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2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකේ පිළිඵ ඳනත 8ලන ලගන්තිය යටතේ ප්රකායට ඳේ 

කෂ යුතු අර්ධ ලාර්ෂික ලාර්තාල 

2018.07.01 දින සිට 2018.12.31 දින දක්ලා 

 

1. අභාත්ාාංලඹ/ ඳශාත් බා, ඳශාත් බාවේ අභාත්ාාංලඹ - යාජ් ඳිපඳාරන ව ආඳදා කශභනාකයණ 

අභාත්ාාංලඹ - යාජ් ඳිපඳාරන ව කශභනාකයණ අාංලඹ 

 

(වඳය රාජ්ය ඳිපඳාන  කෂභනාකරණ වශ නීතිය ශා වාභය පිළිඵ අභාතයාංය  වර ඳැති වභභ 

අභාත්ාාංලඹ 2018.11.09 දින නිකුත් කයන රද 2096/68 අාංක දයණ අතිවිවලේ ගැට් ඳත්රඹ භඟින් යාජ් 

ඳිපඳාරන වා කශභනාකයණ අභාත්ාාංලඹ, ්වේල කටයුතු අභාත්ාාංලඹ වා අරකයණ අභාත්ාාංලඹ ඹන 

අභාත්ාාංල තුන වත් ඳැරී තිබ විඹඹ ඳථඹන් එක් කයමින් රාජ්ය ඳිපඳාන  ව්ලතේ කටයුතු ශා 

අධිකරණ අභාතයාංය ලවඹන් න අභාත්ාාංලඹක් වර ්ථාපිත් කයන රදී. 2018.12.28 දින නිකුත් 

කයන රද 2103/33 අාංක දයණ අතිවිවලේ ගැට් ඳත්රඹ භඟින් වභභ අභාත්ාාංලඹ රාජ්ය ඳිපඳාන වශ 

ආඳදා කෂභනාකරණ අභාතයාංය ලවඹන් ාංවලෝධනඹ කයන රදී. 

 

වත්ොයතුරු දැනගැනීවේ ඳනත් අනු ප්රකාලඹට ඳත් කශ යුතු 2018.07.01 දින සිට 2018.12.31 දින දක්ා 

න අර්ධ ාර්ෂික ාර්ත්ා යාජ් ඳිපඳාරන ව කශභනාකයණ අාංලඹ විසින් ප්රකාලඹට ඳත් කයන අත්ය, 

ආඳදා කශභනාකයණ අාංලඹ උක්ත් කාරඹ ේඵන්ධවඹන් න අර්ධ ාර්ෂික ාර්ත්ා එභ අාංලවේ 

වත්ොයතුරු නිරධාිපඹා විසින් ප්රකාලඹට ඳත් කයනු ඇත්.) 

 

 ලිපිනඹ - නිදව් චතුයශ්රඹ, වකොශම 07 

 දුයකථන අාංක -  0112696211-13 

 විදුත් ත්ැඳෑර - info@pubad.gov.lk 

 වබ් අඩවිඹ - www.pubad.gov.lk 

2.   

 නභ දුයකථන අාංකඹ 

වේකේ ඳේභසිිප ජ්යභාන්න භශතා 2018.11.08 

න දින දක්ා රාජ්ය ඳිපඳාන  

කෂභනාකරණ වශ නීතිය ශා වාභය 

අභාතයාංතේ වේකේ වර කටයුතු 
කයන රද අත්ය, 2018.11.09 න දින 
සිට වේ දක්ා රාජ්ය ඳිපඳාන වශ ආඳදා 

කෂභනාකරණ අභාතයාංතේ වේකේ 

ලවඹන් තේ.තේ. රේනසිිප භශතා 
කටයුතු කයනු රඵයි. 

011 2695738 

අතිවර්ක වේකේ (යාජ් ඳිපඳාරන) බී.පී.පී.එ්. අවබ්ගුණයත්න මිඹ. 011 2691044  

අතිවර්ක වේකේ (අබන්ත්ය ඳාරන) ආර්.එේ.අයි.යත්නාඹක මිඹ. 011 2695150 

අතිවර්ක වේකේ (විභර්ලන වා 

වභවවයුේ) 

බි.එේ.එේ.එේ. ඵ්නාඹක මිඹ. 011 2676433 

mailto:info@pubad.gov.lk
https://www.pubad.gov.lk/
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අතිවර්ක වේකේ (භාන ේඳත් 

ාංර්ධන) 

ප්රදීඳා වේයසිාංව මිඹ. 0112187104 /  

0112698462  

ආඹත්න අධක් ජ්නයාේ (ැ.ඵ) එච්.ඒ. චන්දන කුභායසිාංව  භඹා. 011 2688330 

ඒකාඵේධ වේා අධක් ජ්නයාේ වක්.වී.පී.එේ.වේ. ගභවේ මිඹ. 011 2694560 

අධක්, ශ්රී රාංකා ඳිපඳාරන වේා 

අාංලඹ 

තුායා ඩී. ඳතියණවේ මිඹ 011 2698605 

අධක්, ශ්රී රාංකා ඉාංජිවන්රු වේා 

අාංලඹ 

ආර්.පී. ජ්ඹසිාංව භඹා  011-2698268 

අධක්, ශ්රී රාංකා ගණකාරකාරී වේා 

අාංලඹ 

දභඹන්ති විවේසිාංව මිඹ 011 2698672 

අධක්, ශ්රී රාංකා රභේඳාදන වේා 

අාංලඹ 

ආර්.එ්. වපුග්ත්ත් භඹා. 011 2688124 

අධක්, විදාත්භක වා ා්තු විදාඥ 

වේා අාංලඹ 

ආර්.එේ.එන්.ඊ.වක්. යණසිාංව මිඹ 011-2695187 

වජ්්ස වකාය වේකේ (අබන්ත්ය 

ඳාරන) 

සී.පී.ය.වවට්ටිආයච්චි භඹා 011 3071134 

වජ්්ස වකාය වේකේ (නිා වා 

ාංර්ධන) 

ලාන්ත් වීයසිාංව භඹා. 011 2692633 

වජ්්ස වකාය වේකේ (භාන 

ේඳත්) 

ආර්.වක්.ජී.ඩී.වක්. විවේසිාංව මිඹ 011 2698672  

වජ්්ස වකාය වේකේ (වත්ොයතුරු 

ත්ාක්ණ) 

භන්ති වේනානාඹක වභඹ 011 2689414 

වජ්්ස වකාය වේකේ (විභර්ලන 

ඳර්වේණ වා වභවවයුේ) 

වක්.ජී.එ්. රක්භාලි මිඹ 011 3091295 

 

3. අභාතයාංයට අයේ තඳොදු අධිකා්න් 

 විශ්රාභ ැප් ද වදඳාර්ත්වේන්තු 

 ජ්ාතික පරදායීත්ා වේකේ කාර්ඹාරඹ 

 ශ්රී රාංකා ාංර්ධන වා ඳිපඳාරන ආඹත්නඹ 

 දුය්ථ අධාඳන භධ්ථානඹ 

 

 න කශභනාකයණඹ වා ව ජ්ාතික බා 

 ආඳදා කශභනාකයණ භධ්ථානඹ 

 ජ්ාතික ආඳදා වන වේා භධ්ථානඹ 

 කාරගුණ විදා වදඳාර්ත්වේන්තු 

 ජ්ාතික වගොඩනැගිලි ඳර්වේණ ාංවිධානඹ 

 වේලගුණික ඵරඳෑේ අභ කිරීවේ ාඳිතිඹ 

 

යාජ් ඳිපඳාරන ව කශභනාකයණ අාංලඹ 

ආඳදා කශභනාකයණ අාංලඹ 
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අභාතයාංය තුෂ ව්ිාපිත අං (යාජ් ඳිපඳාරන ව කශභනාකයණ අාංලඹට අදාශ) 

