix 03

Certified true copy

02. Leave Report Original)0 copy) 2013 leave not mentioned
3. EHRM Form
Certified true copy

5430

CS/DOS/35404

R. Varatharajah

Divisional
Secretariat
office Chavakachcheri

confirmatio DS/TN/EB/P 2022.09.26
n
F/DO/151

01. Appendix 03

Certified true copy

5431

CS/DOS/35370

B.Jegasuthan

District
Secretariat
office - Jaffna

Confirmati JK/EB/N/DO 2022.10.22
on
/PF/23

01. Appendix 03

Certified true copy

5432

CS/DOS35926

U.K.J. Mohamad

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ DPS/HRD/0 2022.11.01
4/DO/PF/24
/22

01. Appendix 03

Certified true copy

02. Appendix 04

Certified true copy

03. National Identity Card
01. Degree Certificate

Certified true copy
Certified true copy

02. EHRM form

original /Certified true copy

01. Appendix 03

Certified true copy

උඳහධි නහථ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

5433

CS/DOS35688

M.N.P. Marhuma

Ministry of
Education

5434

CS/DOS35336

N. Kalpana

5425

CS/DOS/33504

සී.තමිල්නචල්වි මිඹ

5426

CS/DOS/A/ 42254 ආර්.එේ.පී. ජඹතිස අධියණ
මිඹ
අභහතයහංලඹ

5427

CS/DOS/41114

ඒ.එල්. යලීනහ මිඹ

confirmatio ED/12/01/1 2022.10.08
n
0/01/01/01

Divisional
confirmatio VS/DS/PF/0 2022.10.25
Secretariat
n
1/EDO/20
office - Uduvil
කුච්චනේලි
සථිය කිරීභ DS/KU/ADM 2022.10.27
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/ESTAB/2/2
හර්ඹහරඹ
/12
II නරේණිඹට MOJ/E07/A 2019.09.28
උස කිරීභ cc.Asst/113/
2005

හරිභහර්
නේඹ
GA/3/6/143 2022.10.31
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ DO

1. යහජය බහහ ප්රවීණතහ ේපර්ණ යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ය ඇති ඵට නිකුත් ය ඇති ලිපිඹ පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත.2013.06.07
දින සට

5427

CS/DOS/41114

ඒ.එල්. යලීනහ මිඹ

හරිභහර්
නේඹ
GA/3/6/143 2022.10.31
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ DO
04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.06.07 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.
නිහඩු හර්තහ
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)(2013-2016)
ජහති වළඳුනුේඳත
ජහති වළඳුනුේඳනත් ඳළවළදිලි වති
යන රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

5428

CS/DOS/40214

එන්.සී. උඹන්නොඩ
මිඹ

ෘෂිර්භ
නේඹ
DOA/Est.3/ 2022.10.25
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ 8/DO/U/6

5429

CS/DOS/28794

එේ.එේ.එන්.පී.නවේය ෘෂිර්භ
ත්
අභහතයහංලඹ

5430

CS/DOS/29553

බී.එේ.එන්.නක්.ආර්. ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ DSKU/DPL/ 2022.10.04
ඵසනහඹ
හර්ඹහරඹ PL/DOPMT/
ඇවළටුළ
23/3

සථිය කිරිභ CS/DOS/Poli 2022.09.20
cy/නඳොදු/01

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ර පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ යට හිමි අනිඹේ වහ
විනේ නිහඩු ඉතුරු තිබිඹදී නිහඩු
හර්තහනේ 2014 ර්නේ ළටුේ යහිත
නිහඩු දින 1 1/2 දවන් ය ඇත. ඒ
පිළිඵද ඳළවළදිලි කිරීභක් ව හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර (2014 ර්ඹට
අදහර)ළටුේ යහිත නිහඩු දින 11/2
දවන් ය නනොභළත .නිළයදි යන
රදහර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ එවිඹ
යුතුඹ

2015.03.19 - 2016.03.18 දක්හ
ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහනේ
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
අත්න වහ නිරමුද්රහ
චර්ඹහ ටවනනහි භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ අත්න වහ
නිරමුද්රහ හිත ේපර්ණ යන
රද වති ශ ඳළවළදිලි පිටඳතක්

5431

CS/DOS/29433

ඒ.එන්.එේ.ප්රනහන්දු

නයජිසට්රහර්
සථිය කිරිභ RG/AB/18/0 2022.09.26
ජනයහල්
1/155
නදඳහර්තනේන්තු

5432

CS/DOS/28517

ඩබ්.පී.එේ.උදඹංනී නොවිජන
සථිය කිරිභ 7/2/8/75/8/ 2022.09.27
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(පුත්තරභ)

උඳහධි නහථනේ මුල් පිටඳත

චර්ඹහ ටවන අනු ළටුේ ර්ධ
නහ ඇත්නත් ළේතළේඵර් 26
නේ.එඹ ළේතළේඵර් 24 නර
නිළයදි විඹ යුතුඹ. චර්ඹහ ටවනන්
ළඩ බහයත් දිනඹ නිළයදි නනොනේ.

5433

CS/DOS/29229

ඩබ්.ඩී.නිරන්ති

ප්රජහ ඳහද
සථිය කිරිභ DCBC/EST/0 2022.05.30
විනලෝධන
8/2/1/37
නදඳහර්තනේන්තු

5434

CS/DOS/29938

නක්.ජී.අයි.භයසංව ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ DSKU/DPL/ 2022.10.10
හර්ඹහරඹ PL/DOPMT/
රිදීභ
23/12

2015.05.04 - 2016.05.04 දක්හ
ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහ

ලිත් ර් භත ඳදනේ නිහඩු
හර්තහ

නිළයදි ළඩ බහය ළනීනේ දිනඹ
හිත 4 ඳරිශිසඨඹ
චර්ඹහ ටවනනහි නිළයදි
උඳන්දිනඹ ව ළටුේ ර්ධ දිනඹ
නිරධහරිනිඹ නිළයදි ළඩ බහය
ත් දිනඹ අනු ඳරිහ
භහනරෝචන හර්තහ

5435

CS/DOS/29879

ආර්.එේ.නේ.ඉනයෝනි ේරු වහ
විනේල රැකිඹහ
අභහතයහංලඹ

5436

CS/DOS/29153

එස.එල්.ඒ.නේවිහ
ලිඹනහයච්චි

සථිය කිරිභ MFE/RAD/4 2022.08.31

උඳහධි නහථනේ මුල් පිටඳත

නඵෞේධ ටයුතු සථිය කිරිභ නඵෞ.නො./ 2022.10.19
පිළිඵ
ඳහ/ං.නි./10
නදඳහර්තනේන්තු
56

නිළයදි ළඩ බහය ළනීනේ දිනඹ
හිත 4 ඳරිශිසඨඹ

2013.04.16 - 2016.04.15 දක්හ
නිහඩු පිළිඵ හර්තහක්

5437

CS/DOS/28558

ඒ.ඒ.එන්.අනුරුේධි
හ

ේරු වහ
විනේල රැකිඹහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරිභ MFE/RAD/4 2022.09.16

5438

CS/DOS/09967

ඒ.ඒ.එන්.එන්.අනබ්
නෝන්

ඳරිහ වහ
සථීය කිරීේ PCC/01/07/ 2020.02.20
ශභහයක්
01/101
නදඳහර්තනේන්තු

එහ ඇති උඳහධි නහථඹ ප්රභහනත්
නනොනේ

උඳහධි වතිනේ වති යන
රද පිටඳතක්

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
පිටඳත් අලය නේ.

5439

CS/DOS/08640

5440

CS/DOS/08145

ආර්.එේ.ඩබ්.ඵණ්ඩහය ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීේ DS2020.02.17
හර්ඹහරඹ UP/EHM/PE
ඌඳයණභ
RFI/2/1/3/2
2
ඩබ්ලිේ.ජී.එන්.භනවේෂි ජහති ප්රජහ ජර
සථීය කිරීේ DNCWS/AD 2018.01.15
හ
ළඳයුේ
/03/02/12
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක්

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ අත්න තළබිඹ යුතු
සථහනනේ අත්න තඵහ නළත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.03.01 දින සට 2013.07.01 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ
හිත ඉදිරිඳත් යන්න

5441

5442

S/DOS/08103

CS/DOS/09431

එස.ඒ.සී.එල්. කුභහරි නොවිජන
සථීය කිරීේ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ වේඵන්නතොට

ඩබ්ලිේ.එන්.එන්.කු
භහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීේ DAN/ADMO 2019.07.02
හර්ඹහරඹ 7EDOPF/02/
දන්නොටු
26

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

13 තීයනඹන් නභ ංනලෝධනඹ කිරීභක්
ය තිනබ්නේ ංනලෝධිත උේඳළන්න
වතිනේ වති යන රද පිටඳත
නනේ
නනේ ඇති ඵළවින් ආෘතිඹ ප්රහය
ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ ප්රහලනේ
මුල් පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
තළබිඹ යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.

ඳත්වීේ ලිපිඹ

ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති යන රද
පිටඳතක්

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

රඵහ නන ඇති යහජහරි නිහඩු පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.04.10 දින සට 2018.06.30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

5442

CS/DOS/09431

ඩබ්ලිේ.එන්.එන්.කු
භහරි

5443

CS/DOS/07935

ඊ.ජී.එස.පී. නප්රේභසංව ජහති ආඳදහ
වන නේහ
භධයසථහනඹ

5445

CS/DOS/07906

ඩබ්.පී.ඩී. කුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ 1/2/4/85
හර්ඹහරඹ,
ළුතය

5446

CS/DOS/06111

ටී.එේ.පී. නඳනර්යහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KEK/EST/PFI
හර්ඹහරඹ,
LE/E4/01/2
ළකියහ
1

5447

CS/DOS/44400

අයි.එස.නිඹහස

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථීය කිරීේ DAN/ADMO 2019.07.02
හර්ඹහරඹ 7EDOPF/02/
දන්නොටු
26
සථිය කිරීභ NDRSC/02/ 2022.11.09
01/03/24

2017.08.31

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DS/TH/EB2/ 2022.05.09
හර්ඹහරඹ PF/DO/55
තමරමු

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.04.10 දින සට 2018.06.30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
උඳහධි වතිනේ/උඳහධි විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන් ඳතුනේ ව උඳහධි ප්රතිපර
නහථ ය ඇති ලිපිනේ උඳහධිඹ රංගු
දිනඹ නර නනස දිනඹන් ටවන්
ඇත. විලසවිදයහරඹ භඟින් නළත නහථ
ය ළනීභක් අලයයි.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ අත්න වහ නිරමුද්රහ නළත.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

5448

5449

5450

5451

5452

5453

CS/DOS/44180

CS/DOS/44215

CS/DOS/44195

CS/DOS/43786

CS/DOS/44396

CS/DOS/44339

ඩබ්.එේ.බී.භළණිනක්

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත වහ චර්ඹහ
ටවනනහි ටවන් ය ඇති උඳන් දිනඹ
උේඳළන්න වතිනේ උඳන්දිනඹ වහ
නනොළරනේ. උඳන් දිනඹ නිළයදි ශ
යුතුයි.

නිහඩු හර්තහ

2017.01.23.සට2022.01.23.දක්හනිහඩු
විසතය

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KDS/PAN/0 2022.01.25
හර්ඹහරඹ 1/02/01/04
ඳන්විර
/42

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KDS/PAN/0 2022.01.25
හර්ඹහරඹ 1/02/01/04
ඳන්විර
/43

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජී.එේ.එච්.නක්.භල්ස විරහභ ළටුේ
සථිය කිරීභ විළ/ඳහ10/ 2021.04.29
රිනේ
නදඳහර්තනේන්තු
නඳෞලි/422/
ං

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

නක්.ංගීතහ

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

නක්.ජි.සී.එේ.විනේය
ත්න

එේ.ටී.භහනඩුනේ

නශ
අභහතයහංලඹ

Department of
Cultural Affairs

සථිය කිරීේ DOS/15/Tr/ 2022.02.08
0596

සථිය කිරීභ DCA/02/06/ 2022.06.09
PF/58

ඊ.ජී.එන්.එන්.විනේසං ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
ව
හර්ඹහරඹ තුේඳනන්

තුේඳනන්

5454

CS/DOS/44218

ය.ජී.එන්.ප්රිඹංනී

ෘෂිර්භ
සථිය කිරීභ DOA/
නදඳහර්තනේන්තු

2022.07.06

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
හිත ලිපිඹ

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය 2017.03.01 2020.03.01 දක්හ (ලිත් ර් ඳදනමින්
ස යන රද හර්තහක්)

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය 2017.01.13 2020.01.13 දක්හ (ලිත් ර් ඳදනමින්
ස යන රද හර්තහක්)
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

5455

CS/DOS/43956

එේ.එේ.එස.එල්.භක් ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
කිඹහ
හර්ඹහරඹ නින්දවුර්

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය 2017.02.06 2020.02.06 දක්හ (ලිත් ර් ඳදනමින්
ස යන රද හර්තහක්)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

5456

CS/DO/44217

එන්.ජී.ඩබ්.නවේයත්

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ KDS/PDB/1/ 2022.04.20
හර්ඹහරඹ 5/4/1/13/9
ඳහතදුේඵය
0

ජහති වළඳුනුේඳත
උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

5457

CS/DO/44203

පී.නෝභයත්න භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ PLM/ADM2 2022.02.28
හර්ඹහරඹ /PERSO/5ඳල්රභ
59

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

5458

CS/DOS/44256

ඒ.එල්.ඒ.වී.උදඹංනී ඉඩේ නොභහරිස සථිය කිරීේ LCGD/AD/5/ 2022.09.20
ජනයහල්
1-135
නදඳහර්තනේන්තු

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ඳත්වීේ ලිපිඹ

අබයහරහභී ඳත්වීේ ලිපිඹ වහ ළඩ
බහයළනීනේ ලිපිඹ

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් ළටුේ යහිත නිහඩු පිළිඵ
හර්තහක්

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය 2017.01.13 2020.01.13 දක්හ (ලිත් ර් ඳදනමින්
ස යන රද හර්තහක්)

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

5459

5460

CS/DOS/43786

CS/DOS/44062

ජී.එේ.එච්.නක්.භල්ස විරහභ ළටුේ
සථිය කිරීභ විළ/ඳහ10/ 2021.04.29
රිනේ
නදඳහර්තනේන්තු
නඳෞලි/422/
ං

බී.යි.එේ.එස.යි.ඵ ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DIVBA/ADM 2022.04.10
ණ්ඩහයනහඹ
හර්ඹහරඹ
/ES/DOSPF/
ඵමණහනොටු
5/5/8

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

5461

CS/DOS/81158

එච්.ඩී. උදඹහංනි මිඹ ළුය දිසත්රික්
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

5462

15769

ඒ.එච්.වලිමුන්නිහ

මුදහ වළරීභ

DSK/ADM/8 2022.07.04
/9/32

අඳනඹන
සථිය කිරීභ 1/10/02/34 2022.11.05
ෘෂිර්භ
1
නදඳහර්තනේන්තු

* යහජය නේහ නොමින් බහ රීති
ංග්රවනේ 144 න්ති ප්රහය
නදඳහර්තනේත්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ
* 143 න්ති ප්රහය10 න
ඳරිශිසඨ ඉල්ලීභ
* න තනතුනර් ඳත්වීේ ලිපිඹ
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
හර්ඹක්භතහ ඩයිේ ප්රතිපර
නල්ණර නිළයදි නභ වන්
ය නළත නඹොමු යන්න

5463

CS/DOS/01522

K G S ංහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DSB/EST/03 2022.11.11
හර්ඹහරඹ /01/F1/39
නඵලිඅත්ත

සථිය තිරීභට අදහර සඹලුභ ලිපි
නල්න ර වති යන රද
පිටඳත් නඹොමු යන්න

5434

CS/DOS/00098

D A N A දිහනහඹ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ
ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ
නිළයදි කිරීේ නනතොත් එභ
නිළයදි කිරීේ ටවන් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
උඳළවිදි වතිනේ වති ර
පිටඳත

5435

CS/DOS/00797

W A G T වික්රභසංව

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/MDB/1 2022.11.02
හර්ඹහරඹ /21/4/3
නතල්නදණිඹ

සථිය කිරීේ MREA/2/4/ 2022.11.03
DO/34

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති
යන රද පිටඳත
චර්ඹහ ටවනනහි භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ අත්න තළබිඹ යුතු
සථහනනේ නිරමුද්රහ තඵහ නළත.

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.(උඳහධි
වතිනේ ඵංඩහයනහඹ නනභහි
නනට)

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.
5436

CS/DOS/01243

MKGMP
විනේයත්න

ේරු වහ
විනේල රැකිඹහ
අභහතයහලඹ

සථිය කිරීේ MFE/RAD/3 2019.10.24
/1/60

2013.02.21 දින සට 2013.11.20
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහ
චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
අත්න තළබිඹ යුතු සථහනනේ
අත්න තඵහ නළත. නිරධහරිඹහනේ
අත්න තඵන රද චර්ඹහ ටවන
එවිඹ යුතු අතය භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ අත්න තළබිඹ යුතු
සථහනනේ නිරමුද්රහ තඵහ නළත.

5437

CS/DOS/01024

P G P U ද සල්හ

ෘෂිර්භ
සථිය කිරීේ DOA/EST.3/ 2022.11.04
නදඳහර්තනේන්තු
4/DO/10

රුපිඹල් 50/- මුේදය භත අත්න්
තඵන රද රංගු දිවුරුේ ප්රහලඹක්
එවිඹ යුතුඹ.
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

5438

CS/DOS/00271

K G M නිල්මිණි

විනේල රැකිඹහ
සථිය කිරීේ MFE/RAD/3 2021.08.06
ප්රර්ධන වහ
/1/49
නශඳශ
විවිධහංගියණ
යහජය අභහතයහංලඹ

එහ ඇති උඳහධි වතිනේ පිටඳත
තය පිටඳත් ය වති ය
නළත. ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.