 අබන්ත්ය ඳාරන අාංලඹ 

 නිා වා ාංර්ධන අාංලඹ 

 ආඹත්න අාංලඹ 

 මර අාංලඹ 

 ඒකාඵේධ වේා අාංලඹ 

 ශ්රී රාංකා ඳිපඳාරන වේා අාංලඹ 

 ශ්රී රාංකා ඉාංජිවන්රු වේා අාංලඹ 

 ශ්රී රාංකා විදාත්භක, ා්තු විදාඥ වා ත්ාක්ණ වේා අාංලඹ 

 ශ්රී රාංකා ගණකාරකාරී වේා අාංලඹ 

 ශ්රී රාංකා රභේඳාදන වේා අාංලඹ 

 භාන ේඳත් අාංලඹ 

 වත්ොයතුරු ත්ාක්ණ අාංලඹ 

 විභර්ලන, ඳර්වේණ වා වභවවයුේ අාංලඹ 

 අබන්ත්ය විගණන අාංලඹ 

 විශ්රාභ ැප් ද අාංලඹ 

 කශභනාකයණ ප්රතිාං්කයණ අාංලඹ 

 

4. අභාත්ාාංලවේ ාංවිධාන ටවන (යාජ් ඳිපඳාරන ව කශභනාකයණ අාංලඹට අදාශ) 

Organization Structure - Ministry of Public Administration & Management 

 

5. අභාත්ාාංලවේ ඵරත්ර (යාජ් ඳිපඳාරන ව කශභනාකයණ අාංලඹට අදාශ) 

 ශ්රී රාංකා ාංර්ධන ඳිපඳාරන ආඹත්නඹ ඳනත් (1982 අාංක 9) 

 ැන්දඹු පුරු ව අනත්දරු විශ්රාභ ැප් ද ඳනත් (1983 අාංක 24) 

 ැන්දඹු ව අනත්දරු විශ්රාභ ැප් ද ආඥාඳනත් (1898 අාංක 1) 

 ැන්දඹු පුරු ව අනත්දරු විශ්රාභ ැප් ද වඹෝජ්නා රභ (න්නේධ වමුදා ) ඳනත් (1998 අාංක 60) 

 ැන්දඹු වා අනත්දරු විශ්රාභ ැප් ද වඹෝජ්නා රභ (න්නේධ වමුදා) ඳනත් (1970 අාංක 18) 

 යාජ් වේා විශ්රාමිකඹන්වේ බාය අයමුදර ඳනත් ( 1999 අාංක 40) 

 යජ්වේ නිා (න්ත්කඹ ආඳසු රඵාගැනීභ) ඳනත් ( 1969 අාංක 7) 

 අනිාර්ඹ යාජ් වේා ඳනත් (1961 අාංක 70) 

 යාජ් වේා අර්ථ ාධක අයමුදර ආඥාඳනත් (1942 අාංක 18) 

 ත්ෑගි පිිපනැමීවේ ත්යඟ ඳනත් (1957 අාංක 37) 

 වනත් අභාත්යවඹක් ඹටත්ට නිල්චිත් ඳයා වනොභැති, වභි ඉවත් දවන් විඹඹන්ට අදාශ 

අදාශ අවනකුත් සිඹලු ්ථාන් 
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කාර්ඹ වා ක්රිඹාකායකේ     

 යාජ් ඳිපඳාරනඹ වා කශභනාකයණ විඹඹන්ට ව ශ්රී රාංකා ාංර්ධන ඳිපඳාරන ආඹත්නඹ, දුය්ථ 

ඉවගනුේ භධ්ථානඹ,  විශ්රාභ ැප් ද වදඳාර්ත්වේන්තු, යාජ් වේා විශ්රාමිකඹන්වේ බාය අයමුදර, 

පරදායීත්ා වේකේ කාර්ඹාරඹ ඹන වදඳාර්ත්වේන්තු වා ්ථාපිත් ආඹත්නඹන්ි විඹන්ට අදාශ 

ප්රතිඳත්ති, ැඩටවන් ව ාඳිති ේඳාදනඹ කිිපභ, ඳසු විඳයේ කිරීභ වා ඇගයිභ. 

 ඳවත් වන් වේාන්ි ඳිපඳාරනඹ වා පිිප් කශභනාකයණඹ. 

i. ශ්රී රාංකා ඳිපඳාරන වේඹ 

ii. ශ්රී රාංකා ගණකාරකාරී වේඹ 

iii. ශ්රී රාංකා රභේඳාදන වේඹ 

iv. ශ්රී රාංකා ඉාංජිවන්රු වේඹ 

v. ශ්රී රාංකා විදාත්භක වේඹ 

vi. ශ්රී රාංකා ා්තු විදාඥ වේඹ 

vii. ශ්රි රාංකා ත්ාක්ණ වේඹ 

 ඒකාඵේධ වේාන් ඳිපඳාරනඹ කිරීභ. 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ ඹටවත් න කාර්ඹඹන්. 

 යාජ් වේා පුුණුව. 

 ජ්ාතික පරදායීත්ා ඉවර නැාංවීභ පිණි ප්රතිඳත්ති, ැඩටවන් ක්කිරීභ ව ක්රිඹාත්භක කිරීභ. 

 විශ්රාභ ැප් ද ාංග්රවඹ ක්රිඹාත්භක කිිපභ. 

 යජ්වේ විශ්රාභ ැප් ද රභඹ ේඵන්ධ සිඹු  කටයුතු. 

 අව දක්ෂිත් ාංර්ධන ඉරක්කඹන් ාක්ාත් කයගැනීභ පිණි යාජ් ත්න්ත්රඹ තුශ ඹවඳාරනඹ ප්රර්ධනඹ 

කිරීභ. 

 නවීන ඹවඳාරන ාංකේඳ වඳුන්ාදීභ. 

 ජ්නත්ා අව දක්ාන්ට මුේත්ැන රඵාවදන යාජ් වේඹක් නිර්භාණඹ කිරීභ වා ප්රතිඳත්ති ේඳාදනඹ 

කිිපභ වා ක්රිඹාත්භක කිරීභ. 

 ශ්රී රාංකා ාංර්ධන ඳිපඳාරන ආඹත්නඹ, දුය්ථ ඉවගනුේ භධ්ථානඹ, විශ්රාභ ැප් ද වදඳාර්ත්වේන්තු, 

යාජ් වේා විශ්රාමිකඹන්වේ බාය අයමුදර ව පරදායීත්ා වේකේ කාර්ඹාරඹ ඹන ආඹත්නඹන්ට ඳැරී ඇති 

සිඹු භ විඹන්ට අදාශ කටයුතු අධීක්ණඹ කිරීභ. 
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6. . අභාත්ාාංලඹ ඹටවත් න වඳොදු අරකාරීන්ර වි්ත්ය  (යාජ් ඳිපඳාරන ව කශභනාකයණ අාංලඹට අදාශ) 

නිධා්න් තනතුර ඵත කාර්යයන් ශා කර්තලයන් එයට අදාෂ කාර්ය ඳටිඳාටි 

විශ්රාභ ැප් ද 

වදඳාර්ත්වේන්තු 

 

(විශ්රාභ ැප් ද අධක් 

ජ්නයාේයඹාවේ 

අධීක්ණඹ ඹටවත් 

ක්රිඹාත්භක වේ.) 

 විශ්රාභ ැප් ද ්ථා 

ාංග්රවඹ 

 ැන්දඹු පුරු ව අනත්දරු 

විශ්රාභ ැප් ද ඳනත් (1983 

අාංක 24) 

 ැන්දඹු ව අනත්දරු විශ්රාභ 

ැප් ද ආඥාඳනත් (1898 

අාංක 1) 

 ැන්දඹු පුරු ව අනත්දරු 

විශ්රාභ ැප් ද වඹෝජ්නා රභ 

(න්නේධ වමුදා ) ඳනත් 

(1998 අාංක 60) 

 යාජ් වේා විශ්රාමිකඹන්වේ 

බාය අයමුදර ඳනත් ( 1999 

අාංක 40) 

 යාජ් වේා අර්ථ ාධක 

අයමුදර ආඥාඳනත් (1942 

අාංක 18) 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා 

කාර්ඹ ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල 

ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 

 විශ්රාභ ැප් ද ්ථා ාංග්රවඹ වා ැන්දඹු අනත්දරු ආඥා 

ඳනත්ට අනුකර යාජ් වේක විශ්රාභ ප්රතිරාබ 

ිමිගැන්වීවේ ක්රිඹාලිඹ නිඹාභනඹ කිරීභ වා ඊට අදාශ 

විරවිධානඹන් ඳැනවීභ. 

 විශ්රාභ ැප් ද ේඵන්ධ නීති රීතීන්ට වා ප්රතිඳත්ති 

තීයණරට අනුකර යාජ් වේකඹන්වේ විශ්රාභ ැප්ඳ 

පිළිගැන්වීභ. 

 භාසික විශ්රාභ ැප් ද ප්රතිරාබ වා වනත් ප්රතිරාබ භාසික 

විශ්රාභ ැප් ද ප්රතිරාබ අඛ්ඩඩ වගවීභ, එක්යක් වගන 

ප්රතිරාබ වා වනත් ප්රතිරාබ නියදත්ාඹකින් යුක්ත් 

පිළිගැන්වීභ. 

 යාජ් වේා අර්ථ ාධක අයමුදේ රභඹ නිඹාභනඹ වා 

ප්රතිරාබ පිළිගැන්වීභ. 

 යජ්ඹ වනුවන් ැන්දඹු/ ැන්දඹු පුරු වා අනත්දරු 

දාඹක මුදේ රැ්කිිපභ වා අවනකුත් ආදාඹේ රැ්කිරීභ වා 

කශභනාකයණඹ කිිපභ. 

 නත්න වත්යතුරු ත්ාක්ණ රභවේදඹන් බාවිත්ඹ වා 

ාංර්ධනඹ කයමින් විශ්රාමික ප්රජ්ා වත් ඩාත් ප්රල්ථ 

වභන්භ කඩිනේ වේාක් රඵාවදමින් ිමිකේ 

පිළිගැන්වීභ. 

 විශ්රාභ ැප් ද ක්කිරීවේ ඒකක වා විශ්රාභ ැප් ද වගවීභ 

ේඵන්ධ න ඵැාංකු වා වගවීේ ජ්ාරඹ භඟ පරදායී 

ේඵන්ධත්ාක් ඳත්ා ගැනීභ වා ප්රර්ධනඹ. 

 භාජ් ආයක්ණ පිළිඵ වරෝක ප්රණත්ා අධඹනඹ 

කයමින් නත්න භාජ් ආයක්ණ රභඹන් පිළිඵ 

ප්රතිඳත්ති ේඳාදනඹ වා වඹ වීභ. 

 ාර්ෂික අඹැඹ පිළිවඹර කිරීභ වා ප්රගතිඹ පිළිඵ 

්ථාදාඹකඹට ගවීභ. 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ 

ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 
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 කශභනාකයණ වේා 

චරවේඛ 

 අභාත් භ්ඩඩර ාංවේල 

 වත්ොයතුරු දැනගැනීවේ 

ඳනත් 

 අතිවිවලේ ගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුේ 

 වේා ්ථා වා ඵා 

ගැනීවේ ඳිපඳාටි 

 භ්ථ විශ්රාමික ප්රජ්ාවේ ආර්ිකක වා භාජ් සුබාධනඹට 

අල ැඩටවන් වඳුනාගැනීභ වා ක්රිඹාත්භක කිරීභට 

වඳෞේගලික වා යාජ් වනොන අාංලවේ දාඹකත්ඹ 

රඵාගැනීභ. 

 විශ්රාමික ාංගේ ප්රමුඛ වකොටගත් සිවිේ භාජ්ඹ ්රීඹ 

ේඵන්ධ කයගනිමින් ප්රාවේය ඹ ාංර්ධන ක්රිඹාලිඹට 

දාඹක කය ගැනීභ. 

ජ්ාතික පරදායීත්ා වේකේ 

කාර්ඹාරඹ 

 

(අධක්යඹාවේ 

අධීක්ණඹ ඹටවත් 

ක්රිඹාත්භක වේ.) 

 ත්ෑගි පිිපනැමීවේ ත්යඟ ඳනත් 

(1957 අාංක 37 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා 

කාර්ඹ ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල 

ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 

 කශභනාකයණ වේා 

චරවේඛ 

 අභාත් භ්ඩඩර ාංවේල 

 වත්ොයතුරු දැනගැනීවේ 

ඳනත් 

 අතිවිවලේ ගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුේ 

 වේා ්ථා වා ඵා 

ගැනීවේ ඳිපඳාටි 

 පරදායිත්ා ප්රර්ධනඹ වා ඇඳ කැඳ ව පුුණුවකරුන්, 

විය ්ටඹන්, උඳවේලකරුන් වා පරදායිත්ා 

විගණනකරුන්වගන් භන්විත් ජ්ාතික ාංචිත්ඹක් 

පිිටවීභ. 

 වඳොදු ජ්නත්ා වා ව දැනුත් කිරීවේ ැඩටවන් 

ජ්නභාධ තුළින් පුු ේ ලවඹන් ඳත්ාවගන ඹාභට 

අල ජ්න න්නිවේදන ජ්ාරඹක් ආයේබ කිරීභ. 

 සිඹු භ අාංල ආයණඹ කයමින් ජ්ාතික ත්රවේ 

ැඩටවනක් භාජ්ගත් කිරීභ. 

 දැනුභ කශභනාකයණඹ ඉවශ නැාංවීභ තුළින් 

නකයණඹට වා නිර්භාණීලීතත්ඹට ඉඩ ැරසීභ. 

 යට තුශ පරදායිත්ා ැඩ ාං්කිතිඹක් ්ථාපිත් කිිපභ, 

පරදායීත්ාඹ තුළින් භාජ්ඹ ඵරගැන්වීභ වා භාජ්ඹට 

අත්ැරක් රඵාදීභ වා ග්රාමීඹ ාංර්ධනඹ ඒකාඵේධ 

කිරීභ වා සිේර අධනඹ කශභනාකරුන් ඉවශ නැාංවීභ. 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ 

ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 
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ශ්රී රාංකා ාංර්ධන වා 

ඳිපඳාරන ආඹත්නඹ 

 

(අධක් 

ජ්නයාේයඹාවේ 

අධීක්ණඹ ඹටවත් 

ක්රිඹාත්භක වේ.) 

 1982 අාංක 09 දයණ ශ්රී රාංකා 

ාංර්ධන වා ඳිපඳාරන 

ආඹත්න ඳනත්  

 යාජ් ාඳාය චරවේඛ 

 ශ්රී රාංකා ාංර්ධන වා 

ඳිපඳාරන ආඹත්න ඳිපඳාරන 

ාංග්රවඹ 

 ා දපු වා කාර්ඹාර වේක 

ඳනත්  

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා 

කාර්ඹ ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල 

ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 

 කශභනාකයණ වේා 

චරවේඛ 

 අභාත් භ්ඩඩර ාංවේල 

 වත්ොයතුරු දැනගැනීවේ 

ඳනත් 

 අතිවිවලේ ගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුේ 

 වේා ්ථා වා ඵා 

ගැනීවේ ඳිපඳාටි 

 යාජ් නිරධාරීන්වේ පුුණුව, දැනුභ, කුරත්ා ව 

චර්ඹාන් තුළින් ාංර්ධනඹ. 

 කශභනාකයණ ව යාජ් ඳිපඳාරන ක්වේත්රඹන්ි පුුණුව 

ඳාසභාරා ාංවිධානඹ කිිපභ. 

 භ්ථ යාජ් වේඹ තුශ අධීක්ණ කාර්ඹ භ්ඩඩරඹන්ි  

ප්රවීණ වේක ාංඛාක් ාංර්ධනඹ කිරීභ. 

 ත්භ ාංවිධාන කශභනාකයණ ඳේධති භාවරෝචනඹට ව 

ාංර්ධනඹ කිරීභ දවා යාජ් අාංලවේ ආඹත්නඹන්ට වඹ 

දීභ. 