5439

CS/DOS/00311

RMAC
රුණහයත්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KEK/EST/PFI 2022.10.19
හර්ඹහරඹ LE/E4/01/1
ළකියහ
0

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි
දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

5440

CS/DOS/17287

ඩී.ජී.ඩී.එේ. කුභහරි
මිඹ

5441

CS/DOS/16306

නක්.ආර්.එච්.රතහ ර්භහන්ත
මිඹ
අභහතඹහංලඹ

5442

CS/DOS/16930

එච්.ඩී.ඩී.ජඹර්ධන
මිඹ

හන්තහ ශභහ
නේඹ
MWCA/2/5/ 2022.03.04
ංර්ධන,
සථිය කිරීභ 4/4/1/91
නඳයඳළල් වහ
ප්රහථමි
අධයහඳන, ඳහළල්
ඹටිතර ඳවසුේ
වහ අධයහඳන
නේහ යහජය
අභහතයහංලඹ

බුේධලහන,
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

නේඹ
105/04/02/ 2022.03.22
සථිය කිරීභ 40

නේඹ
සථිය කිරීභ

2021.07.16

නිහඩු පිළිඵ විසතයඹක්

අඩළටුේ/ ළටුේ යහිත නිහඩු පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක් අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.04.16 - 2014.11.05 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හරිතහ අලයයි.
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
චර්ඹහ ටවන

2013.04.16 දිනට 4 ඳරිශිසටඹ අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

2013.09.26 -2013.09.30 දක්හ නිහඩු
විසතයඹ

උඳහධි නහථ ලිපිඹ

උඳහධි නහථ කිරීනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.
වති ශ ඳත්වීේ ලිපිනේ පිටඳතක්

2013.09.26 දිනට අදහර 4 ඳරිශිසටඹ
අලයයි. නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහ
දිනඹ නහථ ය නළත.
ඳත්වීේ දිනට අදහර චර්ඹහ ටවන
ේපුර්ණ ය අලයයි. ළටුේ ර්ධ
නන රද දිනඹන්ද දක්න්න

5443

CS/DOS/16838

ආර්.ජී.ආර්.වික්රභසංව ර්භහන්ත
මිඹ
අභහතඹහංලඹ

නේඹ
105/05/05/ 2017.10.16
සථිය කිරීභ 02

ඳත්වීේ ලිපිඹ

5444

CS/DOS/16776

ඩබ්.ජී.එේ.භහලි
මිඹ

නේඹ
DSK/PLN/20 2022.10.15
සථිය කිරීභ /43/DO/Per
menant/202
2

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018.06.01- 2019.06.01 දක්හ නනභ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ව 2019.06.01- 2019.11.30 දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
නනභ ඳරිහ හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ
අලයයි.
ජහති වළදුනුේඳත
ජහති වළදුනුේඳතහි වති ශ
පිටඳතක් අලයයි.

ප්රහ/නල් - ළුතය

5445

CS/DOS/A/48050 එස.වී.පී. අභයඵන්දු
භඹහ

ඉඩේ හිමිේ
II නරේණිඹට 01/03/01/0 2022.09.28
නියවුල් කිරීනේ
උස කිරීභ 1/104
නදඳහර්තනේන්තු

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

උසකිරීේ අඹදුේඳනතහි ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ නළත.

5446

CS/DOS/A/4806 නක්.එස.සී,එල්.එස.
5
තිරයත්න මිඹ

නොවිජන
II නරේණිඹට 7/2/8C/උ.
ංර්ධන
උස කිරීභ කි - II
නදඳහර්තනේන්තු(ෆල්ර)
ෆල්ර

2022.10.07

චර්ඹහ ටවන

එහ ඇති පිටඳත අඳළවළදිලි ඵළවින්
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳතක් නඹොමු
යන්න

5447

CS/DOS/21137

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ 1/4/1/67
හර්ඹහරඹ රඳනන්

2022.09.27

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

ජී.ජී.එේ.ය. කුභහය

නිහඩු හර්තහ
2016.05.02 සට 2018.06.29 දක්හ
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

2016.05.02 සට 2017.05.01 දක්හ එක්
හර්ථහක්ද, 2017.05.02 සට
2018.05.01 දක්හ එක් හර්ථහක්ද,
2018.05.02 සට 2018.06.29 දක්හ එක්
හර්ථහක්ද නර
විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

5448

CS/DOS/20536

යු.ජී.ඒ.පී. ජඹනේන

ප්රහවන වහ භවහ
භහර්
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ HWY/ADM/ 2018.11.14
08/01/02/K
AN/01/12

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

5449

CS/DOS/41204

ජී.ඒ.ඩී.ජී. විභර්ලනී
මිඹ

ප්ර/නල්-මිල්රනිඹ

නේඹ
සථීය කිරීභ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
මුල් පිටඳත අලයයි. එහි නිළයදි නර
විබහ අංඹ/ ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ,
අන් විබහඹ ඳත්න රද ර්ඹ වහ
භහඹ, ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)(2013-2018)

විනඹහනුකුර දඩුේ රඵහ ඇේද
ඹන්න

විනඹහනුකුර දඩුේ රඵහ ඇේද ඹන්න
පිළිඵද ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
රළබී නනොභළත.

2022.10.25

5450

CS/DOS/43247

ඩී.සී.එල්.
වික්රභයත්න මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ ඳත්වීභ
DIVKE/ADM 2022.02.08
හර්ඹහරඹ සථිය කිරීභ /ES/PERFL/4
කුලිඹහපිටිඹ
/
නළනනහිය

■යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
■උඳහධි වතිනේ වති ශ
පිටඳත්

■නඹොමු යන රද ලිපිඹ ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත් දිනඹ
වති කිරීනේදී ළඩ බහයත් දිනඹ
දවන් ය නනොභළත.
■උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

5451

CS/DOS/43583

ඒ.එේ.ඳත්භහතී මිඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ ඳත්වීභ
MO/DS/ST/ 2022.10.10
හර්ඹහරඹ සථිය කිරීභ 09/DOS/29
නභොනයහර

■යහජය නේහ නොමින් බහ
■2018.02.22 දින සට2019.02.21 දක්හ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි ව හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
මීඳතභ අධීක්ණ නිරධහරිඹහනේ වහ
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ
නදක් හිත ඉදිරිඳත් යන්න

5452

CS/DOS/ 43412

එන්.ආර්.නවේහභහන
මිඹ

5453

CS/DOS/43050

වී.අහිනල්සර්න් භඹහ පුේරඹන්
ඳත්වීභ
DRP/AD/10/ 2022.01.26
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ සථිය කිරීභ DO/21/009
නදඳහර්තනේන්තු

■යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
■යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

5454

CS/DOS/43677

පී.නජඹලන්ඹහ නභඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ - ඳත්වීභ
HIK/DS/AD 2021.07.12
හික්ඩු
සථිය කිරීභ M/10/09/2/
26

අධියණ
ඳත්වීභ
MOJ/E07/D 2022.02.25
අභහතයහංලඹ
සථිය කිරීභ O/Courts/Pr
(දිහ/භනවේසත්රහත්
o.Asst/62
අධියණඹ නඳොතුවිල්)

■යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
■නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.
■2017.06.30-2017.07.03 දක්හ
ඳරිහ ර්තහ
■ උඳහධි වතිඹ

■හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

■නඹොමු යන රද ලිපිඹ ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත් දිනඹ
වති කිරීනේදී ළඩ බහයත් දිනඹ
දවන් ය නනොභළත.
■ නඹොමු යන රද ලිපිඹ ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත් දිනඹ
වති කිරීනේදී දිනඹක් දවන් ය
නනොභළත.
■ඉදිරිඳත් ය ඇති ලිපි ආෘති නිඹමිත
ආෘතිඹ නනොනේ.
■ නඹොමු යන රද ලිපිඹ ආඹතන
ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත් දිනඹ
වති කිරීනේදී දිනඹක් දවන් ය
නනොභළත.
■නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත(නනභහි ඳතින
නනසේ ටවන් යන්න)
■උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ශ පිටඳත
■එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

5455

CS/DOS/43180

එේ.යජිතහ නභඹ

හින්දු ආමි වහ ඳත්වීභ
HA/18/OF/9 2022.05.09
ංසහති
සථිය කිරීභ 3
ටයුතු
නදඳහර්තනේන්තු

■නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.

රිජිතහ මුරුමර්ති
මුරුමර්ති රිජිතහ

5456

CS/DOS/ 43712

ආර්.එේ.නක්.බී.
යත්නහඹ භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ ඳත්වීභ
KDS/PHT/1/ 2022.07.31
හර්ඹහරඹ සථිය කිරීභ 6/2/108
ඳහතනවේහවළට

■ උඳහධි වතිනේ වති ශ
පිටඳතක්
■ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති
යන රද පිටඳත

■උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ශ පිටඳත

5457

CS/DOS/4579

එච්.එේ.අයි.එස.
කුභහරී මිඹ

ෘෂිර්භ
ඳත්වීභ
DOA/Est.3/ 2022.02.23
නදඳහර්තනේන්තු සථිය කිරීභ 5/DO/K/7

■උේඳළන්න වතිඹ
■ජහති වළදුනුේඳනත් වති
යන රද පිටඳත

■උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

5458

CS/DOS/43495

එේ.ඒ.එස.
ප්රිඹදර්ලන භඹහ

ශ්රී රංහ දුේරිඹ
ඳත්වීභ
ළ2ඒ
නදඳහර්තනේන්තු සථිය කිරීභ

■උේඳළන්න වතිඹ
■ජහති වළදුනුේඳනත් වති
යන රද පිටඳත
■උඳහධී වතිනේ වති යන
රදපිටඳත.
■උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන
■ර්ඹක්තහ ඩඉේ විබහනේ
ප්රතිපර ටවන

■උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

■යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨනේ ඳත්වීභ
බහයත් ඵට ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
වති කිරීනේ දිනඹ නිළයදි ය
ළනීභ.
■2019.01.232020.01.23 දක්හ ඳරිහ
හර්තහනේ දළක්නන අඩ ළටුේ
නභොනහද? ඹන්න ඳළවළදිලි යන්න.

■ ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ බහයත්
දිනඹ වති කිරීනේදී දවන් ය ඇති
දිනඹ ඳත්වීේ දිනඹ අතය නනක් ඇති
ඵළවින්, ඳත්වීේ දින සට ක්රිඹහත්භ න
ඳරිදි ළඩ බහයළනීභ ඹන්නනන් ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ වති කිරීභ.

■උේඳළන්න වතිඹ
■ජහති වළදුනුේඳනත් වති
යන රද පිටඳත

■උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

5459

CS/DOS/43280

නේ.නක්.එස.එල්.නක්. බුේධලහන,
ජහසංව මිඹ
ආමි වහ
ංසෘති
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

5460

CS/DOS/43476

එස.එේ.ඒ.එන්.
දිල්රුක්ෂි මිඹ

2022.04.04

ඳත්වීභ
CA/10/12/0 2022.08.17
සථිය කිරීභ 1/155

ධිය වහ ජරජ
ඳත්වීභ
ධීජනද/ආ02/ 2022.05.31
ේඳත්
සථිය කිරීභ 06/නි/PF/
නදඳහර්තනේන්තු
26

■ උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ශ පිටඳත
■සඹලු ර් රට අදහර
ප්රතිපර වන් ය නිකුත් යන රද
ප්රතිපර ටවනක් විඹ යුතුඹ.
■එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

5461

CS/DOS/43593

ඒ.එේ. ප්රබහත් භඹහ

නයශ ංයක්ණ ඳත්වීභ
CCD/ADMIN 2022.06.06
ව නයශ
සථිය කිරීභ /A5/PF/03/
ේඳත්
55
ශභනහයණ
ඩදඳහර්තනේන්තු

5462

CS/DOS/43462

එස.ඒ.ප්රිඹදර්ලනි මිඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ ඳත්වීභ
GODS/ADM 2021.01.11
හර්ඹහරඹ සථිය කිරීභ /HR/03/PER
නොඩනර
/01/01/84

■උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිඹ මුල්
පිටඳත
■ජහති වළදුනුේඳනත් වති
යනරද පිටඳත
■හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ
භත්වීභ ආඹතනඹ භඟින් දළනුේ
■එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
දීනේ නල්න ■අනතබහඹ
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ප්රහල කිරීභ ( 161 (ඈ) )
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.
■උේඳළන්න වතිඹ
■ජහති වළදුනුේඳනත් වති
යන රද පිටඳත
■යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු
2019.01.23 සට 2020.01.22 දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහ (5
ඳරිශිසට)

■උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

■උේඳළන්න වතිඹ ■ජහති
වළදුනුේඳනත් වති යන රද
පිටඳත

■උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

2021.04.15

■ නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

ඉඩේ හිමිේ
ඳත්වීභ
01/07/01/2 2021.03.15
නයවුල් කිරීනේ
සථිය කිරීභ 19
නදඳහර්තනේන්තු

■ චර්ඹහ ටවනන් ළටුේ ර්ධ
දිනඹ නිළයදි ය ළනීභ.
■ජහති වළදුනුේඳනත් වති
යනරද පිටඳත
■උේඳළන්න වතිඹ

නිරධහරිඹහ ළඩ බහයත් දිනඹ
2017/02/09 න අතය 2017/01/18 දින
සට සථිය කිරීභ වහ නිර්නේල ඉදිරිඳත්
ය ඇති ඵළවින් ඒ පිළිඵ ඳළවළදිලි
කිරීභක් හිත නිර්නේශිත දිනඹ තවවුරු
යත යුතුඹ.
■04 ඳරිශිසටනේ ළඩ බහය ළනීභ
2017.01.26 දින සට ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි
2017.02.16 දින සට නේඹට හර්තහ ශ
ඵ දක්හ ඇත. නමුත් චර්ඹහ ටවනන්
ළටුේ ර්ධ දිනඹ දහ ද ඹන්න
නිළයදි ටවන් ය නළත.
■උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

5463

CS/DOS/43270

ඩී.ඒ.ඩී.එන්.එස.
අතුනෝයශ භඹහ

ප්රජහ ඳහද
ඳත්වීභ
DCBC/EST/8 2021.03.26
විනලෝධන
සථිය කිරීභ /2/1/399
නදඳහර්තනේන්තු

5464

CS/DOS/43390

යි.එල්.ඩී. ජියභහලී න ංයක්ණ
ඳත්වීභ
ඊ10/02/77
මිඹ
නදඳහර්තනේන්තු සථිය කිරීභ

5465

CS/DOS/43355

ඩී.බී.එස.පී.
තිරයත්න මිඹ

■ 2019.01.23 සට 2020.01.22 දක්හ
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ (5
ඳරිශිසට) ආන්නතභ භහණ්ඩලි
නිරධහරී නිර මුද්රහ තඵහ නළත.

5466

CS/DOS/43071

ආර්.ඒ.යු.එස.යණ පුේරඹන්
ඳත්වීභ
DRP/AD/07/ 2021.10.27
මිඹ
ලිඹහඳදිංචි කිරිනේ සථිය කිරීභ 01/208
නදඳහර්තනේන්තු

■නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්. ■නනේ නනේ ඇති ඵළවින් ආෘතිඹ
■ජහති වළදුනුේඳනත් වති
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
යනරද පිටඳත
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත
■2017.02.14-2018.02.13 ඳරිහ
ර්තහනේ වන් අඩ ළටුේ
නභොනහද? ඹන්න තවවුරු යන්න.

5467

CS/DOS/43067

නෝඵහ සුභන්යහේ මිඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ ඳත්වීභ
DS/KU/ADM 2021.12.07
හර්ඹහරඹ සථිය කිරීභ /ESTAB/2/2
කුච්චනේලි
/53

■උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

2022.12.05
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

5468

CS/DOS/43247

ඒ.ඒ.සී.එන්. වීයසුරිඹ අඳනඹන
ඳත්වීභ
1/10/02/35 2022.09.30
භඹහ
ෘෂිර්භ
සථිය කිරීභ 2
නදඳහර්තනේන්තු

■අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157(අ)
ව 161(ඈ) (III) න යසථහ)
■ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති
යන රද පිටඳත

5469

CS/DOS/43422

ඩබ්.නිනයෝහ
රක්භහලි මිඹ

■ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති
යන රද පිටඳත
■නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.
■චර්ඹහ ටවනන් නභ නිළයදි ය
එන්න.
■ඳත්වීේ ලිපිනේ වති ශ
පිටඳතක්
■උේඳළන්න වතිනේ වති
ශ ඳටඳතක්
■ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති
යන රද පිටඳත
■නනභහි නනසේ ඇත. එභ
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.

5470

CS/DOS/43388

බී.එල්.එල්.ල්වහරී
මිඹ

පුයහවිදයහ
ඳත්වීභ
පුවි/1/14/3/ 2022.10.17
නදඳහර්තනේන්තු සථිය කිරීභ 442

හරිභහර්
ඳත්වීභ
GA/3/6/209 2022.09.23
නදඳහර්තනේන්තු සථිය කිරීභ /DO

විව්තරය
■නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

■නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත(නනභහි ඳතින
නනසේ ටවන් යන්න)

■උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

■නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත(නනභහි ඳතින
නනසේ ටවන් යන්න)

5471

CS/DOS/43158

බී.නෝබී භඹහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ ඳත්වීභ
MU/MPP/D 2021.11.19
හර්ඹහරඹ සථිය කිරීභ S/PLAN/PF/
මුහුදුඵඩඳත්තු
DO/60

5472

CS/DOS/43014

එේ.සී. නිංරහ මිඹ ළවිලි
අභහතයහංලඹ

5473

CS/DOS/43387

එච්.ජී.එන්.යණවීය
මිඹ

5474

CS/DOS/43717

ඩබ්.ඒ.එස.ඒ.විඹතුං ජහති උේභිත
ඳත්වීභ
1/3/100/ං. 2022.01.30
මිඹ
උදයහන
සථිය කිරීභ නි./384
නදඳහර්තනේන්තු

ඳත්වීභ
MPI/Admin/ 2021.12.20
සථිය කිරීභ 16/GI

ඉඩේ නොභහරිස ඳත්වීභ
LCGD/AD/5/ 2022.10.08
ජනයහල්
සථිය කිරීභ 1-122
නදඳහර්තනේන්තු

■උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ ■විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
■නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර් අලයයි.
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
■උේඳළන්න වතිනේ වති
ශ ඳටඳතක්
■ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති
යන රද පිටඳත
2019.01.20-2020.01.20 ඳරිහ
හර්තහනේ ආන්නතභ භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ නිරමුද්ර නළත.

■උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

■උේඳළන්න වතිනේ වති
ශ ඳටඳතක්
■ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති
යන රද පිටඳත

■උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

■උේඳළන්න වතිනේ වති
ශ ඳටඳතක්
■ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති
යන රද පිටඳත
■ උඳහධි වතිනේ වති ශ
පිටඳතක්

■උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ
වති යන රද පිටඳත

■නිහඩු හර්තහ

■උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ශ පිටඳත
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

5475

12114

එච්.නක්.නක්.කුභහරි
මිඹ

නන්නේපු
සථීය කිරීේ WEN/ADM2 2022.09.27
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/A5/DO/165
හර්ඹහරඹ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2019.05.23 දින සට 2019.11.29
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත් දින දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

5476

12729

ඒ.පී.නදීහ මිඹ

අධියණ,
ඵන්ධනහහය
ටයුතු වහ
ආණ්ඩුක්රභ
යසථහ
ප්රතිංසයණ
අභහතයහංලඹ

නිහඩු හර්තහ

සථීය කිරීේ NLSI/E/03/G 2020.08.07
/64

ජහති වළඳුනුේඳත

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතයනේ මුල් පිටඳත
(ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)වහ හර්ඹක්භතහ භත් දින
දක්හ
ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

යසථහ
ප්රතිංසයණ
අභහතයහංලඹ
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.03.26 දින සට 2016.12.21
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත් දින දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න
5477

12245

ජී.ආර්.එන්.ජඹර්ධ
න භඹහ

නිඹහභ ප්රහනේශීඹ සථීය කිරීේ MYGM/AD 2022.09.14
නල්ේ
M/9/4/23
හර්ඹහරඹ

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

5478

13208

නක්.ඒ.එන්.එේ.ළු
ආයච්චි මිඹ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ 2/1/1/11/K 2019.08.17
EG/28

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
2014.03.19-2015.03.18 ඳරිහ
හර්තහනේ දළක්නන අඩළටුේ පිළිඵද
ඳළවළදිළිකිරීභක් ඉදිරිඳත් යන්න

5479

13448

එඒ.ආර්.එස.නක්.වි
නේර්ධන මිඹ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ 2/1/1/6/2/ 2019.02.06
GAM-19

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතයනේ මුල් පිටඳත
(ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)වහ හර්ඹක්භතහ භත් දින
දක්හ
2016.12.22 දිනටඅදහර නිළයදි
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර ටවන්
එවිඹ යුතුඹ.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්
5480

12141

ටී.එේ.ආර්.ටී.ඵංඩහය නත්නත්භ
සථීය කිරීේ NWG/ADM/ 2017.06.16
භඹහ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
LEAVE/3
හර්ඹහරඹ

චර්ඹහ ටවන (නඳොදු 35)

චර්ඹහ ටවනන් නිරධහරිනිඹනේ
උඳන්දිනඹ නිළයදි ඇතුරත් ය
පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.02.22 දින සට2015.02.22
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ අත්න වහ
නිරමුද්රහ නිළයදි තඵහ වති යන
රද පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

5481

12869

ඩී.එේ.එස.භල්හන්
ති මිඹ

5482

12341

ඩී.ඩී.එේ.පී.කුභහරි
මිඹ

ඉඹුල්නේ
සථීය කිරීේ IMDS/A
2022.10.10
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
M/HR/02/A
හර්ඹහරඹ
/PERMANE
NT/D.O
ළලිනොනඳොර
සථීය කිරීේ WEDS/ADM 2022.10.21
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/HR/2/PER/
හර්ඹහරඹ
DO/12341

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.05.02 දින සට 2014.05.02 හර්ෂි
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
රද පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න
දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
නවෝ ප්රතිඥහනේ වති යන රද පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.04.16 දින සට 2019.11.29
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත් දින දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න
5483

12599

නේ.මුණසංව මිඹ

5484

CS/DOS/71248

එේ. ඩී. ය. ලහන්ත
භඹහ

5485

CS/DOS/83120

5486

CS/DOS/23408

මිල්රනිඹ
සථීය කිරීේ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

නිහඩු හර්තහ

2015 ර්නේ රඵහ ඇති ළටුේ යහිත
නිහඩු 02 පිළිඵ ඳළවළදිළි කිරීභක්
ඉදිරිඳත් යන්න තද විනේ වහ අනිඹේ
නිහඩු ඉතිරි ඇති ඵ ද ඳළවළදිළි නේ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත(නනභහි ඳතින
නනසේ ටවන් යන්න)

ඉල්රහ
අසවීභ

DAD/RNP/A 2022.11.01
DM/08/DO/
N/54

නිරධහරිඹහනේ ඉල්රහ අසවීනේ
දිනඹ වන් නිර්නේශිත ලිපිඹ

ඊ.එේ.ඩී.ටී.ඩී.
ඒනහඹ මිඹ

නොවිජන
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ යත්නපුය
ජනභහධය
අභහතයහංලඹ

ඉල්රහ
අසවීභ

MMI/AD02/ 2022.04.18
03/05/01-IV

නිරධහරිඹහනේ ඉල්රහ අසවීනේ
දිනඹ වන් නිර්නේශිත ලිපිඹ

අයි.එල්. නරුල්
වෆීරහ

නෞය
අභහතයහංලඹ

සථියකිරීේ

MIM/AD/02 2022.10.25
/21/AP/01

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

5487

CS/DOS/25563

එේ.ජී.එස.ඩී. කුභහරි

හන්තහ, ශභහ
සථිය කිරීේ MWCA/2/5/ 2022.09.27
ටයුතු වහ භහජ
9/4/4/1/11
විඵරළන්වීේ
6
අභහතයහංලඹ

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්) ව
අඩ ළටුේ පිලිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්
ඉදිරිඳත් යන්න

5488

CS/DOS/24745

එේ.එේ.ආර්.එන්.
ගුණයත්න

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ WEDS/ADM 2022.09.30
හර්ඹහරඹ /HR/2/PER/
ළලිනනඳොර
DO/24745

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.09.24 දින සට 2019.11.30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක් නන නනභ
එවිඹ යුතුඹ.

5489

CS/DOS/25501

ඩබ්.ජී.එන්.
ප්රිඹදර්ලනී

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ BD/PLD/03/ 2022.06.01
හර්ඹහරඹ 04/01
වල්දුේමුල්ර

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. ේපර්ණ
නභ හිත එන්න.

නිහඩු හර්තහ

5490

CS/DOS/25789

නක්.එන්.ආර්.
යත්නහඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ GODS/ADM 2022.06.03
හර්ඹහරඹ /HR/03/PER
නොඩනර
/01/01/56

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.09.25 දින සට 2016.11.08 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

5491

5492

CS/DOS/25869

CS/DOS/24656

පී.බී.සී.එස.නක්.
ඳන්නිර භඹහ

නේ.එේ.සී.ඩී. කුභහරි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ GODS/ADM 2022.02.25
හර්ඹහරඹ /HR/0/PER/
නොඩනර
01/01/51

ප්රජහ ඳහද
සථිය කිරීේ DC/BC/EST/ 2022.10.13
විනලෝධන
8/2/1/51
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

චර්ඹහ ටවන

නභ ව දිනඹන් ඳළවළදිලි නනොනේ.
නිළයදි චර්ඹහ ටවනනහි වති යන
රද පිටඳතක් ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ උඳන්
දිනඹ ළයදිඹ. 2014 /2015 හර්ෂි ළටුේ
ර්ධ රඵහ දුන් දිනඹන් ද නළත. නිළයදි
යන රද චර්ඹහ ටවන එන්න.

5493

CS/DOS/24772

ය.ජී.ටී.පී. යණසංව

හරිභහර්
සථිය කිරීේ GA/3/6/150 2022.10.11
නදඳහර්තනේන්තු
DO

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ
(2016.04.16 නතක් හරඹ) තුශ රඵහත්
නිහඩු විසතය (ලිත් ර් ඳදනමින් ස
යන රද හර්තහක්)

5494

CS/DOS/25354

නක්.ඒ.ඒ.
න්ධයහලනී

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MIC/ADM/0 2022.08.03
5/01/10

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ 2014.04.11-2014.11.04
හරඹ තුශ රඵහත් නිහඩු විසතයඹ
(ඳරිහ හරඹට අදහර නිහඩු විසතයඹ
ලිත් ර්ඹ භත ඳදනේ හ එන්න)

5495

CS/DOS/24514

ආර්.එේ.ඒ.අයි.යත්නහ නඵෞේධ ටයුතු සථිය කිරීේ නඵෞ.නො/ඳහ 2022.10.11
ඹ
පිළිඵ
/05/නඳෞ.ලි/
නදඳහර්තනේන්තු
ං.නි./02

නිහඩු හර්තහ

2013.10.01 දින සට රඵහත් නිහඩු
විසතය (ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන
රද හර්තහක්)

5496

CS/DOS/2497

අයි.එස.විතහනනේ

නිහඩු හර්තහ

5497

CS/DOS/2032

එේ.එන්.එල්.කීර්තිය නොවිජන
සථීය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2022.07.26
ත්න
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(යත්නපුය)

නිහඩු හර්තහ

2013.03.01 දින සට 2013.06.10 දින
නතක් නිහඩු විසතයඹ එහ
නනොභළත,2013.03.01 සට 2019.11.30
දක්හ ේපුර්ණ නිහඩු එක් නිහඩු
හර්තහක් නර හ ලිත් ර්
ඳදනමින් ඉදිරිඳත් යන්න(නොටස
ලනඹන් එවීනේදී භවය ර්ර
අනිඹේ නිහඩු 21 ඉක්භහ ඹළභක්
නඳන්නුේ යයි)
එහ ඇති නිහඩු හර්තහනේ 2014 ර්නේ
අඩ ළටුේ දින 84 ක්, ළටුේ යහිත දින 78
ක් ව2015 ර්නේ ළටුේ යහිත දින 06
ක් දක්හ ඇත ඳළවළදිලි කිරීභක් අලයයි.

5498

CS/DOS/44257

එස.එේ.එේ.ජී.එල්.පී. නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/B/ 2021.12.37
භනඳහර මිඹ
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථ(නුයඑළිඹ
)

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි .
(පුඳහඋේඳළන්න වතිඹ - පුසඳහ )

5499

CS/DOS/44365

නක්.නෝභන්

දිසත්රික් නල්ේ
සථිය කිරීභ JK/EB/K/PF/ 2022.11.11
හර්ඹහරඹ- Jaffna
DO/76

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

නිළයදි ේපර්ණ යන රද
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර ටවන

5500

CS/DOS/43722

එේ.ආර්.ඒ.
රුණහයත්න

ේරු
සථිය කිරීභ CEQ 12265 2021.12.10
නදඳහර්තනේන්තු

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

නිළයදි ේපර්ණ යන රද
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර ටවන
(DOS අංඹ නළත)

අඳනඹන
සථීය කිරීභ 1/14/2/326
ෘෂිර්භ
නදඳහර්තනේන්තු

5501

CS/DOS/43899

ඒ.යි.එේ.එන්.ර
නොඩ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ 2/1/1/10
හර්ඹහරඹ අමන්ඟනෝය
නශේ

2020.12.18

නිහඩු හර්තහ

2017.01.13 සට2017.01.16 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

5502

CS/DOS/43818

ටී.එන්.යනහඹ
මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹවේඵන්නතොට

සථිය කිරීභ DSH/ADM/1 2022.10.04
1/2/13

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

5503

CS/DOS/44202

ජී.ඩබ්.අයි.නක්.අනබ්ය ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථියකිරීේ
ත්න මිඹ
හර්ඹහරඹඳහතනවේහවළට

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

5504

CS/DOS/43848

ඩබ්.එේ.එස.ඩී.ඵණ්
ඩහය

ේරු
සථිය කිරීභ CEQ 12343 2022.09.15
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ නභ නිළයදි
ය ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ

5505

CS/DOS/43939

එස.තුහයන්

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹMullaitivu

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

5506

CS/DOS44253

පී.ඩී.පී.තිරහනි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ BD/BW/EH 2022.01.28
හර්ඹහරඹ M/6/PLFLE/
ඵණ්ඩහයනර
DO/40

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

5507

CS/DOS/44204

යි.එච්.ඩී.එේ.ඩික් ේරු
සථිය කිරීභ CEQ 12351 2022.01.26
න්
නදඳහර්තනේන්තු

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර මීඳතභ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
අධීක්ණ නිරධහරිඹහනේ වහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ අත්න් වහ
නිර මුද්රහ නදක් හිත ඉදිරිඳත්
යන්න( 2018.04.28 -2018.07.06 වහ
2018.07.06 -2019.04 28 5 ඳරිශිසට)

5508

CS/DOS44265

එස.එේ.නහනහඹක්හ දිසත්රික් නල්ේ
ය
හර්ඹහරඹ භහතනල්

සථිය කිරීේ DSM/ADM/ 2022.11.03
3/1/59

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

5509

CS/DOS/43719

එච්.එස.යහජඳක්

සථිය කිරීේ MCEP/02/P 2022.11.23
F/78

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

ළවිලි ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

KDS/PHT/1/ 2022.10.05
6/2/4

සථිය කිරීභ Mu/KA/EB/ 2022.09.30
PF/DO/031

උඳහධි ප්රතිපර නහථ ය ඇති ලිපිනේ
උඳහධිඹ රංගු දිනඹ ටවන් නළත.
විලසවිදයහරඹ භඟින් නළත නහථ ය
ළනීභක් අලයයි.
එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

5510

CS/DOS/A/42471 නක්.ඩබ්.ඩී.
දිහනහඹ මිඹ

ශ්රී රංහ දුේරිඹ
I න
ළ.04
නදඳහර්තනේන්තු නරේණිඹට
උස කිරීභ

2021.11.24

01. ඳත්වීේ දිනඹ, ළඩ බහයළනීභ
වහ ඳත්වීේ සථිය කිරීභ 2000.05.17
දිනට සදු ඇත. නමුත් ඔනබ් අං
ළ.04 වහ 2021.11.24 දිනළති
ලිපිනඹන් I න නරේණිඹට උස
කිරීභ වහ නිර්නේශිත දිනඹ නර
නඹොමු ය ඇත්නත් 2020.05.16
දිනඹ නේ. එඵළවින් 2020.05.17
දිනට ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ නඹොමු යන්න.

5511

CS/DOS/A/46724 අයි.ආර්.ඩබ්.
විනේර්ධන මිඹ

අඳනඹන
I න
1/10/1/52
ෘෂිර්භ
නරේණිඹට
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ

2022.10.20

01. ඳශමු හර්ඹක්භතහ ඩඉභ
භත්වීභ දළනුේ දීභ වහ නිකුත්
ය ඇති නල්නනේ ේපර්ණ
පිටඳනත් වති ශ පිටඳතක්.
02. ඳශමු හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරික්ණඹ ඳරිහ හරඹ තුශ දී
භත් නනොවීභට නවේතු.
03.චර්ඹහ ටවනන් 2018 ර්නේ
ළටුේ ර්ධඹ නවීේ ය නළත.
ඊට නවේතු නර්ද? නභභ ළටුේ
ර්ධඹ නහ ඇත්නේ
ඹහත්හලීන යන රද චර්ඹහ
ටවනන් වති ශ පිටඳතක්
04.ඳත්වීේ දිනඹ, ඳත්වීේ සථිය ශ
දිනඹ 2000.05.16 න අතය, 2001
ර්නේ සට 2011 ර්ඹ දක්හ
ළටුේ ර්ධ දිනඹ නර 05.17
වන් ය ඇත. නවේතු නර්ද
ඹන්න ඳළවළදිලි යන්න.

5512

CS/DOS/A/44818 එේ.ටී.නවේභන්ති මිඹ ප්රහනේශීඹ නල්ේ I න
GDS/Admin 2021.01.2
හර්ඹහරඹ නරේණිඹට
/4/3-1
ේඳව
උස කිරීභ

01. ඳශමු හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරික්ණඹ ඳරිහ හරඹ තුශ දී
භත් නනොවීභට නවේතු.
02.ඳශමු හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහඹ භත්වීභට නඳය ඳත්වීභ
සථිය ය ඇත. නවේතු නර්ද?

02. ඳරිහ හරඹ
තුශ විබහඹ භත් නනොවීභ ේඵන්ධනඹන්
ආඹතනඹ භඟින් වන හරඹක් රඵහ දී
තිනබ් ද ඹන්න (ආඹතන ංග්රවනේ II
ඳරිච්නේදනේ 11: 9 නවෝ 11:10 ඹටනත්
ටයුතු ය ඇේද ඹන්න)

01. ඳරිහ හරඹ තුශ විබහඹ භත්
නනොවීභ ේඵන්ධනඹන් ආඹතනඹ භඟින්
වන හරඹක් රඵහ දී තිනබ් ද ඹන්න
(ආඹතන ංග්රවනේ II ඳරිච්නේදනේ 11: 9
නවෝ 11:10 ඹටනත් ටයුතු ය ඇේද
ඹන්න)

5513

CS/DOS/17130

ආර්.ඒ.ඒ.යහජඳක්
මිඹ

ඉඩේ හිමිේ
නේඹ
01/07/1/11 2015.09.23
නියවුල් කිරීනේ
සථිය කිරීභ 4
නදඳහර්තනේන්තු

ජහති වළදුනුේඳත

ජහති වළදුනුේඳනත්හි වති ශ
පිටඳතක් අලයයි.

චර්ඹහ ටවන

නියදි නර ේපුර්ණ යන රද චර්ඹහ
ටවන

නිහඩු හර්තහ

ඳර්හ හරඹ අන් න නතක් ලිත්
ර්ඹ භත ඳදනේ ව නිහඩු හර්තහ

උඳහධි නහථ ලිපිඹ

උඳහධි නහථ කිරීනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නඹ

විසතයහත්භ ප්රතිපර නල්නඹ අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ භහනරෝචන හර්තහර වති යන
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
රද පිටඳත්
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

5514

CS/DOS/17076

පී.පී.ඩබ්.එස.
විභරනේන මිඹ

නයජිසට්රහර්
නේඹ
RG/AB/20/0 2022.11.16
ජනයහල්
සථිය කිරීභ 1/430
නදඳහර්තනේන්තු

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහ ේපර්ණ
ශ ඵට ව ප්රතිපර නල්න (හර්ඹහර
ක්රභ/ගිණුේ ක්රභ විඹන්) භත් ව ඵට
න ප්රතිපර නල්න

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
වති ය ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
වති ය ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි වතිඹ වති ශ පිටඳතක්
අලයයි.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.05.08-2014.07.08 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ර්තහ ව 2016.05.08 - 2016.06.01
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ඳරිහ හර්තහ අලයයි.

5515

CS/DOS/17134

නක්.එච්.එස.ඩබ්.එේ. මඳහය නේහ
ඵංඩහය මිඹ
අනරවි ංර්ධන
ව ඳහරිනඵෝගි
ආයක්ණ යහජය
අභහතයහංලඹ

නේඹ
SMCMC/AD 2021.03.12
සථිය කිරීභ M/07/01/C
AA/PF/43

5516

CS/DOS/01282

එච්.එේ.අයි.පී.බී.
වේදහපිටිඹ

5517

CS/DOS/00555

K A K S අනබ්නේය නොවිජන
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු
දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ භහතනල්

සථිය කිරීේ

5518

CS/DOS/23282

යි.ජී.එන්. අභයසංව හරිභහර්
අභහතයහංලඹ

සථියකිරීේ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ KDS/HAT/1/ 2022.11.22
හර්ඹහරඹ 2/5/1/139
වතයලිඹේද

නිහඩු හර්තහ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ එහ ඇති 2013-14 හර්ෂි භහනරෝචන
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහනේ නිරධහරිඹහනේ අත්න නඹොදහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
නළත
නිහඩු හර්තහ

MOI/AD/10 2022.11.15
/03/04

එහ ඇති නිහඩු හර්තහනේ 2016.01.01
සට 2016.05.21 දක්හ නිවුඩහ 19 1/2 ක්
රඵහ නන ඇති නමුත් 2016.05.21 සට
2016.12.22 දක්හ ව ඳරිහ හර්තහනේද
නිහඩු 20 1/2 ක් රඵහ නන ඇත.
2013.05.21 සට 2016.12.22 දක්හ ලිත්
ර්ඹ භත නිහඩු හර්තහ හ
ඉදිරිඳත් යන්න.

අඩළටුේ නිහඩු 74ක් නිහඩු හර්තහනේ
දක්හ ඇති ඵළවින් එභ නිහඩු ේඵන්ධ
ඳළවළදිලි කිරීභක්

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහ විසන් ළඩ
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
බහයත් දිනඹ දවන් ය නනොභළත.

2022.12.12
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

5519

56896

ය.එේ.ය.සී.ජඹර්ධ ඳරහර ප්රහනේශීඹ මුදහවළරීේ
න මිඹ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

5520

57662

ඩබ්.ඒ.ේඳත් භඹහ

මුදල්,ආර්ථි
සථහයියණ ව
ජහති ප්රතිඳත්ති
අභහතයංලඹ

ලිපිගේ දිනය

PLG/EST/3 2022.08.04
/MISCL/9

තහහලි MF1/01/11/ 2022.11.14
මුදහවළරීේ
1/5/ේවීතීඹන

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ යහජය නේහ නොමින් බහනේ හර්ඹ
ඳටිඳහටි රීති 144 න්තිඹ අනු ඳටිඳහටි රීති ංග්රවනේ 144 (i) සට
නිර්නේලඹ
(xiii) උඳන්ති ර වන් එක් එක්
රුණ ේඵන්ධ නතොයතුරු ඇතුශත
හර්තහක් ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ වහ
11 ඳරි දින හනු නනොළරනේ.
මුදහවළරීභ ක්රිඹහත්භ විඹ යුතු
දිනඹක් වන් නනොවීභ. න
තනතුනර් ඳත්වීේ ලිපිනේ පිටඳත
නළත.