 උඳවේලන කාර්ඹඹන් ව ඳර්වේණ කාර්ඹඹන් බාය 

ගැනීභ. 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ 

ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 

දුය්ථ අධාඳන 

භධ්ථානඹ 

 යාජ් ාඳාය චරවේඛ 

 ා දපු වා කාර්ඹාර වේක 

ඳනත්  

 වබ් ාංර්ධනඹ, ඉවගනුේ කශභනාකයණ ඳේධති 

පුුණුව භඟින් ආඹත්න ඊ-ඉවගනුේ ක්වේත්රඹ වත් පිවිසීභ 

වා උඳකාය කිරීභ. 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 
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(ප්රධාන විධාඹක 

නිරධාිපඹාවේ 

අධීක්ණඹ ඹටවත් 

ක්රිඹාත්භක වේ.) 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 
 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා 
කාර්ඹ ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල 
ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 
 ජ්නාරඳති චරවේඛ 
 යාජ් මුදේ චරවේඛ 

 කශභනාකයණ වේා 
චරවේඛ 

 අභාත් භ්ඩඩර ාංවේල 
 වත්ොයතුරු දැනගැනීවේ 

ඳනත් 
 අතිවිවලේ ගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුේ 
 වේා ්ථා වා ඵා 

ගැනීවේ ඳිපඳාටි 

 ඉේීතේ භත් ඕනෑභ විඹඹක් වා විවිධ විේතුන්වේ 

වබාගීත්ඹ භත් ඉවගනුේ අ්ථා ඇති කිරීභ. 

 ඳිපගණක ාක්යත්ාඹ ැඩි දියුුව කිරීභ වා පුුණුව 

ඳාසභාරා ාංවිධානඹ 

 ඳිපගණක ව වත්ොයතුරු ත්ාක්ණඹ ේඵන්ධ ැඩමුු  

වා ්ථානඹ රඵා දීභ. 

 ාඳාිපක වමු ව රැකිඹා ේමුඛ ඳරීක්ණ වා වීඩිවඹෝ 

ේභන්ත්රණ ඳැැත්වීවේ ඳවසුකේ රා දීභ. 

 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ 

ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 

කශභනාකයණ 

ප්රතිාං්කයණ අාංලඹ 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා 

කාර්ඹ ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල 

ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 

 කශභනාකයණ වේා 

චරවේඛ 

 අභාත් භ්ඩඩර ාංවේල 

 වත්ොයතුරු දැනගැනීවේ 

ඳනත් 

 දුක්ය ගේභානඹන්ි ප්රජ්ා ාංර්ධන ාඳිතිඹ. 

 ාේප්රදායික ගේභානඹන්ි ප්රජ්ා ාංර්ධනඹ ාඳිතිඹ  

ක්රිඹාත්භක කිරීභ. 

 ාං්කිතික වා ආගමික සිේධ්ථාන ැඩි දියුුව කිරීභ 

වයවා ගුණගරුක භාජ්ඹක් බිි කිරීභ.  

  අඩු ආදාඹේරාභී ඳවුේර ජීන ත්ත්ත්ඹ නගා සිප්වීභ. 

 දුක්ය ප්රවේලර ඳාේ දරුන්වේ වැකිඹාන් ැඩි දියුුව 

කිරීභ. 

 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ 

ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 
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 අතිවිවලේ ගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුේ 

 වේා ්ථා වා ඵා 

ගැනීවේ ඳිපඳාටි 

අබන්ත්ය ඳාරන අාංලඹ  ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා 

කාර්ඹ ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල 

ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 

 කශභනාකයණ වේා 

චරවේඛ 

 අභාත් භ්ඩඩර ාංවේල 

 වත්ොයතුරු දැනගැනීවේ 

ඳනත් 

 අතිවිවලේ ගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුේ 

 වේා ්ථා වා ඵා 

ගැනීවේ ඳිපඳාටි 

 අනුභත් කාර්ඹඹ භ්ඩඩරඹ ඹාත්කාීතන කිරීභ.  

 අභාත්ාාංලවේ භ්ථ කාර්ඹඹ භ්ඩඩර ඳත්කිරීේ, උ් 

කිරීේ, භාරු කිරීභ ඇතුු  සිඹලුභ ආඹත්න කටයුතු. 

 න ත්නතුරු ඇති කිරීභ. 

 උඳවඹෝගී වේාන් (ආයක්ක, නීඳායක්ක) ඳඹා 

ගැනීභට අල වටන්ඩර් වා ගිවිසුේ කටයුතු අධීක්ණඹ 

කිරීභ. 

 අභාත්ාාංලවේ ඹටිත්ර ඳවසුකේ (වගොඩනැගිලි, ජ්රඹ, 

විදුලිඹ, දුයකථන) ැඳයීභට අදාශ ඇ්ත්වේන්තු ක් 

කිරීභ, මිශ ගණන් කැවීභ, ඳඹා ගැනීභ, නඩත්තු කටයුතු 

වා විඹදේ ඳාරන කටයුතු. 

 අභාත්ාාංලවේ සිඹු භ ාවන ර ලිඹාඳදිාංචි කිරීේ, 

අනුයුක්ත් කිරීේ, යක්ණඹ, නඩත්තු, ඉන්ධන ේඵන්ධ 

කටයුතු වා ාංචිත් ාවන ැඳයීභට අදාශ කටයුතු. 

 ගරු අභාත්තුභන්රාවේ ත්ාකාලික කාර්ඹඹ භ්ඩඩර වා 

උඳවේලකරුන් ඳත්කිරීභට අදාර කටයුතු. 

 ඳාර්ලිවේන්තු උඳවේලක කායක බා, වඳත්ේ කායක 

බා, භාන ිමිකේ, වේලඳාරන ඳළිගැනීේ ආදී කටයුතු 

ේඵන්ධීකයණඹ. 

 ත්ැඳෑර විරභත් ඳත්ාවගන ඹාභ. 

 භා්ඩඩලික නිරධාරී රැ්වීේ ඳැැත්වීභ, ඳත්ාවගන ඹාභ 

වා ශ්රනාගායඹ ඳාරනඹට අදාශ කටයුතු. 

 වේඛනාගායඹ ඳත්ා ගැනීභට අදාශ කටයුතු. 

 අභාත්ාාංල විභසීේ කවුන්ටයඹ ව දුයකථන ුණභාරු 

විරභත් ඳත්ාවගන ඹාභ. 

 බාා ඳිපර්ත්නඹට අදාශ කටයුතු. 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ 

ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 
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නිා වා ාංර්ධන 

අාංලඹ 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා 

කාර්ඹ ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල 

ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 

 කශභනාකයණ වේා 

චරවේඛ 

 අභාත් භ්ඩඩර ාංවේල 

 වත්ොයතුරු දැනගැනීවේ 

ඳනත් 

 අතිවිවලේ ගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුේ 

 යජ්වේ නිා (න්ත්කඹ 

ආඳසු රඵාගැනීභ) ඳනත්  

(1969 අාංක 7) 

 වේා ්ථා වා ඵා 

ගැනීවේ ඳිපඳාටි 

 යජ්වේ නිරධාරීන්ට නිර නිා වන්කය දීභ, එභ නිා 

නඩත්තු කටයුතු සිදුකිරීභ. 

 අභාත්ාාංලඹ ඹටවත් ක්රිඹාත්භකන නිා ාඳිතිරට 

ේඵන්ධ සිඹු  කශභනාකයණ වා ඳිපඳාරනභඹ කටයුතු 

ඉප්කිරීභ වා අදාශ ඳාර්ල භඟ ේඵන්ධීකයණඹ. 

 යජ්වේ නිරධාරීන්වේ වේා අලත්ාඹ භත් ඳදනේ 

ත්ාකාලික ඳදිාංචිඹ වා වදන රද යජ්ඹට අඹත් ඕනෑභ 

නික් “නිර නිා” ඹටත්ට ගැවනන අත්ය එභ යජ්වේ 

වඳොදු වේා නිා පිළිඵ කටයුතු කිරීභ. 

 නිාඩු නිවක්ත්න ඉදිකිරීභ. 

 නිාඩු නිවක්ත්න කාභය වන් කිරීේ වා නඩත්තු කිරීභ. 