5521

CS/DOS/31949

ආර්.එේ.ඒ.පී.යණසං නනශද හනිජ වහ සථිය කිරීභ 105/04/06/ 2022.11.08
ව මිඹ
ආවහය
04
සුයක්ෂිතතහ
අභහතයහංලඹ

1)යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ.
2)නිහඩු
හර්තහ
3)ගිවිසුභ (නඳොදු
160)

1) 2013.05.10 දින සිට ක්රියාත්මක ලන
පරිදි යන ලගන්තිය ගයොදා ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ
2)2013.05.10..සට2019.11.29 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.
3)නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

5522

CS/DOS/30124

ඩබ්.පී.භහලි මිඹ

හන්තහ,ශභහ
සථිය කිරීභ CDWA/2/5/ 2022.11.11
ටයුතු වහ භහජ
16/87
විඵර ළන්වීනේ
අභහතයහංලඹ

1)උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ
2)නිහඩු
හර්තහ

1)විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුේ පිටපත
අලයයි. 2)2013.04.18..සට 2016.01.01
දක්හ නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

5523

CS/DOS/30024

ටී.එේ.එන්.පී.
නතන්නනෝන් මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2022.11.21
ංර්ධන
උඳහධි/නඳො
නදඳහර්තනේන්තු
නශොන්නරු
දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ,
නඳොනශොන්නරු

1)උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

1)විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුේ පිටපත
අලයයි.

5524

CS/DOS/31899

එස.එේ.සී.ආරිඹයත්
න මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීභ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු

1)උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ
2)උඳහධි
වතිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
ටවන

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
උඳහධිඹ රංගු දිනඹ නර නනස
දිනඹන් ටවන් ඇත.එඹ උඳහධි
වතිනේ දිනඹ භඟ ළනදන්නන්
නළත. විලසවිදයහරඹ භඟින් නළත නහථ
ය ළනීභක් අලයයි.(මුේ පිටපත ගයොමු
කෂ යුතුය)
2)සඹලු
ර් රට අදහර ප්රතිපර වන් ය
නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනන්
වති යන රද පිටඳතක්

5524

CS/DOS/32918

එස.එේ.ය.එන්.
නේනහනහඹ

හරිභහර්
සථිය කිරීභ GA/3/6/71/ 2022.11.25
නදඳහර්තනේන්තු
DO

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
ඹහත්හලීන
යන රද චර්ඹහ ටවන

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
වති ය ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

5525

CS/DOS/34633

එස.ඇන්ටන්
අයියන්

ප්රහ.නල්-වුනිඹහ නේඹ
VN/DS/EB/P 2017.07.17
උතුය
සථීය කිරීභ F/02

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.(නබ්
අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ ප්රහය
ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ ප්රහලනේ
මුල් පිටඳත)

5526

CS/DOS/34725

නක්.ජී.ඩී.එේ.දිල්රුක් ප්රහ.නල්-තමරමු නේඹ
DS/TH/EB2/ 2021.12.23
ෂි
සථීය කිරීභ PF/DO/28

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
2015.06.01-2015.12.31
හරහනුනේ රඵහ ඇති ළටුේ යහිත
නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක්

5527

CS/DOS/34449

පී.දඹහනි

නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2018.07.18
ංර්ධන
සථීය කිරීභ උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(භඩරපු
)

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.(නබ්
අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ ප්රහය
ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ ප්රහලනේ
මුල් පිටඳත)

5528

CS/DOS/34600

ඒ.නක්.නජසීේ

ප්රහ.නල්-වුනිඹහ නේඹ
DSVS/EB/PF 2022.04.06
දකුණ
සථීය කිරීභ /DO/269/30

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

5529

CS/DOS/34527

එේ.ප්රදීේ

ඉඩේ ඳරිවයණ
නේඹ
LUPPD/1/5/ 2022.07.19
ප්රතිඳත්ති ළරසුේ සථීය කිරීභ 11/BT/DOS/
නදඳහර්තනේන්තු
146

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
තළබිඹ යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහ

දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද නභභ ලිපි
නල්න නිරධහරිඹහනේ නඳෞේලි ලිපි
ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ (නඳොදු නොනුට ඇතුරත් ය ඇති ඵට වති
ය එවිඹ යුතුඹ
261)

නොනුට ඇතුරත් ය ඇති ඵට වති
ය එවිඹ යුතුඹ
ගිවිසුභ (නඳොදු 160)
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ (ආණ්ඩු
ක්රභ යසථහනේ 157(අ) ව
161(ඈ) (III) න යසථහ)
5530

CS/DOS/34323

පී.නඹෝයහනි

නනශ,හනිජ
වහ ආවහය
සුයක්ෂිතතහ
අභහතයහංලඹ

නේඹ
105/09/05/ 2022.06.15
සථීය කිරීභ 03

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

5531

CS/DOS/34870

ආර්.නක්.එස.නිරං
නි

5532

CS/DOS/34845

ආර්.ඒ.ඩී.ඒ.එන්.යණ දිසත්රික් නල්ේ
සංව
හර්ඹහරඹ කුරුණෆර

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

මුල් පිටඳත එවිඹ යුතුඹ

නේඹ
2/1/1/6/2/ 2018.03.31
සථීය කිරීභ HAM-34

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නේඹ
DSKU/DPL/ 2022.07.12
සථීය කිරීභ PL/DOPMT/
23/12

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

මුල් පිටඳත එවිඹ යුතුඹ

උඳහධි වතිඹ

එහ ඇති පිටඳත තය පිටඳත් ය
වති ය නළත. ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ
යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න

5533

CS/DOS/34681

ඊ.නක්.එස.ඩී.ඇතුර ප්රහ.නල්. ඳල්නල්නඳොර

5534

CS/DOS/34868

ආර්.ඒ.එස.සුනරෝච
නහ යණසංව

ඉඩේ අභහතයහංලඹ නේඹ
02/10/05/1 2022.02.28
සථීය කිරීභ 04

චර්ඹහ ටවන

5535

CS/DOS/34559

නේ.ජී.නිල්මිණි

නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2022.07.27
ංර්ධන
සථීය කිරීභ උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(හල්ර)

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
තළබිඹ යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහ

චර්ඹහ ටවන

නිළයදි දිනට ඹථහත් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි වති යන රද පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

ඳත්වීේ දින සට නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ
හරඹ තුශ රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත්
ර් ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)

5536

CS/DOS/34193

නේඹ
DSM/PL/AD 2022.06.05
සථීය කිරීභ M/8/1/1/48

නක්.එල්.එස.සී.දභඹ නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2022.08.31
න්ති
ංර්ධන
සථීය කිරීභ උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(කුරුණෆ
ර)

5537

5538

CS/DOS/21508

CS/DOS/20254

පී.ජී.නක්.ඳනහර මිඹ නෞය
අභහතයහංලඹ

එේ.ජී.නේ.ප්රන්න
කුභහය

ශ්රී රංහ දුේරිඹ
නේඹ

සථිය කිරීභ 06/A/DO/21 2022.11.16
508/105

සථිය කිරීභ ළ.06

2022.11.14

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි දින නනොනඳනන්.

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
ේපර්ණ නභ, උඳන් දිනඹ ටවන් ය
නළත. ේපර්ණ නභ වහ උඳන්දිනඹ
ටවන් යන රද චර්ඹහ ටවන අලය
නේ.
චර්ඹහ ටවනනහි භහණ්ඩලි
නිරධහරිඹහනේ අත්න තළබිඹ යුතු
සථහනනේ අත්න වහ නිරමුද්රහ නළත.
එඹ ේපර්ණ ය චර්ඹහ ටවන එවිඹ
යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවන 53 අ (53A) ආෘතිනඹන්
විඹ යුතුඹ.

5539

CS/DOS/21026

ආර්.පී.එස.එන්.සුත ෘෂිර්භ
දහ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ 2/1/1/6/2/ 2022.11.17
GAM-28

පී.නක්.එේ.එස.නේලප්රි නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2022.11.24
ඹ
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(නඳොනරොන්
නරු)

5540

CS/DOS/20134

5541

CS/DOS/A/45000 D.M. සර්ණතිර
භඹහ

මිනිසඵර ව
උස කිරීභ DOME/01/0 2020.09.15
රැකීයක්හ
II නරේණිඹ 7/APP-2020
නදඳහර්තනේන්තු

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිහඩු හර්තහ

2013.06.06 දින සට නිරධහරිඹහනේ
ඳරිහ හරඹ අන් න නතක් ලිත්
ර් ඳදනමින් ස යන රද නිහඩු
හර්තහක් එවිඹ යුතුඹ.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

නිරධහරිඹහ ංර්ධන වහය
(භහන ේඳත්) තනතුනයහි සථීය
කිරීේ ලිපිනේ වති යන රද
පිටඳත

-

භඹහ

5542

CS/DOS/38874

ආර්.නක්.බී.ඒ.
විලහහ එයන්දතී
නභඹ/මිඹ

5543

CS/DOS/38436

Ms.S.Gunapala

රැකීයක්හ
II නරේණිඹ
නදඳහර්තනේන්තු

7/APP-2020

සථීය කිරීභ

Department of
Forest
Conservation

Appointme E10/02/48
nt letter
amendmen
t

02.11.2022

නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්.

නනේ නනේ ඇති ඵළවින් ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල්
පිටඳත(D.M.සර්ණතිර,
D.M.සුර්ණතිර)

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

Graduate Trainee Appointment
Letter (Certified copy)
Graduate Trainee Appointment Assumption of Duty (Appendix 3
& 4)
Leave particulars of traning
period

(2012 to 2013)

5544

CS/DOS/39008

Ms.A.H.M.Farvin

Ministry of
Agriculture

Confirmati 2/1/1/6/2/T 13.09.2022
on
ri-06

Updated History Sheet

Clear certified copy

5545

CS/DOS/38175

Ms.K.Thineshkuma Ministry of
r
Health

Confirmati 06/A/DO/38 22.11.2021
on
175/788

Appendix 4 of the PSC rules

(Assumption of Duty) with effect from
15.06.2013

5546

CS/DOS/38922

Ms.S.Tharshini

Confirmati
on

Appendix 4 of the PSC rules

(Assumption of Duty) with effect from
01.06.2013

Divisional
Secretariat,
Trincomalee
Town and
Gravets

2022.12.19
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

5547

CS/DOS/33652

ය. නභහිරහ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ ED/12/01/1 2022.11.30
0/05/01/I
නළුභ II

5548

CS/DOS/3691

එේ.පී.නක්.භහයසංව

ඉඩේ නොභහරිස සථීය කිරීභ LCGD/AD/5/ 2022.11.16
ජනයහල්
1-101
නදඳහර්තනේන්තු

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

දිවුරුේ ප්රහලඹ
ත්ේ
ඵළයේ ප්රහලඹ
ගිවිසනහ
අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
වදය හර්තහ
ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

5548

CS/DOS/3691

එේ.පී.නක්.භහයසංව

ඉඩේ නොභහරිස සථීය කිරීභ LCGD/AD/5/ 2022.11.16
ජනයහල්
1-101
නදඳහර්තනේන්තු

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත(නනභහි ඳතින
නනසේ ටවන් යන්න) උේඳළන්න
වතිඹ -කුමුදුනි මාරසිංශ අනනකුත්
වති- භහයසංව ඳතියණනේ කුමුදුනී
මාරසිංශ

5549

CS/DOS/2212

යි.එස.එන්.නප්රේභයත් හන්තහ,ශභහ
සථීය කිරීභ MWCA/2/5/ 2022.11.24
න
ටයුතු වහ භහජ
8/10/138
විඵරළන්වීේ
අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

5550

CS/DOS/2691

ඩබ්.පී.ඩී.සුයංනී

ප්රහනේශීඹ භව
නල්ේ
හර්ඹහරඹනහනොඩ,හල්ර

සථීය කිරීභ NAG/ADM/ 2022.10.20
03/1-12

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.

5551

CS/DOS/43263

ඩී.එස.
නහනහඹක්හය මිඹ

ධීය වහ ජරජ
ඳත්වීභ
ධීජනද/ආ02/ 2021.11.08
ේඳත්
සථිය කිරීභ 06/.නි.PF/
නදඳහර්තනේන්තු
15

■2017.01.23 -2018.01.22 ඳරිහ
හර්තහනේ වන් අඩ ළටුේ
නභොනහද ඹන්න තවවුරු යන්න.

5552

CS/DOS/43623

ඒ. සුදර්ලනී මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ භඩරපු

ඳත්වීභ
ADM/GC(M 2022.11.02
සථිය කිරීභ N)/3/2022

■උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල් පිටඳත
■ජහති වළඳුනුේඳත

5553

CS/DOS/ 43704

එන්.හයංන් භඹහ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ ඹහඳනඹ

ඳත්වීභ
LK/EB/N/CO 2022.07.25
සථිය කිරීභ N.DO/02/20
-II

■ 2018 ර්නේ ළටුේ යහිත නිහඩු 0
10 ක් වහ අනීඳ නිහඩු 39 ක් රඵහ
ඇත. ඳළවළදිලි කිරීභක් නඹොමු
යන්න

■විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීභ වහ නඹොමු ශ ලිපිනේ
මුල් පිටඳත අලයයි.
■නඹොමුයන රද ජහති වළඳුනුේඳත්
පිටඳත වති ශ නිරධහරිඹහනේ නිර
මුද්රහ තඵහ නළත.

5554

CS/DOS/43516

එන්.හයංන් භඹහ

නේශීඹ නදේ
ඳත්වීභ
AD/02/21/K 2021.12.03
ප්රර්ධන, ග්රහමීඹ සථිය කිරීභ D/13
වහ ආයුර්නේද
නයෝවල්
ංර්ධන වහ ප්රජහ
නෞය යහජය
අභහතයහංලඹ

■යහජය නේහ නොමින් බහ
■2017.02.22 සට 2017.07.20 දක්හ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි හරඹ වහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
■ නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්
■නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත(නනභහි ඳතින
නනසේ ටවන් යන්න)

5555

CS/DOS/43548

එච්.ඩබ්.ඒ.සී.
ත්රහ මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ වේඵන්නතොට

ඳත්වීභ
DSH/ADM/1 2021.10.30
සථිය කිරීභ 1/1/24

■උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
■ උඳහධි වතිනේ වති ශ
පිටඳතක්
■ උඳහධිනේ විසතයහත්භ ප්රතිපර
නල්නඹ

■2012.02.27 දිනළති ලහසත්රනේදි
උඳහධිඹ රඵහ ඇති අතය, උඳහධිඹ නහථ
කිරීනේ ලිපිඹට නඹොමු ය ඇත්නත්
2015.04.26 දින භත් ලහසත්රඳති උඳහධිඹ
නහථ කිරීනේ නල්නඹයි. එඵළවින්
2012.02.27 දින භත් ලහසත්රනේදි
උඳහධිඹට අඹත් උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ
ලිපිනේ මුල් පිටඳත නඹොමු යන්න.

5556

CS/DOS/43399

ජී.අයි.යු. භරත් මිඹ ප්රහනේශීඹ භවහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ රුන්ළල්ර

ඳත්වීභ
RUW/EST/P 2022.04.27
සථිය කිරීභ FDEV/A4/39

■නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

5557

CS/DOS/43437

එච්.ඊ.එන්. කුරතුං නොවිජන
ඳත්වීභ
7/2/8/75/8/ 2022.10.17
මිඹ
ංර්ධන
සථිය කිරීභ උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(භහතනල්)

■නිහඩු හර්තහ (නිහඩු හර්තහනේ
වහ ඳරිහ හර්තහනේ නිහඩු
නනොළරනේ)
■ඳත්වීේ දිනඹ 2017.01.26 න
අතය, ළඩ බහයළනීභ 2017.02.13
නේ. නවේතු නර්ද ඳළවළදිලි
යන්න.
■උඳහධිනේ රංගු දිනඹ තවවුරු
නනොවීභ.

5558

CS/DOS/18098

එච්.එන්. ඉංහ මිඹ ශ්රී රංහ දුේරිඹ
නේඹ

ඳත්වීේ ලිපිඹ

වති යන රද ඳත්වීේ ලිපිනේ පිටඳත

උඳහධි නහථ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත

දිවුරුභ

උේඳළන්න වතිඹ වහ චර්ඹහ ටවන
අතය නනේ නනක් නිරීක්ණඹ න
ඵළවින් නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලය නේ.

සථිය කිරීේ ළ.09

2022.11.14

■උඳහධිවතිනේ, උඳහධි ප්රතිපර
නල්නඹ දිනඹ වහ උඳහධිඹ නහථ
කිරීනේ නල්නනඹ දිනඹ නනොළරනේ.

5559

CS/DOS/19549

නක්.එන්.එස.
භහලි මිඹ

නෞය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ MIM/AD/02 2022.11.21
/21/KD/08

නිහඩු හර්තහ

2013.05.08- 2013.11.07 දක්හ නිහඩු
ඇතුශත් න ඳරිදි නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහ

204.01.01- 2014.04.26 දක්හ නිහඩු
ඇතුශත් න ඳරිදි නිහඩු හර්තහ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ළඩ බහය ළනීභ ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
නහථ යන නොටනහි ළඩ බහය ත්
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ දිනඹ වන් නනොනේ.
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
5560

CS/DOS/18139

ආර්.පී.ඩී. ළළුේ
මිඹ

නෞය
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 06/A/DO/18 2022.11.16
139/215

නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහනේ මුල් පිටඳත

සථිය කිරීේ 2/1/1/6/2/K 2022.11.08
AL-47

උඳහධි නහථ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල්
පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2014.04.04 -2014.05.21 දක්හ ව
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
ඳරිහ හර්තහ 2014.04.02 සට ආයේබ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
විඹ යුතුඹ.

5561

CS/DOS/19827

පී.එස. නිරංගි මිඹ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

5562

CS/DOS/19678

එේ.එේ.සී.
භල්හන්ති මිඹ

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2022.11.21
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(කුරුණෆ
ර)

නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහනේ වන් නනත් නිහඩු
නභොනහද ඹන්න පිළිඵ ඳළවළදිළි කිරීභක්
අලය නේ.

5563

CS/DOS/19559

නක්.නක්.එස.
තිරයත්න මිඹ

හන්තහ ශභහ
සථිය කිරීේ MWCA/2/5/ 2022.10.27
ටයුතු වහ භහජ
20/9/221
විඵරළන්වීේ
අභහතයහංලඹ

නිහඩු හර්තහ

ලිත් ර්ඹ භත ඳදනේ ව නිහඩු හර්තහ

5564

CS/DOS/18770

ඩබ්.එච්.එස.එස.පී.
කුභහරි මිඹ

ෘෂිර්භ
සථිය කිරීේ DOA/Est.3/ 2021.02.19
නදඳහර්තනේන්තු
5/DO/K/11

නිහඩු හර්තහ

2017 ර්නේ රඵහ ත් අඩ ළටුේ වහ
ළටුේ යහිත නිහඩු පිළිඵ ඳළවළදිළි
කිරීභක් අලය නේ.