 නිාඩු නිවක්ත්නර වේක ඳිපඳාරනඹ. 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ 

ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 

ආඹත්න අාංලඹ යාජ් ඳිපඳාරන ව ආඳදා 

කශභනාකයණ අභාත්ාාංලඹ  

ඹටවත් ඳතින ආඹත්න අාංලවේ 

ප්රධානිඹා න්වන් ආඹත්න 

අධක් ජ්නයාේ ඹ. ආඹත්න 

අාංලඹ ඒකක වත්කින් භන්විත් 

න අත්ය එභ ඒකක අත්ිපන් I, II, 

IV ව VII ඹන ඒකක ආඹත්න 

අධක් (I) වේ ද, III, V, ව VI 

ඹන ඒකක ආඹත්න අධක් (II) 

ආයතන අධයක් ජ්නරා් - කාර්ය බාරය 

 රාජ්ය නිධා්න්ට, රාජ්ය අභාතයාං/ 

තදඳාර්තතේන්තුලට රජ්තේ ආයතනලට රාජ්ය තව ලය 

වේඵන්ධ උනන්දුලක් දක්ලන අයට වශ පිළිගේ ලෘේතිය 

වමිතිලට ආයතන කටයුතු වේඵන්ධතයන් තව ලාලන් 

වැඳයීභ 
 රාජ්ය ඳිපඳාන අභාතයාංතේ ය ය ඳියට අයේ 

ආයතන කටයුතු ලට අදා අභාතය භ්ඩල වංතේ 

තකටුේඳේ වකව් කි්භ වශ අදාෂ අභාතය භ්ඩල ීරරණ 

 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ 

ඳටිඳාටික රීති 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ආ්ඩඩුරභ ්ථා 

 අණඳනත් 

 මුදේ වයගුරාසි 
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වේ ද අධීක්ණඹට රක් වේ. VII 

ඒකකඹ නිවඹෝජ් ආඹත්න 

අධක්ිපඹක ඹටවත් ව 

අවනකුත් ඒකක වකාය 

ආඹත්න අධක්රුන්/ වකාය 

ආඹත්න අධක්ිපඹන් ඹටවත් 

ඳතී. 

යාජ් වේකඹන් ේඵන්ධවඹන් 

ව යාජ් වේවේ ඹවඳැැත්භ 

වතික න අයුිපන් ඊට අදාශ 

ප්රතිඳත්ති ේඳාදනඹ වා 

යජ්ඹට වඹ වීභ, ආඹත්න 

ාංග්රවවේ විරවිධාන වභන්භ 

යාජ් ඳිපඳාරන ව ආඳදා 

කශභනාකයණ අභාත්ාාංලඹ 

විසින් නිකුත් කයනු රඵන 

චරවේඛඹන්ි විරවිධාන අර්ථ 

නිරඳණඹ කිරීභ ආඹත්න අාංලඹ 

භඟින් සිදු කයනු රඵයි. 

වේඵන්ධතයන් ඉදිිප පියලරල් ගැනීභ, අභාතය භ්ඩල 

වංතේ වේඵන්ධ නි්ක්ණ වැඳයීභ 
 ඳිපඳාන කටයුතුලදී රාජ්ය තව ලා තකොමින් වබාල, භශා 

බා්ඩලාගාරය, කෂභනාකරණ තව ලා තදඳාර්තතේන්තුල, 
නීතිඳති තදඳාර්තතේන්තුල, ඳාර්ලිතේන්තු අනුකාරක වබා 

වශ අතනකුේ අභාතයාං වභග එක්ල කටයුතු කි්භ 
 ආයතන වංග්රශය ශා අදාෂ රාජ්ය ඳිපඳාන කක් රත්ඛ 

වේඵන්ධතයන් නි්ක්ණ ඵා දීභ 
 රාජ්ය තව ලයට අදාෂ ප්රතිඳේති වකව් කි්භ 
 එභ ප්රතිඳේති වකව් කි්තේ දී නිධා්න්ට භාර්තග ඳතේ 

වැඳයීභ 
 ආයතන කටයුතු වේඵන්ධතයන් ජ්ාතික භට්ටතේ ප්රතිඳේති 

වේඳාදනය වශ ඒලා අර්ිකිනය කි්භ. 
 

ආයතන අධයක් I - කාර්ය බාරය 
 ආඹත්න අධක් ජ්නයාේ යඹාවේ අධීක්ණඹ 

ඹටවත් යාජ් වේඹට අදාශ ප්රතිඳත්ති ක් කිරීභ. 
 එභ ප්රතිඳත්ති ක් කිරීවේ දී නිරධාරීන්ට 

භාර්වගෝඳවේල ැඳයීභ 
 ආඹත්න අාංලවේ වඳොදු ඳිපඳාරන කටයුතු 
 කාර්ඹඹ භ්ඩඩරවේ ේපර්ණ වාඹ රඵා ගනිමින් 

අාංලඹ කශභනාකයණඹ කිරීභ වා ආඹත්න අධක් 
ජ්නයාේයඹාට වාඹ දීභ 

 I, II, IV ව VII ඒකකඹන්ි යාජ්කාිප කටයුතු 

අධීක්ණඹ. 
 
 

ආයතන අධයක් II - කාර්ය බාරය 
 ආඹත්න කටයුතු ේඵන්ධවඹන් ජ්ාතික භට්ටවේ 

ප්රතිඳත්ති ේඳාදනඹ ව ඒා අර්ථකථනඹ කිරීභ 
 එභ ප්රතිඳත්ති ක් කිරීවේ දී නිරධාරීන්ට 

භාර්වගෝඳවේල ැඳයීභ 
 කාර්ඹඹ භ්ඩඩරවේ ේපර්ණ වාඹ රඵා ගනිමින් 

 බා්ඩඩාගාය චරවේඛ 

 විශ්රාභ ැප් ද ්ථා ාංග්රවඹ        
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අාංලඹ කශභනාකයණඹ කිරීභ වා ආඹත්න අධක් 
ජ්නයාේ යඹාට වාඹ දීභ 

 III, V, ව VI ඒකකඹන්ි යාජ්කාිප කටයුතු 

අධීක්ණඹ 

නිතය ජ්ය ආයතන අධයක් ( VII ඒකක ය) - කාර්ය බාරය 

 යජ්වේ නිරධයඹන් ආ්ඩඩුට අභත්ය වේා ඉප්කිරීභ 
වනුවන් න දීභනා ේඵන්ධ කටයුතු 

 අතිකාර දීභනා ේඵන්ධවඹන් න ප්රතිඳත්ති 
 නිාඩු දින ැප් ද පිළිඵ ප්රතිඳත්ති 
 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 22/93 අනු වදිසි අනතුරු 

න්දි ේඵන්ධවඹන් න කටයුතු 
 නිර ඇඳුේ පිළිඵ ප්රතිඳත්ති 
 විවිධ වගවීේ ේඵන්ධවඹන් න ප්රතිඳත්ති 

වශකාර ආයතන අධයක් ( I ඒකකය) - කාර්ය බාරය 
 ආඹත්න අාංලවේ ඳිපඳාරන කටයුතු 
 ඒකකඹට අඹත් වනොන අභාත් භ්ඩඩර ාංවේල 

වා නිරීක්ණ පිළිවඹශ කිරීභ 
 නිාඩු නිවක්ත්න නඩත්තු වා වන්කය දීභ 
 ඳර්වේණ පුුණුව වා ාංර්ධන කටයුතු 
 ිත්තීඹ මිති  ේඵන්ධීකයණඹ 
 ආඹත්න ාංග්රවවේ ාංවලෝධන ේඵන්ධීකයණඹ 
 ා දැම වදඳාර්ත්වේන්තු ේඵන්ධ කටයුතු 
 යාජ් වේඹ පිළිඵ මීක්ණ වා දත්ත් රැ් කිරීභ 
 පරදායිත්ා ාංර්ධන ැඩ ටවන වභවවඹවීභ 

වශකාර ආයතන අධයක් (II ඒකක ය) - කාර්ය බාරය 
 යාජ් වේඹට ඵා ගැනීවේ/ උ් කිරීවේ 

ප්රතිඳත්ති 
 ඵා ගැනීවේ ඳිපඳාටි/ උ් කිරීවේ ඳිපඳාටි/ 
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ාංවලෝරත් ඵා ගැනීවේ ඳිපඳාටි/ ත්ාක්ණ වේවේ 

වා විදාත්භක වේවේ ඵා ගැනීවේ ඳිපඳාටි වා 
නිර්වේල රඵාදීභ 

 ත්නතුරු විශ්රාභ ැප් ද ත්නතුරු වර උඳවේඛනගත් 
කිරීභ ේඵන්ධ විභසීේ 

 යාජ් බාා ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹාත්භක කිරීභ 
 වතික භාන කිරීභ ේඵන්ධ කටයුතු  

 

වශකාර ආයතන අධයක් ( III ඒකක ය) - කාර්ය බාරය 
 

 යජ්වේ නිරධයඹන්වේ ාභාන වැසිරීභ වා විනඹ 
කටයුතු 

 අාධු වේඛනඹ ඳත්ාවගන ඹාභ 
 විනඹ ඳරීක්ණ නිරධාිප වේඛනඹ ඳත්ාවගන ඹාභ 
 යජ්වේ නිරධයඹන් යාජ් වේවඹන් ඳිපඵාිය 

වේාන්ි වඹදීභ පිළිඵ ප්රතිඳත්ති 
 විශ්රාභ ගැන්වීේ පිළිඵ ගැටලු 
 වේඹ අත්වැය ඹාභ 
 වේවඹන් ඉේරා අ්වීභ 
 වේඹ දීර්ඝ කිරීභ පිළිඵ ගැටලු 
 බාා දිිප දීභනා 
 වේලඳාරන අයිතිාසිකේ 
 ිත්තීඹ ආයවුේ (වේලඳාරන ඳළිගැනීේ) 

වශකාර ආයතන අධයක් ( IV ඒකක ය) - කාර්ය බාරය 
 

 වේා ්ථා ේඳාදනඹ, ාංවලෝධනඹ වා අර්ථ 
දැක්වීභ 

 ගරු කැබිනට් ඇභතිරුන්වේ කාර්ඹ භ්ඩඩරඹ 
ේඵන්ධ කටයුතු 

 වේකේරුන්වේ ්ථා 
 අනිඹේ/ ආවේලක වේකඹන් ්ිකය කිරීභ පිළිඵ 

ප්රතිඳත්ති වා ආශ්රිත්ගැටලු 
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 පුුණුව කේකරු  වශ්රේණි (V ැසි ාර්ත්ා) ේඵන්ධ 
කටයුතු 

 විශ්රාමිකඹන් නැත් වේවේ වඹදවීභ 
 ශ්රී රාංකා ඳිපඳාරන වේවේ වනොන වකාය 

වේකේරු 

වශකාර ආයතන අධයක් ( V ඒකක ය) - කාර්ය බාරය 
 ැප් ද ප්රතිඳත්ති ේඳාදනඹ 
 වඳොදු ැප් ද ප්රතිවලෝධන 
 ැප් ද ුවඹන් ක් කිරීභ 
 ැප් ද විභත්ා පිළිඵ කටයුතු 
 ජීන විඹදේ දීභනා 
 ැඩඵැීතවේ වා යාජ්කාිප ඉප්කිරීවේ දීභනා 
 කාර්ඹක්භත්ා කඩඉේ 
 ඳත්වීේ/ උ් කිරීේ/ වඳයදාත්ේ කිරීේ 
 වජ්්සත්ඹ තීයණඹ කිරීභ 
 ඌන වේා උඳාරධයඹන් පිළිඵද ගැටලු 
 වේඹ ්ිකය කිරීභ / ඳිපා කාරඹ ඉේීතේ වා ආශ්රිත් 

ගැටලු 
 
වශකාර ආයතන අධයක් ( VI ඒකක ය) - කාර්ය බාරය 

 නිාඩු 
 ගභන් විඹදේ 
 නිර ාවන ප්රතිඳත්ති 
 දුේිපඹ අනුග්රව ාය ප්රවේල ඳත්ර 
 යාජ්කාිප කාර වේරාන් 
 ගිවිසුේ වා ඵැඳුේකය 
 අග්රවාය යක්ණ ප්රතිඳත්ති 
 යාජ් වේක ණඹ වඹෝජ්නා රභ 
 යජ්වේ නිර නිා ව නිාඩු නිවක්ත්න 

 යාජ්කාිප දුයකථන/ ජ්ාංගභදුයකථන 

 ්ථාන භාරු ප්රතිඳත්ති 
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 වද භ්ඩඩර ප්රතිඳත්ති 

 ිත්තීඹ මිති වා මුදාවැරීභ ේඵන්ධ කටයුතු 

 යාජ් වේවඹන් ඳිපඵාිය ත්නතුරු වා මුදා වැරීභ 

මර අාංලඹ  ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා 

කාර්ඹ ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල 

ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 

 කශභනාකයණ වේා 

චරවේඛ 

 අභාත් භ්ඩඩර ාංවේල 

 වත්ොයතුරු දැනගැනීවේ 

ඳනත් 

 අතිවිවලේ ගැට්ඳත්ර 

 ගිවිසුේ 

 වේා ්ථා වා ඵා 

ගැනීවේ ඳිපඳාටි 

 

ප්රවේඳාදන ාඛාත  කාර්යයන් 
 අභාත්ාාංලඹ ේඵන්ධවඹන් ප්රේඳාදන ැරසුේ ක ්

කිරීභ, ප්රේඳාදන කමිප් ඳත්කිරීභ වා ත්ාක්ණ ඇගයීේ 

කමිප් ඳත්කිරීභ. 

 ගඵඩා කශභනාකයණ කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 ත්කේ කශභනාකයණ කටයුතු සිදු කිරීභ. 

මූය ලාර්තාකරණ ාඛාත  කාර්යයන් 

 අභාත්ාාංලවේ ාර්ෂික ඇ්ත්වේන්තු ක ් කිරීභ වා 

ාර්ෂික බා්ඩඩ මීක්ණ කටයුතු සිදුකිරීභ, අභාත්ාාංලඹ 

වා අභාත්ාාංලඹ ඹටවත් ඇති ආඹත්නර කාර්ඹඹාධන 

ාර්ත්ා ඳාර්ලිවේන්තුවේ බාගත් කිරීභට පිඹය ගැනීභ. 

 ආදාඹේ ීලර් 20.02.01.01 යජ්වේ වගොඩනැගිලි කුීත 

ආදාඹේ ේඵන්ධ කටයුතු. 

 විගණන විභසුේ රට පිළිතුරු ැඳයීභ, යාජ් ගිුවේ 

කායක බා (PAC) ව වඳොදු ාඳාය පිළිඵ කාර්ක 

බා (COPE) ේඵන්ධ කටයුතු.  

 අභාත්ාාංලඹ ඇතුු  අභාත්ාාංලඹ ඹටවත් ඇති ආඹත්නර 

මර කටයුතු අධීක්ණඹ කිරීභ. 

තගවීේ ාඛාත  කාර්යයන් 

 සිගා ් (CIGAS) ඳිපගණක ැඩටවන ක්රිඹාත්භක කිරීභ, 

භාසික ගිුවේ ායාාංලඹ ඉදිිපඳත් කිරීභ වා මුදේ වඳොත් 

ඳත්ා වගනඹාභ 

 ය ද අාංලඹ ඳත්ා ගැනීභ, ඵැාංකු ැඳුේ පිළිවඹර කිරීභ 

වා භාසික ගිුවේ ැඳුේ ාර්ත්ා ක් කිරීභ 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ 

ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 
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 ැඹ වරජ්යඹන් ඳත්ා ගැනීභ 

 වඳොදු ත්ැන්ඳත් ගිුවභ ඳත්ාවගන ඹාභ. 