5565

CS/DOS/18564

ජී.ජී.ඒ.එන්.
නප්රේභයත්න මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹකුරුණෆර

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2019.03.06 - 2019.03.21 දක්හ ඳරිහ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්තහ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

සථිය කිරීේ DSKU/DPL/ 2022.11.09
PL/DOPMT/
23/12

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනන් භහණ්ඩලි නිරධහරී නිර
මුද්රහ

5566

CS/DOS/38008

Ms.M.Mary Vijitha National
Produtivity
Secretariat

Confirmati NPS/HRD/04/DO/PF/18/24
04.10.2022
Leave particulars of probation
on
period

According to calendar year (2013 to
2016)

Appendix 3 of the PSC rules
(Certified copy)
EHRM

5567

CS/DOS/39391

Ms.B.C. Heston

Land Title
Settlement
Department

Confirmation01/07/01/19428.09.2022

Affidavit

Please find the sample format in our
website (www.pubad.gov.lk)

5568

CS/DOS/38406

Ms.M.Thambirasa

Ministry of
Labour and
Foreign
Employment

ConfirmationMFE/RAD/6/1/90
08.09.2022

Probation period report
(Appendix - 05) Original/Certified copy

For the period from
02.07.2013 - 29.11.2019

5569

CS/DOS/38326

Mr.K.A. Lasantha

5570

CS/DOS/38733

Ministry of
ConfirmationMR/02/12/PF/DO/35
12.09.2022
urban
Development
and Housing
එේ.එේ. එස. නලීයහ නභඹ/මිඹ
ක්රීඩහ වහ නඹෞන ටයුතු
සථීය කිරීභ
අභහතයහංලඹ
SEDD/A&HR/DO/PF/114
30.08.2022

Degree confirmation - Original

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.06.07 දින සට 2018.06.30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ භහනරෝචන හර්තහර වති
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
යන රද පිටඳතක්
5571

5572

CS/DOS44026

CS/DOS/44035

ආර්.එේ.ඩී.පී.යහජඳක් අධයහඳන

අභහතයහංලඹ

ආර්.එේ.එේ.ඒ.නක්.ය විනේල ටයුතු
ත්නහඹ
අභහතයහංලඹ

සථියකිරීේ

සථියකිරීේ

ED/12/01/1 2022.09.29
0/01/01/01

FA/A13/DO 2022.07.05
S/129

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

ත්නහඹ

5573

5574

CS/DOS/43983

CS/DOS/44418

එන්.එේ.අසයෂස

එස.පී.ආර්.එස.
විනේසරි

අභහතයහංලඹ

Department of
Hindu Religious
And Cultural
Affairs

S/129

සථියකිරීේ

MRCA/PF/3 2022.09.15
22

හන්තහ, ශභහ
සථියකිරීේ
ටයුතු වහ භහජ
විඵරළන්වීේ
අභහතයහංලඹ.

MWCA/2/5/ 2022.09.27
18/4/1/67

නොවිජන
සථියකිරීේ
ංර්ධනඹ
නදඳහර්තුනේන්තු
-

7/1/6/1-131 2022.10.03

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්).ඳරිහ හරඹ තුශ රඵහ
ඇති නිළයදි ළටුේ යහිත නිහඩු පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

5575

CS/DOS/44220

යි.එල්.විතහනහච්චි

5576

CS/DOS/41365

නක්.ඩී.එේ.පී.යහජඳක් නඵෞේධ ටයුතු නේඹ
නඵෞ.නො/ඳහ 2021.12.01
 භඹහ
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ /ංනි/1144

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත එවිඹ
යුතුඹ.ඒහ ඇත්නත් ජහඹහ පිටඳතකි

5577

CS/DOS/40914

පී.නයෝවන් මිඹ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

නේඹ
MIP/Admin/ 2020.10.20
සථීය කිරීභ 14/AM/14

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.
5578

CS/DOS/40580

ඩී.එච්.ටී.නක්.
විනේසංව මිඹ

නෞය
අභහතයහංලඹ

නේඹ
06/A/DO/40 2021.06.25
සථීය කිරීභ 580/758

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.2013.03.01 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.

5579

CS/DOS/41363

නේ.ඒ.නේරිසුජීවිනී
මිඹ

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

නේඹ
NPS/HRD/0 2022.01.26
සථීය කිරීභ 4/DO/PER

නිහඩු හර්තහ

5579

CS/DOS/41238

ඩී.ජී.එස.සී.
රුණහයත්න මිඹ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

නේඹ
ED/12/01/1 2022.10.20
සථීය කිරීභ 9/02/01/Iද
කුණ

අබයහරහභී ඳත්විභ

5580

CS/DOS/40753

ආර්.ජී.එස.ඊ.
රුණහයත්න

ප්ර නල් නොත්භනල් නේඹ
3/1/3/143
සථීය කිරීභ

2022.11.21

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නිහඩු හර්තහ

5581

CS/DOS/40067

සී. සුඵහයන්

ධිය වහ ජරජ
නේඹ
ධිජනද/ආ
2021.04.22
ේඳත්
සථීය කිරීභ 02/06/නි/
නදඳහර්තනේන්තු
46

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නිහඩු හර්තහ

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

2013.12.31-2014.12.31.ර්නේ රඵහ
ඇති ළටුේ යහිත නිහඩු දින 4 පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්.ළටුේ යහිත දින 4 එහ
ඇති ඳරිහ හර්තහනේ දවන් ය ඇති
අතය නිහඩු හර්තහනේ දවන් ය
නනොභළත .
අබයහරහභී ඳත්විභ ලිපිඹ වහ ළඩ බහය
ළනීභ
නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.නබ් අඩවිනේ
ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ
යන රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල්
පිටඳත(නනභහි ඳතින නනසේ
ටවන්
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)රඵහ ඇති අනිඳ නිහඩු
පිළිඵද ඳළවළදිලි කිරීභක් (දින 9 -20132015
)
නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.නබ් අඩවිනේ
ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ
යන රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල්
පිටඳත(නනභහි ඳතින නනසේ
ටවන්
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)අඩළටුේ නිහඩු.84.ක් නිහඩු
හර්තහනේ දක්හ ඇති ඵළවින් එභ
ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක්
සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.
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CS/DOS/41464

ජී.එේ. ගුණතිර
මිඹ

ප්රජහ ඳහද
නේඹ
DCBT/ESC/0 2022.09.08
විනලෝධන
සථීය කිරීභ 8/2/1/361
නදඳහර්තනේන්තු

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.10.01-2017.09.30 හර්ෂි
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර මීඳතභ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
අධීක්ණ නිරධහරිඹහනේ වහ
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ අත්න් වහ
නිර මුද්රහ නදක් හිත ඉදිරිඳත් යන්න

5583

CS/DOS/40083

ඒ.ඒ.ජී භන්ති මිඹ

නයජිසටහර්
නේඹ
RG/AB/19/0 2017.09.06
ජනයහල්
සථීය කිරීභ 1/406
නදඳහර්තනේන්තු

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2015.05.09ඳළති හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
විබහනේ ප්රතිඳර ටවනන් DOS අංඹ
නනොභළත

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.උපාධි ලංගු දිනය වහිත

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)වති ර පිටඳත

උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති නභ
උේඳළන්න වතිනේ නභ වහ
නනොළරනේ. නභ නිළයදි ශ යුතුයි.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත
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CS/DOS/44405

ඒ.ඒ.ඩී.ඩී.ඊ.ඩී.
ධර්භයත්න

ආයක්
අභහතයහංලඹ

සථියකිරීේ

IA/2/4/9/17 2020.07.31

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

1.නභභ නිරධහරිඹහනේ උඳහධිඹ නහථ
කිරීනේදී එභ උඳහධිඹ විනේල
විලසවිදයහරඹ උඳහධිඹක් ඵළවින් එඹ
රඵහ ඇති විලසවිදයහරඹ නතින් අදහශ
නිරධයඹහ එභ විලස විදයහරනේ උඳහධිඹ
ේපර්ණ යන රද ඵ නහථ කිරීභ
භඟින් නවෝ විනේල ටයුතු අභහතයහංලනේ
ප්රදත අංලඹ විසන් එභ උඳහධිඹ අදහශ
විලසවිදයහරනඹන් ේපර්ණ යන රද
ඵ නහථ කිරීනභන් ඳභණක් ඉදිරිඳත්
යන්න
2.නභභ නිරධහරිඹහ උඳහධිඹ රඵහ ඇත්නත්
විනේල විලසවිදයහරඹ ඵළවින්
විලසවිදයහරඹ පිහිටි යටට අදහර තහනහඳති
හර්ඹහරඹ/භවනොභහරිස හර්ඹහරඹ
වයවහ නවෝ එභ විලසවිදයහරඹ පිහිටි
යනටහි තහනහඳති
හර්ඹහරඹක්/භවනොභහරිස
හර්ඹහරඹක් නභයට පිහිටහ නනොභළති නේ
විනේල ටයුතු අභහතයහංලනේ ප්රදත අංලඹ
භඟින් එභ නිරධහරිඹහ එභ විලසවිදයහරනේ
උඳහධිඹ ේපර්ණ ය ඇති ඵ නහථ
ය ළනීභට අලයයි. විලසවිදයහරනඹන්
එන රද ලිපිනේ මුල් පිටඳත එවිඹ යුතුඹ.
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64675

එන්.කුනිත්රහ නභඹ

යේඵයිකුරේ
ඵහලිහ විදයහරඹ
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CS/DOS/40094

එස. විජඹකුභහර් මිඹ රහඳ අධයහඳන
හර්ඹහරඹ
භඩරපු

විනේල
නිහඩු

ED/05/12/9 2022.11.22
169

නේඹ
BT/ZEO/EA/ 2019.07.06
සථීය කිරීභ PF/DO/Ceci
/26

නඳොදු 126 ආෘතිඹ

2022.10.28 දින සට 2022.11.20
හරසීභහට අදහශ එවිඹ යුතුඹ

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත එවිඹ යුතුඹ.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2015.05.09 ව 2016.12.22 ඳළති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහනේ ප්රතිඳර
ටවනන් DOS අංඹ නනොභළත

5587

CS/DOS/40928

ඩී. නල්රතේබි මිඹ රහඳ අධයහඳන
හර්ඹහරඹ
භඩරපු

නේඹ
BT/ZEO/EA/ 2019.07.01
සථීය කිරීභ PF/DO/Ceci
/27

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2015.05.09 ඳළති හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහනේ ප්රතිඳර ටවනන් DOS
අංඹ නනොභළත

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.2013.07.02 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.
නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල් පිටඳත එවිඹ යුතුඹ.

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
මුල් පිටඳත අලයයි. එහි නිළයදි නර
විබහ අංඹ/ ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ,
අන් විබහඹ ඳත්න රද ර්ඹ වහ
භහඹ, ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

5588

CS/DOS/41208

ආර්.ඒ.නක්.ඒ.රු
ණහයත්න මිඹ

නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2022.11.21
ංර්ධන
සථීය කිරීභ උඳහධි නේ
නදඳහර්තනේන්තු
සථි
(නොශම )

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

5589

CS/DOS/40947

නක්. නත්යහහ
භඹහ

ජහති ප්රජහ ජර
නේඹ
ළඳයුේ
සථීය කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.06.07 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.

2022.11.28

නිහඩු හර්තහ

විනඹහනුකුර දඩුේ රඵහ ඇේද
ඹන්න

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)(2013-2016)
විනඹහනුකුර දඩුේ රඵහ ඇේද ඹන්න
පිළිඵද ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
රළබී නනොභළත.

5590

5591

CS/DOS/40810

CS/DOS/40520

ආර්
ප්ර/නල්-ලිමු
.ඒ.එන්.යත්නහඹමි
ඹ

ආර්.අන්හර් භඹහ

උස අධයහඳන
වහ භවහභහර්
අභහතයහංලඹ

නේඹ
සථීය කිරීභ

2018.9.26

නේඹ
HWY/ADM/ 2017.10.27
සථීය කිරීභ 08/01/02/A
MP/01/14

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.04.09 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවන
ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත.2013.04.09
දින සට
උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
මුල් පිටඳත අලයයි. එහි නිළයදි නර
විබහ අංඹ/ ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ,
අන් විබහඹ ඳත්න රද ර්ඹ වහ
භහඹ, ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)(2013-2016)

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනත් ඳළවළදිලි වති
යන රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.06.07 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවන
ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත.2013.06.07
දින සට

5592

5593

CS/DOS/41192

CS/DOS/40024

නක්.ඒ.ටී. භල්හන්ති ප්ර/නල්මිඹ
භහදේඳහභ

ජී.ආර්.එස. කුභහය
භඹහ

නේඹ
DS/MADA/E 2022.11.18
සථීය කිරීභ ST/03/03/0
4-03

ඉඩේ හිමිේ
නේඹ
නියවුල් කිරීනේ
සථීය කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

2022.11.14

විනඹහනුකුර දඩුේ රඵහ ඇේද
ඹන්න

විනඹහනුකුර දඩුේ රඵහ ඇේද ඹන්න
පිළිඵද ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
රළබී නනොභළත.

නිහඩු හර්තහ

2013.06.07-2014.02.07 රඵහ ඇති ළටුේ
යහිත නිහඩු පිළිඵද ඳළවළදිලි කිරීභක්.
2013.06.07-2016.12.22 දක්හ නිහඩු
හර්තහ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
මුල් පිටඳත අලයයි. එහි නිළයදි නර
විබහ අංඹ/ ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ,
අන් විබහඹ ඳත්න රද ර්ඹ වහ
භහඹ, ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

දී. නල් නිර්නේලඹ රළබී නනොභළත

විනඹහනුකුර දඩුේ රඵහ ඇේද
ඹන්න

විනඹහනුකුර දඩුේ රඵහ ඇේද ඹන්න
පිළිඵද ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ
රළබී නනොභළත.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2016.12.22 ඳළති හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහනේ ප්රතිඳර ටවනන් DOS
අංඹ නනොභළත

2022.12.26
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

5594

CS/DOS/37536

Ms.M.Asha

5595

CS/DOS/37250

Mr.T.Ragavan

5596

CS/DOS/37564

ගවේලා ව්ථානය
Divisional
Secretary,
Oddusuddan

Divisional
Secretary,
Koralaipattu
South
Mrs.S.Prunthakara Divisional
n
Secretary,
Valikamam East
Kopay

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

HA/1/1/19 18.03.2021 Confirmation 1.appendix 04 of the PSC rules
/2/10-17V
of
appointment

Duty Assumed letter (with effect from
17.12.2013)

ADM/LEAV 12.10.2022 Confirmation 1.Degree Confirmation
E/03/01
of
appointment

Original

PP/EB/01/ 2019.08.23 Confirmation 1.Degree Confirmation
01/DO/27
of
2.Appintment Letter
appointment

Original
Certified copy

5567

CS/DOS/37992

Ms.C.J Sebastina

Land Title
Settlement
Department

01/07/01/1 28.10.2015 Confirmation 1.EB Results Sheet
50
of
appointment 2.Degree Confirmation

Certified copy
Original

3.Degree Certificate

Certified copy

4.Appendix 05

Certified copy

5.Leaves details
5598

5599

CS/DOS/36117

CS/DOS/37602

H.K.Dissanayaka

Ms.K.Rajeevana

Ministry of
Buddhasasana
Religious
Cultural Affairs
Divisional
Secretary,
Thenmaradchi,
Chavakachcheri

CA.10/12/0 24.12.2020 Confirmation 1.Birth Certificate
1/80
of
appointment 2.Degree Certificate

Certified copy

TN/DS/EB/ 2019.05.16 Confirmation 01.Marriage Certificate
PF/DO/41
of
2. National identy card
appointment

Certified copy

Certified copy

After married

3. Name alternation request
Form circular no394

5600

CS/DOS/10408

එච්.වී.ජී.ඒ.පී.ජඹර්ධ නෞය
සථීය කිරීේ MIM/AD/02 2021.03.25
න
අභහතයහංලඹ(නේශී
/21/MA/07
ඹ වදය අංලඹ)

*ආඹතන ප්රධහනිඹහ නහථ ර
නභභ නිහඩු හර්තහ රළබීභට
උේඳළන්න වතිඹ *නිහඩු
රසන්න.
හර්තහ*2016.04.02-2016.12.22
ඳරිහ හර්තහනේ ආඹතන
ප්රධහනිඹහනේ නිරමුද්රහ නළත.

5601

CS/DOS/10987

එච්.ඒ.එස.ඵණ්ඩහය

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ DSM/ML/A 2022.11.02
හර්ඹහරඹ DM/8/12/2
භහතනල්

උඳළවිදි වතිඹ

උඳළවිදි වතිඹ එන්න.

5602

CS/DOS/10058

ඩබ්.එේ.ඩී.රක්හනි

මිනිසඵර වහ
රැකීයක්හ
අභහතයහංලඹ

දිේරුේ ප්රහලඹක්

නනේ නනට දිේරුේ ප්රහලඹක්
එන්න.

5603

CS/DOS/11687

ජී.එේ.ටී.නහභල්

ප්රජහ ඳහද
සථීය කිරීේ DCBC/EST/0 2022.05.28
විනලෝධන
8/2/1/54
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි නහථඹ

උඳහධි නහථනේ මුල් පිටඳත එන්න.

සථීය කිරීේ DoME/01/0 2019.07.18
8/DO/05

5604

CS/DOS/10348

ආර්.ය.කුමුදුනී

අධියණ
අභහතයහංලඹ

5605

CS/DOS/11449

සී.ඩී.ඹේනදහිනේ

නයජිසට්රහර්
සථීය කිරීේ RG/AB/17/0 2022.09.23
ජනයහල්
1/178/CS//
නදඳහර්තනේන්තු
DOS/11449

5606

CS/DOS/A/ 42251 ආර්.එේ.නක්.අයි.එස. ප්රහනේශීඹ නල්ේ උස කිරීභ
ඵණ්ඩහය භඹහ
හර්ඹහරඹ

5607

CS/DOS/20811

නක්.භරර්විලී මිඹ

සථීය කිරීේ MOJ/E07/D 2022.03.02
O/Courts/Pr
o.Ass/413

ේරු
සථිය කිරීභ CEQ 12161 2022.11.29
නදඳහර්තනේන්තු

දිේරුේ ප්රහලඹක්*නිරධහරිඹහනේ
උේඳළන්න වතිනේ නභ වහ
උඳහධි නහථනේ නභ නනස
ඵළවින් දිේරුේ ප්රහලඹක් එන්න

නනේ නනට දිේරුේ ප්රහලඹක්
එන්න.

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

වදය ඳරීක්ණ හර්තහ එන්න.

චර්ඹහ ටවන

ළටුේ ර්ධ 10 උඳඹහනන ඇති ඵ
තවවුරු න ඳරිදි ඹථහත් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි වති යන රද
පිටඳත

04 ඳරිශිසඨඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ නළත.

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දින දක්හ (2016.09.30 සට 2016.12.22)
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳත්
නිහඩු හර්තහ
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ අන්
න නතක් (2016.09.30 සට 2016.12.22
ඇතුශත්) රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත්
ර් ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්) එවිඹ යුතුඹ.
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

5608

CS/DOS/20720

එේ.එේ.ජී.එස.කුභහරි නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2022.11.24
භහර
ංර්ධන
උඳහදි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(නඳොනශොන්
නරු)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

5609

CS/DOS/40767

නක්.පී.සී. දභඹන්ති
මිඹ

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2019.06.25
ංර්ධන
සථීය කිරීභ උඳහධි නේ
නදඳහර්තනේන්තු
සථි (ේඳව
)

5609

5610

CS/DOS/40767

CS/DOS/41483

නක්.පී.සී. දභඹන්ති
මිඹ

නොවිජන
නේඹ
7/2/8/75/8/ 2019.06.25
ංර්ධන
සථීය කිරීභ උඳහධි නේ
නදඳහර්තනේන්තු
සථි (ේඳව
)

එන්. සන්දන් මිඹ ළවිලි යභහන්ත නේඹ
අභහතයහංලඹ
සථීය කිරීභ

2022.12.01

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවනක්
විඹ යුතුඹ.

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.නබ් අඩවිනේ
ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ
යන රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල්
පිටඳත(නනභහි ඳතින නනසේ
ටවන් යන්න
විහව වතිනේ වති ර පිටඳත

5611

5612

CS/DOS/40534

CS/DOS/41013

ඩී.ආර්. ශ්රිඹහහන්ති
මිඹ

අධියණ
අභහතයහංලඹ

නේඹ
MOJ/E07/D 2021.02.18
සථීය කිරීභ O/Courts/A
cc.Asst/14

ඒ.ආර්.එෂස. ෆිවහනි හරිභහර්
නේඹ
GSA/3/6/14 2022.11.15
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ 8

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.02.27 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.(සථහන නදනහිභ )
චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත.2013.02.27
දින සට. චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
උඳන් දිනඹ ටවන් ය නළත.
උඳන්දිනඹ ටවන් යන රද චර්ඹහ
ටවන අලය නේ.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2016.12.22 ඳළති හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහනේ ප්රතිඳර ටවන

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
2013-2018
උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි වතිඹ

5612

CS/DOS/41013

ඒ.ආර්.එෂස. ෆිවහනි හරිභහර්
නේඹ
GSA/3/6/14 2022.11.15
නදඳහර්තනේන්තු සථීය කිරීභ 8
නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.නබ් අඩවිනේ
ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ
යන රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල්
පිටඳත(නනභහි ඳතින නනසේ
ටවන් යන්න
විහව වතිනේ වති ර පිටඳත

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.07.02 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.(සථහන නදනහිභ )
5613

CS/DOS/40426

එේ.ජී.ජී.ය.
රක්භහලිමිඹ

ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

නේඹ
105/05/01/ 2022.11.25
සථීය කිරීභ 26

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.09.19-2014.09.18 හර්ෂි
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර නදඳහර්තනේන්තු
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ප්රධහනිඹහනේ අත්න් වහ නිර මුද්රහ
හිත ඉදිරිඳත් යන්න
2016.01.07-2016.09.18 හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර නදඳහර්තනේන්තු
ප්රධහනිඹහනේ අත්න් වහ නිර මුද්රහ
හිත ඉදිරිඳත් යන්න

5614

CS/DOS/40778

ඒ.ඩී.එල්.ඒ.කුභහරි
මිඹ

ප්රහ/නල්- ටහන

ටහ/ආඹ/7 2020.10.28 නේඹ සථීය
/1/7/48
කිරීභ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට එන්න .ගින /ගීන

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

2015.05.09 /2016.12.22 ඳළති
හර්ඹක්භතහ ඩඉේ විබහඹ ප්රතිඳර
ටවනන් DOS අංඹ නනොභළත

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
මුල් පිටඳත අලයයි. එහි නිළයදි නර
විබහ අංඹ/ ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ,
අන් විබහඹ ඳත්න රද ර්ඹ වහ
භහඹ, ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථඹ

ඩිේනරෝභහ ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
මුල් පිටඳත අලයයි. එහි නිළයදි නර
විබහ අංඹ/ ලිඹහඳදිංචි අංඹ, නභ,
අන් විබහඹ ඳත්න රද ර්ඹ වහ
භහඹ, ශියබහඹ, හභර්ථඹ, රඵහත්
ඩිේනරෝභහ, බහහ භහධයඹ, ඩිේනරෝභහ
රංගු දිනඹ ඹන රුණු ඇතුශත් එවිඹ
යුතුඹ

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
2014.01.30-2014.02.05 හරඹට නිහඩු
අනුභත ව ඵට ලිපිඹකින් තවවුරු
යන්න

2023.01.02
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

5615

CS/DOS/27433

එේ. ප්රිඹදර්ලණී
නභඹ/මිඹ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ අමනෝ/1/F 2022.11.2
හර්ඹහරඹ,අමමු
/2/48


5616

CS/DOS/26014

ඩබ්.ජී.සී.එේ.
යත්නසරි මිඹ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

5617

CS/DOS/26047

ඩී. තුහන්තන් භඹහ

ප්රහ.නල්.හ.භළණික් සථිය කිරීභ KDS/KUN/0 2022.5.25
හින්න
1/03/02/87

01-උඳහධි වතිනේ වති ර
පිටඳත. 02-උේඳළන්න වතිනඹහි
නදඳභ වති යන රද පිටඳත

5618

CS/DOS/26500

ආර්.එල්.පී.එස.
ධනඳහර මිඹ

භවළලි,ෘෂිර්භ සථිය කිරීභ MREA/4/2/ 2020.3.4
,හරිභහර් ව
1/PFDG/6/1
ග්රහමිඹ ංර්ධන
/10
අභහතයහංලඹ

01-උඳහධි වතිනේ නභ නනසඹනනභහි නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි. (සුබසනී)

5619

CS/DOS/27729

ඩබ්.නක්.ඒ.රක්මිණි

ළවිලි
අභහතයහංලඹ

සඹලු ඳත්හ ඇති හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ඳරීක්ණනේ ප්රතිපර ටවන්
නිළයදි ඳත්ේේ අං, දින හිත එන්න

සථිය කිරීභ 2/1/1/7/2/ 2022.9.5
MAL-13

සථිය කිරීභ MPI/Admin/ 3/2/2022
09/MT/10

01-උේඳළන්න වතිනේ නභ වහ අනනක්
නල්නර නනේ නනසේ ඇත.
උේඳළන්නනේ ංනලෝධනඹක් ය
තිනබ්ද(ඇත්නේ ංනලෝධිත උේඳළන්න
එන්න), 02- උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ මුල් පිටඳත.
01-නනභහි නනසේ ඇත- නනභහි
නනට දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

5620

CS/DOS/27949

නක්.ඩබ්ලිේ.ඒ.එන්.
වික්රභසංව

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීභ dho/est/per 2021.2.22
හර්ඹහරඹ,
do/a4/w-02
නදහිඹ්විට

5621

CS/DOS/26271

එච්.එන්.එන්.සී.වලු ෘෂිර්භ
සථිය කිරීභ ෘනද/ආ/3/ 2019.08.8
න මිඹ
නදඳහර්තනේන්තු
11/2/29

5622

CS/DOS/27941

එේ.ටී.ජී.ආර්.
චන්ද්රිහ

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2022.11.24
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(නඳොනශොන්
නරැ)

5623

CS/DOS/27078

ඩබ්ලිේ.ජි.ආර්.ස.
කුභහරි

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2022.11.24
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(නුයඑළිඹ
)

5624

CS/DOS/27640

පි.එච්.ජි.එස.
නවේභචන්ද්ර

ඉඩේ හිමිේ
සථිය කිරීභ 01/07/01/6 2015.5.20
නියවුල් කිරිනේ
2
නදඳහර්තනේන්තු

5625

CS/DOS/26525

එස.ජී.වී.පී.ඕ.
යණසංව

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

5626

CS/DOS/27891

පී.ඩී.පී. පිටේඳර

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2022.11.24
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(වේඵන්
නතොට)

සථිය කිරීභ NPS/HRD/0 2022.10.4
6/PF/04/20

01-චර්ඹහ ටවනනහි 2014ට ළටුේ
ර්ධ නහ නළත්නත් ඇයිදළයි ඳළවළදිලි
ය එන්න. 02- නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ
හරඹ තුශ රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත්
ර් ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)
01- 4 ඳරිශිසඨඹ නිළයදි ටවන් ය
නළත./මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
01- 2018 හර්ඹක්භතහ ඩඉේ
ඳරීක්ණනේ ප්රතිපර ටවන CS/DOS
අංඹ හිත එන්න 02-ඳරිහ
හර්තහර දක්හ ඇති අඩ ළටුේ
නභොනහදළයි ඳළවළදිලි ය එන්න. 03ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති පිටඳත
ඳළවළදිලි නළත . 04-චර්ඹහ ටවනනහි
නිරධහරිඹහනේ නභ නිළයදි නොට
එන්න.
01-චර්ඹහ ටවනනහි ටවන් ය ඇති
නභ උේඳළන්න වතිනේ නභ වහ
නනොළරනේ,උේඳළන්න වතිනේ නභ
වහ නනොළරනේ, නේ නනේ නනසේ
වහ දිවුරුේ ප්රහලඹක් ඉදිරිඳත්
යන්න. 02-චර්ඹහ ටවනනහි
නිරධහරිඹහනේ නභ නිළයදි නොට
එන්න.
01-නනේ නනසේ වහ දිවුරුේ
ප්රහලඹක් ඉදිරිඳත් යන්න.(චර්ඹහ
ටවනනහි , උේඳළන්න වතිනේ )
01-උඳහධි නහථනේ මුල් පිටඳත එවිඹ
යුතුඹ. 02-චර්ඹහ ටවනනහි
නිරධහරිඹහනේ නභ නිළයදි නොට
එන්න.(ඔක්සභන්)
01-චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ
අත්න තඵහ නළත.,02-චර්ඹහ ටවනනහි
නිරධහරිඹහනේ නභ නිළයදි නොට
එන්න.

5627

CS/DOS/26285

නක්.ඒ.පී.එේ.
සතුරිආයච්චි

ළවිලි ර්භහන්ත
, අඳනඹන
ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ ලිපිඹක් නළත නළත

01-උඳහධි වතිනේ,උඳහධි නහථනේ
නභ ළයදිඹ.දිවුරුේ ප්රහලඹක් ඉදිරිඳත්
යන්න. 02- ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලනේ නිර මුද්රහ නළත.

5628

CS/DOS/27044

බී.එේ.අයි.නක්.
ඵසනහඹ

ප්රහ.නල්.හ.වඟුයන්නත

සථිය කිරීභ වඟු/ප්රහ.නල්. 2022.8.25
1/7/1/1/13
6

01- ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලනේ
නිර මුද්රහ නළත, 02-දි.නල්.නේ නිර්නේලඹ
නළත. 03-201612.22 හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ඳරීක්ණනේ ප්රතිපර ටවන, 04නනේ නනසභ වහ නිළයදි
ආෘතිනඹන් දිවුරුේ ප්රහලඹක් එන්න.

5629

CS/DOS/27185

ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ.
හරිහ

හන්තහ, ශභහ
සථිය කිරීභ CDW/A/2/5 2022.10.12
ටයුතු වහ භහජ
/16/9/86
විඵරළන්වීේ
අභහතයහංලඹ

5630

CS/DOS/31899

එේ.එස.පී.නේභසරි
මිඹ

ළවිලි ර්භහන්ත
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ

5631

CS/DOS/31592

ටී.ජී.ජඹර්ධන මිඹ

නයජිසට්රහර්
ජනයහල්
නදඳහර්තනේන්තු
ඹටනත් හල්ර
ඩත් තය
ප්රහ.නල්.හ

5632

CS/DOS/30003

ඩී.එේ.අයි.එේ.දිහනහ ආයක්
ඹ මිඹ
අභහතයහංලඹ

01- උඳහධි නහථනේ නභ ළයදිඹ.දිවුරුේ
ප්රහලඹක් ඉදිරිඳත් යන්න. 02- උඳහධි
ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත.

1)නිහඩු හර්තහ

1)2013.04.16 සට2013.10.16.දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

සථිය කිරීභ RG/AB/19/0 2018.02.07
1/269

1)04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
2)චර්ඹහ
ටවන

1)මුල් ඳත්වීේ දිනට (2013.06.15)
අදහර ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න
නිළයදි දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
2)ඹථහත් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි වති යන රද
පිටඳත

සථිය කිරීභ MOD/ADM/ 2022.12.09
HRM/GS/40

1)04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
2)උඳහධි
ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ
3) යහජය නේහ
නොමින් බහ හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති අනු හර්ෂි භහනරෝචන
හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

1)මුල් ඳත්වීේ දිනට (2013.05.28)
අදහර ළඩ බහය ළනීභ ක්රිඹහත්භ න
නිළයදි දිනඹ නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය
ළනීනේ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
2)විලසවිදයහරඹ භඟින්
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුේ
පිටපත අලයයි.
3)
2016.05.28 දින සට2019.11.29 දින
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
වති යන රද පිටඳතක්

2022.11.28

5633

CS/DOS/30990

බී.එේ.සී.ඵසනහඹ
මිඹ

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීභ SMA/Admin 2022.12.14
/02/07/DO/
MATALE/01

1)යහජය නේහ නොමින් බහ
1)2016.09.21 දින සට2019.11.29 දින
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

5634

CS/DOS/33748

ඒ.සී.නජඹසීරන්

ෘෂිර්භ
අභහතයංලඹ

සථිය කිරීභ SML/2/9/D 11/28/2022
O/06

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.www.pubad.lk

5635

CS/DOS/32430

එෂස.එෂස.ලහමිරහ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ DSS/AD/03/ 8/16/2016
හර්ඹහරඹ
03/01/04
ේභන්තුනර්

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

5636

CS/DOS/32404

නක්.එස.නක්.භරීවහ

ඉඩේ අභහතයංලඹ සථිය කිරීභ 2/10/05/17 10/23/2019
5

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

5637

CS/DOS/32248

ඒ.ඩබ්.ඩී.එේ.එන්.නක් ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ
. දිවිනේය
හර්ඹහරඹ
භළදදුේඵය

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016/02/21 දින සට 2016/12/21 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

5638

CS/DOS/32118

නක්.ටී.ටී.ලිනේයහ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ HIK/DS/AD 7/28/2017
හර්ඹහරඹ
M/10/38
හික්ඩු

5639

CS/DOS/32985

ඒ.එේ.එස.නක්.අතඳ ජහති ප්රජහ ජර
සථිය කිරීභ DNCWS/AD 9/11/2017
ත්තු
ළඳයුේ
/03/02/12
නදඳහර්තනේන්තු

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.www.pubad.lk

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ නිරධහරිඹහ හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත්
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දින දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්තහර වති යන රද පිටඳත්
5640

CS/DOS/32744

එච්.ඒ.එල්.එස.
ඵණ්ඩහය

ශ්රී රංහ දුේරිඹ
සථිය කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

3/12/2020

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

ඵණ්ඩහය

නදඳහර්තනේන්තු

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2015/06/12 දින සට2015/07/03 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
5641

CS/DOS/32879

නක්.සී.සුදර්ලනී

ජහති පරදහයිතහ
නල්ේ
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරීභ NPS/HRD/0 1/4/2019
7/DO/PER

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක්
අලයයි.www.pubad.lk

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි
නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

නිහඩු හර්තහ

5642

CS/DOS/32714

එස.එස.නක්.
නඳනර්යහ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ අනු/10/1/2/ 1/17/2018
හර්ඹහරඹ භධයභ
7/PF/55
නුයේ ඳරහත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016/03/14 දින සට 2016/12/21 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
ජහති වළඳුනුේඳත

5643

CS/DOS/33894

වී.ජඹහන්තන්

නොවිජන
සථිය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 8/28/2020
ංර්ධන
උඳහධී/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථී(ත්රිකුණහභ
රඹ)

ජහති වළඳුනුේඳනතහි එහ ඇති පිටඳත
ඳළවළදිලි නළත

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018/05/31 දින සට 2018/06/29 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්
උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

5644

CS/DOS/33064

එන්.නක්.යත්නහඹ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථිය කිරීභ V/DPS/P'F/ 5/22/2017
හර්ඹහරඹ
DO/VS/02/0
වුනිඹහ දකුණ
6

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016/07/02 දින සට 2016/12/21 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

5645

CS/DOS/32966

ඩී.එේ.සී.එන්.
දිහනහඹ

නඵෞේධ ටයුතු සථිය කිරීභ නඵෞ.නො./ 8/31/2020
පිළිඵ
ඳහ/ං.නි/10
නදඳහ ස තනේන්තු
73

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

5646

CS/DOS/33162

එන්.ඩබ්.එේ.ශ්රිඹහනි

නොවිජන
සථිය කිරීභ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු

නිහඩු හර්තහ

5647

CS/DOS/33868

ඩබ්.සී.නක්.යහපිටිඹ නොවිජන
සථිය කිරීභ
ංර්ධන
නදඳහර්තනේන්තු

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ භහනරෝචන හර්තහර වති යන
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
රද පිටඳත්
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)

5648

CS/DOS/11103

ආර්.එේ.ටී.ඩබ්.ජී.ඩී.එ පුේරඹන්
සථීය කිරීේ DRP/AD10/ 2018.04.23
ස.අනබ්යත්න
ලිඹහඳදිංචි කිරීනේ
DO/20/020
නදඳහර්තනේන්තු

නිහඩු හර්තහ

2014.20.10-2014.22 අතය හරඹ තුර
නිහඩු පිලිඵ ඳළවළදිලි යන්න

5649

CS/DOS/11818

එේ.ආර්.ජී.එස.පුසඳ
හන්ති

4 ඳරිශිසටඹ *චර්ඹහ ටවන

4 ඳරිශිසටනේ දිනඹ ත්වීේ දිනඹ අනු
ස විඹ යුතුඹ.*චර්ඹහ ටවනන්
ේපර්ණ නභ වන් ය එන්න.

5650

CS/DOS/10774

එච්.ආර්.එස.එස.ජඹ ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ KDS/MDB/1 2022.10.25
ර්ධන
හර්ඹහරඹ /2/1/4/06
භළදදුේඵය

දිේරුේ ප්රහලඹක්

නනේ නනට දිේරුේ ප්රහලඹක්
එන්න.

නොවිජන
සථීය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2022.08.22
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(ෆල්ර)

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

5651

CS/DOS/10353

ඊ.ජී.අයි.උදඹහංනී

ෘෂි ර්භ
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීේ 2/1/1/20/G 2019.03.08
AL 32

1)ජහ.වළ.තය පිටඳතක් 2)චර්ඹහ
ටවනන් නභ නනස 3) නනභහි
නනටදිේරුේ ප්රහලඹක් 4)
2016.05.02 -2016.12.23 ඳරිහ
හර්තහනහි ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ
අත්න නිරමුද්රහ නළත.

නභභ ලිපි නල්න එවීභට ටයුතු
යන්න.