භානල වේඳේ තගවීේ ාඛාත  කාර්යයන් 

 වේත්න ඇතුු  සිඹු භ වගවීේ කටයුතු වා යජ්වේ 

නිරධාරීන්වේ අත්තිකායේ ගිුවේ ේඵන්ධ කටයුතු 

සිදුකිරීභ. 

 යාජ් වේා අර්ථාධක අයමුදරට අදාර අඹකිරීේ පිළිඵ 

විශ්රාභ ැප් ද වදඳාර්ත්වේන්තු වත් වත්ොයතුරු ඉදිිපඳත් 

කිරීභ. 

 විශ්රාමික නිරධාරීන්වේ භාසික විශ්රාභ ැප්ඳ වා 

ඳාිපවත්ෝෂික ගණනඹ කය අදාර ප්රාවේීලඹ වේකේ 

කාර්ඹාර වත් ඉදිිපඳත් කිරීභ. 

ඒකාඵේධ වේා අාංලඹ සිඹු භ ඒකාඵේධ වේාන්ි, 

ඳත්කිරීේ, උ්කිරීේ, විනඹ 

කටයුතු ්ථානභාරු වා සිඹු භ 

ආඹත්නික වා ඳිපඳාරනභඹ 

කටයුතු. 

සියළුභ ඒකාඵේධ තව ලාලන්හි  ඳේකි්ේ  උවව්කි්ේ  ය නය 

කටයුතු ව්ිානභාරු ශා සියළුභ ආයතනික ශා ඳිපඳානභය 

කටයුතු පිළිඵ ඵධරයා ලන්තන් ඒකාඵේධ තව ලා අධයක් 

ජ්නරා්ලරයාය. 

 

I ාඛාල : රාජ්ය කෂභනාකරණ වශකාර තව ලය - I තර ණිය 

 

යාජ් කශභනාකයණ වකාය වේවේ I වශ්රේණිවේ 

නිරධාරීන්වේ වා III වශ්රේණිවේ L,M,V,W අක්ය ලින් නභ 

ආයේබන නිරධාරීන්වේ ඳත් කිරීේ, භාරු කිරීේ, විනඹ 

කටයුතු වැය අවනකුත් සිඹලු ආඹත්නික වා ඳිපඳාරන කටයුතු. 

 

II ාඛාල : රාජ්ය කෂභනාකරණ වශකාර තව ලය - II තර ණිය 

 

යාජ් කශභනාකයණ වකාය වේවේ II වශ්රේණිවේ වා III 

වශ්රේණිවේ S,T අක්ය ලින් නභ ආයේබන නිරධාරීන්වේ 

ඳත් කිරීේ, භාරු කිරීේ, විනඹ කටයුතු වැය අවනකුත් සිඹලු 

ආඹත්නික වා ඳිපඳාරන කටයුතු.  

 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ 

ඳටිඳාටික රීති 

 විශ්රාභ ැප් ද ්ථා ාංග්රවඹ 

 එක් එක් වේාන්ට අදාර වේා 

්ථා 

 යාජ් වේා වකොමින් බා 

චරවේඛ 

 කශභනාකයණ වේා චරවේඛ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ඒකාඵේධ වේා චරවේඛ 

 වේා ්ථා වා ඵදා ගැනීවේ 

ඳිපඳාටි 



17 
 

III ාඛාල : රාජ්ය කෂභනාකරණ වශකාර තව ලය - III 

තර ණිය 

 

යාජ් කශභනාකයණ වකාය වේවේ III වශ්රේණිවේ 

L,M,V,W,S,T අක්ය වැය අවනක් අක්ය ලින් නභ 

ආයේබන නිරධාරීන්වේ ඳත් කිරීේ, භාරුකිරීේ, විනඹ කටයුතු 

වැය අවනකුත් සිඹලු ආඹත්නික වා ඳිපඳාරන කටයුතු.  

 

IV ාඛාල : රාජ්ය කෂභනාකරණ වශකාර තව ලතේ ව්ිාන 

භාරුවීේ 

 

යාජ් කශභනාකයණ වකාය වේවේ I, II, III වශ්රේණිර 

නිරධාරීන්වේ ාර්ෂික ්ථාන භාරු වා ාර්ෂික වනොන 

(ාභාන ව සුවද) ්ථාන භාරු. 

 

V ාඛාල : කාර්යා තව ලක තව ලය 
 

ඒකාඵේධ කාර්ඹාර වේක වේඹට අඹත් නිරධාරීන්වේ 

විනඹ කටයුතු වැය ඳත් කිිපභ, භාරු කිිපභ, උ් කිිපභ, විශ්රාභ 

ගැන්වීභ ඇතුු  ආඹත්නික වා ඳිපඳාරන කටයුතු. 

 

VI ාඛාල : ඒකාඵේධ ිපයදුරු තව ලය, රජ්තේ බාා ඳිපලර්තක 

තව ලය  වශ ශ්රී ංකා ස්ව්තකායාධිඳති  තව ලය 
 

ඒකාඵේධ ිපඹදුරු වේඹට, යජ්වේ බාා ඳිපර්ත්ක වේඹට  

ව ශ්රී රාංකා පු්ත්කාරඹාරඳති වේඹට අඹත් නිරධාරීන්වේ 

විනඹ කටයුතු වැය ඳත් කිිපභ, භාරු කිිපභ, උ් කිිපභ, විශ්රාභ 

ගැන්වීභ ඇතුු  ආඹත්නික වා ඳිපඳාරන කටයුතු. 

 

VII ාඛාල : ශ්රී ංකා තතොරතුරු ශා වන්නිත දන තාක්ණ 

තව ලය 
 

ශ්රී රාංකා වත්ොයතුරු වා න්නිවේදන ත්ාක්ණ වේවේ 

නිරධාරීන්වේ විනඹ කටයුතු වැය ඳත් කිිපභ, භාරු කිිපභ, උ් 

කිිපභ, විශ්රාභ ගැන්වීභ ඇතුු  ආඹත්නික වා ඳිපඳාරන කටයුතු. 
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e-HRM ඳේධතිඹ, යාජ් ඳිපඳාරන වේක ාංඛා වත්ොයතුරු 

ඳේධතිඹ (PACIS) ේඵන්ධ සිඹු  කටයුතු ඉප් කිරීභ.   

 

VIII  ාඛාල : වංලර්ධන නිධාිප තව ලය 
 

ාංර්ධන නිරධාරීන්වේ විනඹ කටයුතු වැය ඳත් කිිපභ, භාරු 

කිිපභ, උ් කිිපභ, විශ්රාභ ගැන්වීභ ඇතුු  ආඹත්නික වා 

ඳිපඳාරන කටයුතු. 

 

ඵලාගැනීේ වශ ය බාග ාඛාල 

 

 ශ්රී රාංකා ඳිපඳාරන වේඹ, යජ්වේ බාා ඳිපර්ත්ක වේඹ, 

පු්ත්කාරඹාරඳති වේඹ, ශ්රී රාංකා වත්ොයතුරු වා 

න්නිවේදන ත්ාක්ණ වේඹ, යාජ් කශභනාකයණ 

වකාය වේඹ ඹන වේාර ඵාගැනීේ කටයුතු.  

 ඉවත් වේාර වේායේබක පුුණුව ාංවිධානඹ ව ශ්රී 

රාංකා ාංර්ධන ඳිපඳාරන ආඹත්නඹ භග 

ේඵන්ධීකයණඹ කිරීභ. 

 ඉවත් වේාර වා ාංර්ධන නිරධාිප වේවේ 

කාර්ඹක්භත්ා කඩඉේ විබාග කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 

ය නය  ාඛාල 

 

ශ්රී රාංකා ඳිපඳාරන වේඹට වා ඒකාඵේධ වේාන්ට අඹත් 

නිරධාරීන් ේඵන්ධ විනඹ කටයුතු. 

 

ප්රතිඳේති ාඛාල  
 

 යාජ් කශභනාකයණ වකාය වේවේ අර ඳන්තිවේ 

නිරධාරීන්වේ විනඹ කටයුතු වැය ්ථාන භාරුකිරීභ, 

වකොන්ත්රාත් ඳදනභ භත් වේවේ වඹදවීභ, විශ්රාභ ගැන්වීභ 

ව අවනකුත් සිඹලුභ ආඹත්නික කටයුතු  වා ඳිපඳාරනභඹ 

කටයුතු. 