5652

CS/DOS/10777

ඊ.එේ.එේ.ඩබ්.එන්.
නක්.ඒනහඹ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ KDS/MDB/1 2022.10.22
හර්ඹහරඹ /2/1/5
භළදදුේඵය

1)චර්ඹහ ටවනන් නභ නනස
2)ජහ.වළ.තය පිටඳතක්

නභභ ලිපි නල්න එවීභට ටයුතු
යන්න.

5653

CS/DOS/10896

ටී.එේ.එේ.ජී.පී.එේ.කු ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ වඟු/ප්රහනල්/1 2022.08.31
භහරිවහමි
හර්ඹහරඹ /7/1/70
වඟුයනනත

1)නිළයදි උඳහධි නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ(එන රද ලිපිඹ ප්රභහණත්
නනොනේ) 2)වදය හර්තහ *
සඹලුභ හර්ඹක්භ විබහ ර
ප්රතිපර හර්තහ
නිහඩු හර්තහ

නභභ ලිපි නල්න සඹල්ර එවීභට ටයුතු
යන්න.

5654

CS/DOS/11271

ඩී.ජී.ඩබ්.නක්.දවසන් ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ බි/ආ/04/1/ 2020.10.29
නේ
හර්ඹහරඹ -බිබිර
62

5655

CS/DOS/10523

එේ.ඩී.සී.නිනයෝනී

නොවිජන
සථීය කිරීේ
ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ-භහතය

උඳහධිධහරි අබයහරහභී හරනේ
නිහඩු හර්තහ,*වහ උඳහධිධහරි
අබයහරහභී ළඩබහයළනීභ

නභභ ලිපි නල්න එවීභට ටයුතු
යන්න.

5656

CS/DOS/ 42928

නක්.ඒ.එන්.
පුසඳකුභහය භඹහ

ශ්රී රංහ යුේධ
වමුදහ

සථීය කිරීභ ඩීසීඒ/එච්ඕ/ 2021.03.31
ඊඑසටී/09/ඕ
එස

01. උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

02. ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

සථීය කිරීභ 06/A/DO/42 2021.04.22
719/755

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
01.යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
පිටඳත් අලය නේ.

5657

CS/DOS/ 42719

එන්.ජී.අයි.ටී.
තිරයත්න භඹහ

නෞය
අභහතයහංලඹ

5658

CS/DOS/ 42859

එඒ.සී.එස.මුවභඩ්
භඹහ

මුසලිේ ආමි සථීය කිරීභ MRCA/PF/3 2021.03.16
වහ ංසෘති
46
ටයුතු
නදඳහර්තනේන්තු

නභභ නිහඩු හර්තහ රළබීභට
රසන්න.

ටයුතු
නදඳහර්තනේන්තු

5659

5660

CS/DOS/ 42581

CS/DOS/ 42938

ඩබ්.එේ.ඩි.
නිනයෝෂිහ මිඹ

එස.ඒ.සී.පී.නක්.
සුඵසංව මිඹ

සනේල ටයුතු
අභහතයහංලඹ

සථීය කිරීභ HA/05/01/0 2020.06.12
2/53

නොවිංන
සථීය කිරීභ 7/2/8/75/8/ 2020.09.25
ංර්ධන දිසත්රික්
උඳහධි/නේ.ස
හර්ඹහරඹ ථි(ේඳව)
ේඳව

02. වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහනේ පිටඳතක්

03. දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු
278)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

04.ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ
(නඳොදු 261)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

05. ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

06. උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

07. අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157(අ)
ව 161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

01. නිහඩු හර්තහ

2017.04.08 සට 2017.12.31 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.2017.02.15
-2018.02.14 දක්හ ව භහනරෝචන
හර්තහනේ ළටුේ යහිත නිහඩු 6.5 දක්හ
ඇත.ඳළවළදිලි කිරීභක් අලයයි.

02. උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

03. ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

04. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි
රීති ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

ඉදිරිඳත් ය ඇති ආෘතිඹ නිඹමිත
ආෘතිඹ නනොනේ.(ආඹතන ප්රධහනිඹහ
විසන් නිරධහරිඹහ ළඩ බහය න්නහ දිනඹ
වති ශ යුතුඹ)

01. උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

සුඵසංව මිඹ

ංර්ධන දිසත්රික්
හර්ඹහරඹ ේඳව

5661

CS/DOS/ 41751

නක්.පුසඳරතහ මිඹ

5662

CS/DOS/ 41653

එස.ඉන්ඳයහජන් මිඹ විනේල රැකිඹහ
සථීය කිරීභ
ප්රර්ධන වහ
නශදනඳොශ
විවිධහංගීයණ
ආජය අභහතයහංලඹ
එෂස.එේ.මුජහහිත් භඹහ ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීභ
හර්ඹහරඹ ත්රිකුණහභරඹ
නය වහ ඩත්
තය

5663

CS/DOS/ 41934

5664

CS/DOS/ 42957

ජී.ජී.ආර්.අයි.
නොඩකුඹුය මිඹ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීභ VE/DS/EB/P 2021.03.03
හර්ඹහරඹ F/328
නරනනයි
MFE/RAD/9 2021.04.28
/1/39

02. ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

3.උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

විහව වතිනේ වති ර
පිටඳත

01.නිහඩු හර්තහ

2018.06.30 සට 2018.09.30 දක්හ
නිහඩු විසතය එහ නනොභළත.

02.විහව වතිනේ වති ර
පිටඳත
DTG/ADM/ 2021.03.31
C/Pfile/DOO
/037

ජහති
සථීය කිරීභ ජහ.නෞ.ආ./ 2021.04.08
නෞතුහහය
ඊ2/නඳෞ.නො
නදඳහර්තනේන්තු
.2316

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

1. උේඳළන්න වතිඹ

උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
නිරධහරිඹහනේ නභ වන් න්නන් ෂරී
මුවභේ මුජහහිත් නර න ඵළවින්
නිරධහරිඹහනේ නභ නිළයදි නහථ
යමින් විලස විදයහරඹ භගින් ලිපිඹක්
අලයයි.
උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

2. ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

3.උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

4. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති තය පිටඳත් ඵට වති යන රද ලිපි
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
පිටඳත් අලය නේ.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

5. වදය ඳරීක්ණ හර්තහ

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද ේපර්ණ වදය හර්තහනේ පිටඳතක්

6. දිවුරුභ නවෝ ප්රතිඥහ (නඳොදු 278) නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

5665

CS/DOS/ 42725

ඩී.නක්.දිනුහ මිඹ

යහඳෘති
සථීය කිරීභ DPMM/AD/ 2020.09.25
ශභනහයණ
PFවහ අධීක්ණ
DO/26/02
නදඳහර්තනේන්තු

7. ත්ේ වහ ඵළයේ ප්රහලඹ
(නඳොදු 261)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

8. ගිවිසුභ (නඳොදු 160)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

9.අනතබහඹ ප්රහල කිරීභ
(ආණ්ඩු ක්රභ යසථහනේ 157(අ)
ව 161(ඈ) (III) න යසථහ)

නිළයදි ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ වති යන රද පිටඳත

10. හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

එක් එක් විඹ භත් ඇති දින අනු
සඹලුභ හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන් එවිඹ යුතුඹ.

11. උඳහධි වතිනේ
විසතයහත්භ ප්රතිපර ටවන

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

12. උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

13. නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය

1. උේඳළන්න වතිඹ

උේඳළන්න වතිනඹහි නදඳභ වති
යන රද පිටඳත

2. ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනතහි වති යන රද
පිටඳත

3.උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

4. යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

5. උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන් වති යන
රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

6.උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ
ලිපිඹ

5666

උඳහධිඹ නහථ කිරීනේ ලිපිනේ
නිරධහරිඹහනේ නභ නිළයදි වන් ය
නනොභළති ඵළවින් නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි නහථ යමින් විලස විදයහරඹ
භගින් ලිපිඹක් අලයයි.

5667

CS/DOS/ 42827

පී.ඒ.නර්ණුහ මිඹ

සවිල් ආයක් සථීය කිරීභ CSD/CS/DO 2020.10.14
නදඳහර්තනේන්තු
S/(42827)

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

5668

CS/DOS/2774

ඩී.එේ.එස.ඵණ්ඩහය
භඹහ

නඵෞේධ ටයුතු සථීය කිරීේ නඵෞ.නො/ඳහ 2022.12.02
පිළිඵ
/ං.නි.1192
නදඳහර්තනේන්තු

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ(ශ්රී රංහ ප්රහචීන
බහනොඳහය භහභ) භඟින් උඳහධි
ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

උඳහධි වතිනේ විසතයහත්භ
ප්රතිපර ටවන

සඹලු ර් රට අදහර ප්රතිපර වන්
ය නිකුත් යන රද ප්රතිපර ටවන
පිටඳතක් ආඹතන ප්රධහනිඹහ විසන්
වති ය එවිඹ යුතුයි.(ශ්රී රංහ ප්රහචීන
බහනොඳහය භහභ විසන් නිකුත් යන
රද)

1)නවීේ ශ බිල්ඳත් 2)ගිවිසුභ

1)ඹතුරු ඳළදිඹ ේඵන්ධ නවීේ නවෝ
යජඹට අඹවිඹ යුතු නනත් නවිේ තිනබ්ද
නළේද ඹන්න පිළිඵ වන් නනොභළති
ඵළවින් දළනුත් යන්න. 2) ගිවිසුනේ
ඡහඹහ පිටඳතක් එහ ඇති ඵළවින් එහි මුල්
පිටඳත එන්න.

5669

CS/DOS/11394

ඒ.පී.අයි.දර්ලනී

හන්තහ වහ ශභහ
ටයුතු
අභහතයහංලඹ

විනේල
නිහඩු

5670

CS/DOS/10244

අයි.නක්.දීඳහනි

ප්රහනේශිඹ නල්ේ සථීය කිරීේ DS/WD/AD 2021.08.03
හර්ඹහරඹ M/04/03/42
ළලිවිටිඹ-දිවිතුය

1)උඳහධි වතිඹ 2)උේඳළන්න
වතිඹ

වති යන රද උඳහධි වතිඹ වහ
උේඳළන්න වතිඹ එන්න.

5671

CS/DOS/39998

එච්.එේ.එන්.කුභහරි
නභඹ/මිඹ

අධයහඳන
අභහතයහංලඹ

න ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති ර
පිටඳතක්

ශ්රී රංහ ගුරු නේනේ 3- (අ) නරේණිනේ
තනතුයට ඳත්යන රද ලිපිනේ වති
යන රද පිටඳතක්

මුදහවළරීභ

MWCA/2/5/ 2022.09.26
16/9/25

ED/12/01/1 30.11.2022
0/03/-1

ඹතුරුඳළදිනේ නශඳර ටිනහතභ යජඹට
අඹය නන ඇත්නේ එභ පිටඳත්

5672

CS/DOS/24592

ඩී.එේ.එන්.
දිහනහඹ

හන්තහ, ශභහ
සථිය කිරීේ MWCA/2/5/ 2022.11.10
ටයුතු වහ භහජ
9/4/1/119
විඵරළන්වීේ
අභහතයහංලඹ

චර්ඹහ ටවන

5673

CS/DOS/24719

එේ.නක්.සී.පී.
වරිසචන්ද්ර

නොවිජන
සථිය කිරීේ 7/2/8/75/8/ 2022.10.21
ංර්ධන
උඳහධි/නේ.ස
නදඳහර්තනේන්තු
ථි(යත්නපුය)

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2018.09.24 දින සට 2019.09.23 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ ව 2019.09.24 දින සට
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
2019.11.30 දින දක්හ හර්ෂි
භහනරෝචන හර්තහර වති යන
රද පිටඳතක් නන නනභ එන්න

5674

CS/DOS/24655

වි.ඩී.නක්.
රුණහනේන

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ WEDS/ADM 2022.10.03
හර්ඹහරඹ /HR/2/PER/
ළලිනනඳොර
DO/24655

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.06.25 දින සට 2019.11.30 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක් නන නනභ
එන්න
නිහඩු හර්තහ

එහ නළත. ඹථහත් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි වති යන රද පිටඳත

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
නිළයදි ේපර්ණ යන රද 03
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳරිශිසඨඹ එන්න.
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

5675

CS/DOS/25276

ජී.ජී.ය.එේ.
ධර්භනේන

භළදදුේඵය
සථිය කිරීේ KDS/MDB/1 2022.10.17
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/21/4/26
හර්ඹහරඹ

චර්ඹහ ටවන

චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ අත්න
තළබිඹ යුතු සථහනනේ අත්න තඵහ නළත.
නිරධහරිඹහනේ අත්න තඵන රද චර්ඹහ
ටවන එවිඹ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

නිහඩු හර්තහනේ වන් 2015 ර්නේ
රඵහ ඇති ළටුේ යහිත නිහඩු පිළිඵ
ඳළවළදිලි කිරීභක්

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 03 ඳරිශිසඨඹ අනු
ඳත්වීභ බහය න්නහ රද ඵට ලිපිඹ
/ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට
හර්තහ ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.

5676

5677

CS/DOS/24093

CS/DOS/23028

පී.ඒ. භන්භලි

නක්.වී.ඩී.
නනනවියත්න

ෘෂිර්භ
අභහතයහංලඹ

සථිය කිරීේ 2/1/1/20/G 2022.11.16
AL-58

භවවිරච්චිඹසථියකිරීේ
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
හර්ඹහරඹ

RG/AB/20/0 2022.11.02
1/164

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

ප්රතිපර ටවනන් නිරධහරිඹහනේ ඳත්වීේ
අංඹ වන් ය එන්න.

නිහඩු හර්තහ

2015 ර්නේ අනිඹේ නිහඩු 22ක් දක්හ
ඇත. නිළයදි හර්තහ ලිත් ර් ඳදනමින්
එන්න.

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

උඳහධි ප්රතිපර නහථ යමින් එහ ඇති
ලිපිඹ ප්රභහණත් නනොනේ. අදහර
නතොයතුරු සඹල්ර ඇතුශත් න ඳරිදි
සය ඇති ආෘති ඳත්රඹ අනු
ේපර්ණ යන රද උඳහධි ප්රතිපර නහථ
කිරීනේ ලිපිඹක් අලයයි.
2018.06.30දිනට අදහශ හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ ප්රතිපර ටවන DOS අංඹ ද
ඇතුශත් ය නළත නඹොමු යන්න.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ප්රතිපර
ටවන්

5678

5679

CS/DOS/A/ 42308 වී.එේ.නජීමි භඹහ

CS/DOS/A/ 42032 එල්.ඒ.එේ.ඩී.
ලිඹළදිපිට භඹහ

නහරි
ංර්ධන වහ
නිහ
අභහතයහංලඹ

උස කිරීභ MR/02/12/ 2022.12.01
PF/DO/40

මුදල්,ආර්ථී
සථහයියණ ව
ජහති ප්රතිඳත්ති
අභහතයහංලඹ

මුදහවළරීභ

MF/01/11/1 2022.11.09
/4/ - නළුභ
V

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

චර්ඹහ ටවන

ළටුේ ර්ධ සඹල්ර නිළයදි වන්
ර ඹහත්හලින යන රද චර්ඹහ
ටවන

01. යහජය නේහ නොමින් බහ
හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති 143 න්තිඹ
අනු ඉල්ලීභ (11 ඳරිශිසඨඹ)
02. න ඳත්වීේ ලිපිනඹහි වති
ර පිටඳතක්

5679

CS/DOS/ 42654

එච්.සී.පී.නේනහධීය
භඹහ

ජනහධිඳති
හර්ඹහරඹ

විනේල
නිහඩු

PS/HR/02/P 2022.10.27
F/4360

ප්රේඳහදන නිරධහරී තනතුයට ඳත්යන
රද ලිපිනේ වති යන රද පිටඳතක්

යජඹට අඹවිඹ යුතු ණඹ මුදල්
තිනබ්ද ඹන්න වහ ඒහ අඹ ය
ළනීභට ටයුතු ය ඇේද ඹන්න
පිළිඵ විසතයඹක්

2023.01.09
අනු
අංකය

CS/DOS/.......
අංකය

නිධාරියාගේ නම

ගවේලා ව්ථානය

ආයතනික ලිපිගේ ඔගේ
කටයුත්ත
අංකය

ලිපිගේ දිනය

අඩුපාඩු ගේඛනය

විව්තරය

5680

62312

නේ.එේ.එස.ඒ.ජඹවීය ංචහය වහ ඉඩේ විනේල
නභඹ
අභහතයංලඹ
නිහඩු

5681

CS/DOS/01513

T G වීයනෝන්

හරිභහර්
අභහතයහංලඹ

5682

CS/DOS/00244

R P යණසංව

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරීේ DSVS/EB/PF 2022.11.29
හර්ඹහරඹ /DO/280/30
වුන්ඹහ දකුණ

යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.02.11 දින සට 2016.10.21 දින
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
දක්හ හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
වති යන රද පිටඳතක්

5683

CS/DOS/A/48640 එේ.ඩී.ඊ.
ඳේභහන්ති මිඹ

නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට
පිළිඵ
උස කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

5684

CS/DOS/A/48143 නක්.නක්.ඒ.එස.එල්. හන්තහ ශභහ
II නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2022.10.18
කුභහරි මිඹ
ටයුතු වහ භහජ උස කිරීභ 25/10/22
විඵර ළන්වීනේ
අභහතයහංලඹ

ඳත්වීේ ලිපිඹ

2006.09.26 දින නිතහ ංර්ධන
නිරධහරී තනතුයට ඳත් ව ඳත්වීේ ලිපිඹ

5685

CS/DOS/A/48297 එස. යංජිතභරර්

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ,
කිලිනනොච්චි.

II නරේණිඹට KN/DPS/PF/ 2021.12.14
උස කිරීභ 10/030

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

5686

CS/DOS/A/48407 එන්.එස.නක්.
ජඹසංව භඹහ

නොවිජන
II නරේණිඹට 7/2/8D/උ.කි 2022.10.14
ංර්ධන
උස කිරීභ -II (යත්නපුය)
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

2006 ර්නේ ළටුේ ර්ධ දින
නනසවීේ ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක්
භඟ නිළයදි කිරීේ නනතොත් එභ
නිළයදි කිරීේ ටවන් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

5687

CS/DOS/A/48608 ඩී.එේ. භල්හන්ති
මිඹ

හන්තහ ශභහ
II නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2022.11.23
ටයුතු වහ භහජ උස කිරීභ 18/4/1/120
විඵර ළන්වීනේ
අභහතයහංලඹ

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

MT/ADM01 2022.11.21
/05/02/3

සථිය කිරීේ MOI/AD/10 2022.12.02
/03/04

නඳොදු 126 ආෘතිඹ

2022.11.14 සට 2022.12.16
හරසීභහට අදහශ එවිඹ යුතුඹ

චර්ඹහ ටවන

ළඩ බහයළනීනේ දිනඹ 2013.03.01 ට
අදහශ නිළයදි කිරීේ යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

5688

CS/DOS/A/48707 එේ.එේ.ඊ.
කුසුභරතහ මිඹ

දිසත්රික් නල්ේ
හර්ඹහරඹ,
නොශම.

5689

CS/DOS/A/48491 ජී.එල්.නක්.
නරනදය මිඹ

5690

චර්ඹහ ටවන

2013, 2014 වහ 2015 ර්ර ළටුේ
ර්ධ දින නනසවීේ ේඵන්ධ ඳළවළදිලි
කිරීභක් භඟ නිළයදි කිරීේ නනතොත්
එභ නිළයදි කිරීේ ටවන් යන රද
චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

ත්ත් නිසඳහදන II නරේණිඹට
වහ නෞය
උස කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

2015 ර්නේ ළටුේ ර්ධ දින
නනසවීේ ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක්
භඟ නිළයදි කිරීේ නනතොත් එභ
නිළයදි කිරීේ ටවන් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

CS/DOS/A/48082 ආර්.ඩී.එල්. හනහ
භඹහ

මිනිසඵර ව
II නරේණිඹට
රැකීයක්හ
උස කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

චර්ඹහ ටවන

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ ේඵන්ධ
ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ නිළයදි කිරීේ
නනතොත් එභ නිළයදි කිරීේ ටවන්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක්
එවිඹ යුතුඹ.

5691

CS/DOS/A/48672 ඒ.එල්.අයි.
වික්රභසංව මිඹ

නඵෞේධ ටයුතු II නරේණිඹට නඵෞ.නො./ 2022.10.25
පිළිඵ
උස කිරීභ ඳහ/නඳෞ.ලි/
නදඳහර්තනේන්තු
භහනඹෝජ/6
35

චර්ඹහ ටවන

2014 ර්නේ ළටුේ ර්ධ දින
නනසවීේ ේඵන්ධ ඳළවළදිලි කිරීභක්
භඟ නිළයදි කිරීේ නනතොත් එභ
නිළයදි කිරීේ ටවන් යන රද චර්ඹහ
ටවනනහි පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

5692

CS/DOS/A/47712 එල්.ඩබ්. ගුණයත්න
මිඹ

ඉඩේ නොභහරිස II නරේණිඹට LCGD/AD/5/ 2022.10.13
නදඳහර්තනේන්තු උස කිරීභ 1-103

චර්ඹහ ටවන

5693

CS/DOS/A/47568 ඒ.එන්.පී. නඳනර්යහ
මිඹ

හන්තහ ශභහ
II නරේණිඹට MWCA/2/5/ 2022.11.24
ටයුතු වහ භහජ උස කිරීභ 18/4/1/84
විඵර ළන්වීනේ
අභහතයහංලඹ

5695

13329

එච්.පී.ය.ඒ.නෝභයත් අධියණ
න මිඹ
අභහතයහංලඹ

II නරේණිඹට COL/PLN/D 2021.11.29
උස කිරීභ DO/6/21/20
21

සථීය කිරීේ MOJ/E08/M 2018.05.03
BC/DO(II)

2012 වහ 2013 ර්ර නහ ඇති ළටුේ
ර්ධ චර්ඹහ ටවනනහි ඳළවළදිලි
වන් වී නනොභළති ඵළවින් ඹථහත්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි වති
යන රද පිටඳත
අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2013.04.22 දින සට 2013.05.31 දක්හ
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහනේ ආඹතන
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
ප්රධහනිඹහනේ නිරමුද්රහ හිත වති
යන රද පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න

5696

12340

නක්.ඩී.ඒ.පිඹසීලි මිඹ ළලිනොනඳොර
සථීය කිරීේ WEDS/ADM 2022.11.14
ප්රහනේශීඹ නල්ේ
/HR/2PER/D
හර්ඹහරඹ
O/12341

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නබ් අඩවිනේ ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ
ප්රහය ේපර්ණ යන රද දිවුරුේ
ප්රහලනේ මුල් පිටඳත(නනභහි ඳතින
නනසේ ටවන් යන්න)

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතයනේ මුල් පිටඳත
(ලිත් ර් ඳදනමින් ස යන රද
හර්තහක්)වහ හර්ඹක්භතහ භත් දින
දක්හ
යහජය නේහ නොමින් බහ හර්ඹ 2016.04.16 දින සට 2019.11.29
ඳටිඳහටි රීති අනු හර්ෂි
හර්ඹක්භතහ ඩඉභ භත් දින දක්හ
භහනරෝචන හර්තහ (5 ඳරිශිසට)
හර්ෂි භහනරෝචන හර්තහර වති
යන රද පිටඳතක් ඉදිරිඳත් යන්න
5697

13389

ආර්.එච්.සී.නනවිය
ත්න මිඹ

ප්රජහ ඳහද
සථීය කිරීේ DCBC/EST/0 2022.08.24
විනලෝධන
8/2/1/57
නදඳහර්තනේන්තු

නිහඩු හර්තහ

2017.03.19-2018.03.18 දින දක්හ රඵහ
ඇති අනීඳ නිහඩු නභොනහද ඹන්න
ඳළවළදිළි කිරීභක් වහ 2018.03.192019.03.18 රඵහ ඇති ළටුේ යහිත නිහඩු
පිළිඵ ඳළවළදිලිකීභක් ඉදිරිඳත් යන්න

5698

13704

එේ.නක්.පී.දභඹන්ති
මිඹ

යහඹ වහ නහවි
අභහතයහංලඹ

යහ.නේ.නො හර්ඹ ඳටිඳහටි රීති
ංග්රවනේ 04 ඳරිශිසඨඹ අනු
නේඹට හර්තහ ශ ඵ නහථ
යන ලිපිඹ
චර්ඹහ ටවන (නඳොදු 35)

මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ.
චර්ඹහ ටවනනහි නිරධහරිඹහනේ නභ
නිළයදි ටවන් ය නළත. නභ නිළයදි
නොට ඉදිරිඳත් යන්න

5699

12175

නක්.එේ.එල්.නක්.හ ංසෘති
සථීය කිරීේ DCA/02/14/ 2022.10.17
රිඹේඳනඳරුභ
ටයුතු
01/PF-23
නදඳනර්තනේන්තු

නිහඩු හර්තහ

2015.04.16-2016.04.14 දින දක්හ රඵහ
ඇති අඩළටුේ පිළිඵද ඳළවළදිලි කිරීභක්
ඉදිරිඳත් යන්න

5700

CS/DOS/41078

ආර්. නජඹචන්චන්ද්රන් භහජ
නේඹ
MSEW/AD
විඵරන්වීේ වහ සථීය කිරීභ M/DN/01සුබහධන
47
අභහතයහංලඹ

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.06.07 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.(සථහන නදනහිභ )

සථීය කිරීේ DGMS/AD/P 2021.07.15
/DO/11

2017.01.19

5701

5702

5703

CS/DOS/40268

CS/DOS/41046

CS/DOS/40693

එල්.චන්ද්රදීඳහ

එස. අසයේ

ඒ.ඩී.එල්.ඒ.කුභහරි
මිඹ

ඉඩේ නොභහරිස 1/13/නඳෞලි 2017.09.27 නේඹ සථීය
ජනයහල්
136
කිරීභ
නදඳහර්තනේන්තු

ර්භහන්ත වහ
හණිජ ටයුතු
අභහතයහංලඹ

105/09/01/ 2017.09.08 නේඹ සථීය
01
කිරීභ

ප්රහ/නල්- ඇල්පිටිඹ EP/ED/05/ 2022.12.12 නේඹ සථීය
PF-06/03
කිරීභ

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනත් ඳළවළදිලි වති
යන රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.නබ් අඩවිනේ
ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ
යන රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල්
පිටඳත(නනභහි ඳතින නනසේ
ටවන් යන්න

නනේ නනට ඳළවළදිලි කිරීභක්

නනභහි නනසේ ඇත. එභ නනට
දිවුරුේ ප්රහලඹක් අලයයි.නබ් අඩවිනේ
ඳශ ය ඇති ආෘතිඹ ප්රහය ේපර්ණ
යන රද දිවුරුේ ප්රහලනේ මුල්
පිටඳත(නනභහි ඳතින නනසේ
ටවන් යන්න

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)

ජහති වළඳුනුේඳත

ජහති වළඳුනුේඳනත් ඳළවළදිලි වති
යන රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

උඳහධි වතිඹ

උඳහධි ප්රදහනනෝත්නේ පිරිනභන රද
උඳහධි වතිනේ වති ර පිටඳත

උඳහධි ප්රතිපර නහථ කිරීනේ ලිපිඹ

විලසවිදයහරඹ භඟින් උඳහධි ප්රතිපර
නහථ කිරීනේ ලිපිනේ මුල් පිටඳත
අලයයි.

5703

CS/DOS/40693

ඒ.ඩී.එල්.ඒ.කුභහරි
මිඹ

ප්රහ/නල්- ඇල්පිටිඹ EP/ED/05/ 2022.12.12 නේඹ සථීය
PF-06/03
කිරීභ
04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.09.19 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.(සථහන නදනහිභ )
නදඳහර්තනේන්තු ප්රධහනිඹහනේ
නිර්නේලඹ

දී. නල් නිර්නේලඹ රළබී නනොභළත

04 ඳරිශිසඨඹ අනු නේඹට හර්තහ මුල් ඳත්වීේ දිනට අදහර ළඩ බහය
ශ ඵ නහථ යන ලිපිඹ
ළනීභ ක්රිඹහත්භ න නිළයදි දිනඹ
නහථ න ඳරිදි ළඩ බහය ළනීනේ ලිපිඹ
ඉදිරිඳත් ශ යුතුඹ. ළඩබහය ළනීනේ
ලිපිනේ දිනඹ 2013.06.07 දින සට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි නර ංනලෝධනඹ
විඹ යුතුඹ.(සථහන නදනහිභ )

5704

5705

CS/DOS/40557

CS/DOS/28672

ය.ජී.ඩී. ධේමිහ

ළවිලි ර්භහන්ත නේඹ
MPI/Admin/ 2019.10.02
අභහතයංලඹ
සථීය කිරීභ 16/GL/03

ඩබ්ලිේ.ටී.ගුණයත්න ජනහධිඳති
හර්ඹහරඹ

සථිය කිරිභ PS/HR/02/P 2022.10.29
I/3042

චර්ඹහ ටවන

ඹථහත් යන රද චර්ඹහ ටවනනහි
වති යන රද පිටඳත

ළටුේ යහිත නිහඩු

2013.02.15-2014.4.23 ඳරිහ
හර්තහනේ ළටුේ යහිත නිහඩු 821/2
දවන් ය ඇත 2022.11.25 එන රද
අඩුඳහඩු ර දවන් ය ඇත්නත් ළටුේ
යහිත නිහඩු 76 ක් නර නේ.ඒ පිළිඵද
ඳළවළදිලි කිරීභක් නිර්නේල භගින්
ඉදිරිඳත් යන්න .

නිහඩු හර්තහ

නිරධහරිඹහනේ ඳරිහ හරඹ තුශ
රඵහත් නිහඩු විසතය (ලිත් ර්
ඳදනමින් ස යන රද හර්තහක්)
වති යන රද පිටඳතක් එවිඹ යුතුඹ.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
භත්වීනේ ප්රතිපර ටවනනහි
ඳත්වීේ (DOS) අංඹ ටවන්
නළත. සඹලු විඹන් භත් ප්රතිපර
ටවන් අලය නේ.

5706

CS/DOS/29600

ආර්.එස.පී.ෘස

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ
හර්ඹහරඹ,
භන්නහයභ නයඹ

2021.11.12

උඳහධි වතිනේ වහ උඳහධිඹ
නහථ කිරීනේ වතිනේ නනේ
නනක් ඇත. නිළයදි උඳහධි
නහථඹ නවෝ නනේ නනට
දිේරුේ ප්රහලඹක් අලය නේ.

5707

CS/DOS/29618

ඊ.එන්.නඳනර්යහ

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ DS/MN/AD/ 2022.12.02
හර්ඹහරඹ,
06/PF/DO/4
භන්නහයභ නයඹ
1

උඳහධි වතිනේ වහ උඳහධිඹ
නහථ කිරීනේ වතිනේ නනේ
නනක් ඇත. නිළයදි උඳහධි
නහථඹ නවෝ නනේ නනට
දිේරුේ ප්රහලඹක් අලය නේ.

5708

CS/DOS/28901

එච්.ඊ.පී.දුල්මිණි

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ YAK/ADM/0 2021.01.11
හර්ඹහරඹ,
9/01/08
ඹක්රමුල්ර

බහවිතනේ ඳතින නභ ව
උේඳළන්න වතිනේ නභ නනස
නේ. නනේ නනට දිේරුේ
ප්රහලඹක් අලය නේ.
ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති යන
රද ජහති වළදුනුේඳනත් ඳළවළදිලි
පිටඳතක්
ආඹතන ප්රධහනිඹහ වති යන
රද උේඳළන්න වතිනේ
පිටඳතක්

5709

CS/DOS/29201

එෂස.නේ.නරින්

භහජ නේහ
සථිය කිරිභ
නදඳහර්තනේන්තු

2022.11.21

නිළයදි ේපර්ණ ශ 04
ඳරිශිසඨඹ
නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹ

5710

5711

CS/DOS/28831

CS/DOS/29047

එච්.පී.ඒ.ප්රිඹදර්ලනී

එච්.එේ.සී.න්ත
නවේයත්

ප්රහනේශීඹ නල්ේ සථිය කිරිභ ප්රහනල්/අක්/1 2022.09.18
හර්ඹහරඹ,
/8/1/2022
අක්මීභන

චර්ඹහ ටවනන් නභ නිළයදි ශ
යුතුයි.

නඵෞේධ ටයුතු සථිය කිරිභ නඵෞ.නො./ 2022.11.24
පිළිඵ
ඳහ/ං.නි./10
නදඳහර්තනේන්තු
43

නිළයදි ේපර්ණ ශ 04
ඳරිශිසඨඹ

නනේ නනට දිවුරුේ ප්රහලඹ

චර්ඹහ ටවනනහි ළඩ බහයත්
දිනඹ නිළයදි විඹ යුතුයි
ලිත් ර් ඳදනභට නිහඩු හර්තහ
උඳළදි වතිඹ

5712

CS/DOS/29833

එල්.ඩී.වල්ේල්රත් ඉඩේ හිමිේ
සථිය කිරිභ
ත
නියවුල් කිරීනේ
නදඳහර්තනේන්තු

2022.11.21

2013.08.01-2014.05.09 ,
2014.05.10-2015.05.09 වහ
2015.05.11-2016.05.10 දක්හ
ඳරිහ භහනරෝචන හර්තහර
ආඹතන පුධහනිඹහනේ නිර මුද්රහ
2015.05.09-2015.05.11 හරඹ
ඳරිහ හර්තහනේ වන් නනොනේ.

නක්.එල්.ජී.ඩී.නයෝෂි
ණී

5713

CS/DOS/10284

5714

CS/DOS/A/45823 W.H.M.J. කුභහය
භඹහ

ප්රහනේශිඹ නල්ේ මුදහවළරීේ
හර්ඹහරඹ ඇල්පිටිඹ

ප්රහවන
අභහතයහංලඹ

EP/ED/09/0 2021.10.08
6-VII

උස කිරීභ MT/01/04/0 2020.06.10
II නරේණිඹ 3/06

ඹතුරු ඳළදිනේ ටිනහභ පිළිඵ

ඹතුරු ඳළදිඹ මිරදී ත් ඵ නවෝ නළති ඵ
දන්හ සටිඹ යුතු අතය,එඹ මිරදී ත්නත්
නේ එහි නශනඳොශ ටිනහභ ව
ලිඹහඳදිංචි වතිඹ එවීභට ටයුතු
යන්න.

හර්ඹක්භතහ ඩඉේ ඳරීක්ණඹ
පිළිඵ

ඳරිහ හරඹ තුර හර්ඹක්භතහ
ඩඉේ විබහඹ භත් නනොවීභට නවේතු

චර්ඹහ ටවන

ළටුේ ර්ධ දින නනසවීේ ේඵන්ධ
ඳළවළදිලි කිරීභක් භඟ නිළයදි කිරීේ
නනතොත් එභ නිළයදි කිරීේ ටවන්
යන රද චර්ඹහ ටවනනහි පිටඳතක්
එවිඹ යුතුඹ.
අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
අ.නඳො. හභහනය නඳශ විබහනේ නදන ඵ නදභශ / සංවර භත්
ඵ නහථ කිරීභට ප්රතිපර නල්නඹ

ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

5715

CS/DOS/A/45649 A.M.U. ප්රිඹංගිහ මිඹ ඵන්ධනහහය
මුරසථහනඹ

උස කිරීභ ඩී1/12125
II නරේණිඹ

2021.11.08

අඩ ළටුේ/ළටුේ යහිත නිහඩු දින 90 ක්
අඹදුේඳත්රනේ වන් න ඵළවින් ඒ
පිලිඵ විසතයඹක් වහ එභ දින ණන
රඳන රද නිළයදි උස කිරීේ දිනඹ
වහ නිර්නේලඹ(ළ.යු -උස වීේ දිනඹ
ළටුේ යහිත නිහඩු / අඩ ළටුේ නිහඩු
දින ණනට අනුරපී ප්රභහද න ඵළවින්
2018.04.01 උස වීභට සුදුසුේ රඵන
ඵ නිරීක්ණඹ නේ.)

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.
අ.නඳො. හභහනය නඳශ විබහනේ නදන ඵ නදභශ / සංවර භත්
ඵ නහථ කිරීභට ප්රතිපර නල්නඹ
ආඹතන ප්රධහනිඹහනේ නිර්නේලඹ

5716

5717

CS/DOS/A/45045 K.ජනනි නභඹ/මිඹ

හන්තහ, ශභහ
උස කිරීභ MWCA/2/5/ 2022.07.04
ටයුතු වහ භහජ II නරේණිඹ 13/20/9/23
විඵර ළන්වීේ
6
අභහතයහංලඹ

CS/DOS/A/45382 P.D.D.S. ගුණර්ධන ඉඩේ හිමිේ
උස කිරීභ 01/03/01/0 2020.01.14
ේඹ
නියවුල් කිරීනේ
II නරේණිඹ 1/295
නදඳහර්තනේන්තු

අඩ ළටුේ/ළටුේ යහිත නිහඩු දින 20 ක්
වහ 42 ක් අඹදුේඳත්රනේ වන් න
ඵළවින් ඒ පිලිඵ විසතයඹක් වහ එභ දින
ණන රඳන රද නිළයදි උස කිරීේ
දිනඹ වහ නිර්නේලඹ(ළ.යු -උස වීේ
දිනඹ ළටුේ යහිත නිහඩු / අඩ ළටුේ
නිහඩු දින ණනට අනුරපී ප්රභහද නේ.)

අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
ලිඛිත වහ හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය ටවන්ර වති ශ පිටඳත් එවිඹ
ඇති ලිපිඹ
යුතුඹ.
අ.නඳො. හභහනය නඳශ විබහනේ නදන ඵ නදභශ / සංවර භත්
ඵ නහථ කිරීභට ප්රතිපර නල්නඹ
අනනක් යහජය බහහ ප්රවීණතහ
යහජය බහහ ප්රවීණතහ භත්වී තිබීභ
ේපර්ණ ය ඇති ඵට නිකුත් ය පිළිඵ ආඹතනනඹන් නිරධහරිඹහට
ඇති ලිපිඹ
දන්න රද ලිපිනේ පිටඳත භඟ ලිඛිත වහ
හචි ඳරීක්ණ ප්රතිපර ටවන්ර
වති ශ පිටඳත් එවිඹ යුතුඹ.

අ.නඳො. හභහනය නඳශ විබහනේ නදන ඵ නදභශ / සංවර භත්
ඵ නහථ කිරීභට ප්රතිපර නල්නඹ