 භවජ්න වඳත්ේ කායක බා, ඳිපඳාරන කටයුතු පිළිඵ 

ඳාර්ලිවේන්තු වකොභාිප් (ඔේබුඩ්්භන්) කාර්ඹාරඹ, 



19 
 

යාජ් වේා වකොමින් බා, ඳාර්ලිවේන්තු උඳවේල 

කායක බා, භාන ිමිකේ වකොමින් බා, වේාට 

අදාශ ිත්තීඹ මිති විසින් වඹොමුකයනු රඵන ලිපි  වා 

පිළිතුරු ැඳයීභ. 

 වේාට අදාශ ඳාර්ලිවේන්තු ාචික ප්රල්න වා පිළිතුරු 

ැඳයීභ. 

 විගණන විභසුේ, අරකයණ කටයුතු, වේලඳාරන ඳළිගැනීේ 

කමිප් නිර්වේල ේඵන්ධ කටයුතු. 

 ඳශාත් බා විසින් වඹොමුකයනු රඵන ගැටු  ේඵන්ධ 

භධභ යාජ් වේාට අනු පිළිතුරු වඹොමුකිරීභ. 

 යාජ් කශභනාකයණ වකාය වේා ්ථාවේ 

විරවිධානඹන්ට අනු කටයුතු කයනු රඵනවිට භතුන 

ගැටු  ව වේා ්ථාවේ ාංවලෝධනඹන්ට අල 

කටයුතු  සිදුකිරීභ. 

 යාජ් කශභනාකයණ වකාය වේාවේ I, II, III වශ්රේණිවේ 

නිරධාරීන්වේ වඳෞේගලික ලිපිවගොනුරට අදාශ වනොන 

වඳොදු කරුුව ේඵන්ධවඹන් කටයුතු කිරීභ.   

ඳාන ාඛාල 
 

 ඒකාඵේධ වේා අාංලඹ  වත් රැවඵන ත්ැඳෑර වා විබාග 

ප්රතිඳර නාථ කිරීවේ වේඛන විරභත් ඳිපදි අදාර ලාඛා 

වත් වඵදාවැරීභ. 

 ඒකාඵේධ වේා අාංලවේ ලාඛාන් වත් නිරධාරීන් 

අනුයුක්ත් කිරීභ වා මුදාවැරීභ ේඵන්ධ කටයුතු. 

 ඒකාඵේධ වේා අාංලවේ භා්ඩඩලික නිරධාරීන් වත් 

යාජ්කාරී රැයි්තු නිකුත් කිරීභ. 

 ඒකාඵේධ වේා අාංලඹ වනුවන් ඳාරන ාර්ත්ා, 

ාර්ෂික ඇ්ත්වේන්තු වා ඉේරා සිටින වනත් ාර්ත්ා 

පිළිවඹර කිරීභ. 

 ඒකාඵේධ වේා අාංලවේ නිරධාරීන්වේ නිාඩු ේඵන්ධ 

කටයුතු. 

 ඒකාඵේධ වේා අාංලවේ නිරධාරීන් විවේීලඹ වා වේීලඹ 

පුුණුව ඳාසභාරා වා වඹොමු කිරීභ. 
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 ඒකාඵේධ වේා අාංලවේ ඩබු ට්වටෝරු (ඉන්වන්ට්රි) 

වේඛන ඹාත්කාීතන කිරීභ. 

 ඒකාඵේධ වේා අාංලඹට අල කාර්ඹාර උඳකයණ 

ඇණවුේ කිරීභ වා ඉත්කයන රද උඳකයණ ගඵඩාට 

බායදීභ වා අල කටයුතු කිරීභ. 

 ඒකාඵේධ වේා අාංලවේ ාර්ෂික බා්ඩඩ මීක්ණඹට 

අදාර කටයුතු. 

 ජ්නඳතිට කිඹන්න ැඩ ටවන ේඵන්ධීකයණඹ කිරීභ. 

ශ්රී රාංකා ඳිපඳාරන වේා 

අාංලඹ 

ශ්රී රාංකා ඳිපඳාරන වේඹට 

අදාශ අභාත් භ්ඩඩරඹ වා 

යාජ් වේා වකොමින් බා 

භඟින් රඵා වදන තීයණ 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ ව යාජ් වේා 

වකොමින් බා භඟින් කයන 

රද ඵරත්ර ඳැරීභට අදාර 

කටයුතු  වේකේවේ වවෝ 

අතිවර්ක වේකේ (යාජ් 

ඳිපඳාරන) වේ  අනුභැතිඹ භත් ශ්රී 

රාංකා ඳිපඳාරන වේා ලාඛා 

භඟින් ක්රිඹාත්භක කයනු රඵයි. 

 ප්රතිපර නාථ කයගැනීභ වා වතික විබාග 

වදඳාර්ත්වේන්තු වා විල් විදාර වත් වඹොමු කිරීභ 

 ශ්රී.රාං.ඳ.වේ II වා III වශ්රේණිර ්ථාන භාරු වා 

අනුභැතිඹ රඵා දීභ ව විවලේ වශ්රේණිවේ ව I වශ්රේණිවේ 

්ථාන භාරු පිළිඵ යාජ් වේා වකොමිභ වත් 

නිර්වේල ැඳයීභ 

 ශ්රී රාංකා ඳිපඳාරන වේා්ථා අනු කාර්ඹක්භත්ා 

කඩඉභට අඹත් විඹන් වා බාා පිළිඵ ප්රවීණත්ාඹ රඵා 

ගැනීවේ අලත්ාවඹන් නිදව් කිරීභ 

 කාර්ඹක්භත්ා කඩඉේ ඳරීක්ණඹන්ි ප්රතිපර නිකුත් 

කිරීභ 

 කාර්ඹක්භත්ා කඩඉේ විබාගඹට අදාශ ගැටු  

ේඵන්ධවඹන් යාජ් වේා වකොමින් බා වත් 

නිර්වේල ැඳයීභ (යා.වේ.වකො. චරවේඛ 02/2011 ඳිපදි) 

 වේවේ ්ිකය කිරීභ පිළිඵ යාජ් වේා වකොමිභට 

නිර්වේල ැඳයීභ 

 ්ථාන භාරු භත් නිශධාරීන් න ත්නතුරුර යාජ්කාිප 

බායගැනීභ පිළිඵ යජ්වේ ගැට් ඳත්රවේ ඳශකිිපභ වා 

අල කටයුතු කිිපභ  

 දියිවනන් ඵැවැය නිාඩු (ආඹත්න ාංග්රවවේ XII 23 

ගන්තිඹ අනු) වා අනුභැතිඹ රඵා දීභ 

 වේා ්ථාවේ වන් විඹ ක්වේත්රඹන් වා විවේල 

අධඹන නිාඩු රඵා දීභ (ේපුර්ණ ැප් ද ිත්) - 

 ශ්රී රාංකා ඳිපඳාරන වේා ්ථා 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ 

ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ  
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(ආඹත්න ාංග්රවවේ XII 14 ගන්තිඹ අනු) 

 ැප් ද යිත් විවේල නිාඩු (අධඹන / රැකිඹා / අධඹන 

ව රැකිඹා) - (ආඹත්න ාංග්රවවේ XII 16 ගන්තිඹ අනු) 

වා අනුභැතිඹ රඵා දීභ 

 යාජ්කාිප වා විවේල යටකට අනුයුක්ත් කයන රද වවෝ 

විවේල අධඹන නිාඩු රඵා ඇති, ත්නතුවර් ්ිකය කය ඇති 

යාජ් නිරධාිපවඹකුවේ කරත්රඹා වා ැප් ද යිත් නිාඩු 

වා අනුභැතිඹ රඵා දීභ 

 වේා ්ථාවේ 12 (III) වේදඹ ප්රකාය අදාශ ැප් ද 

පිඹවර් පිිප්වීභ 

 ඹේ ත්නතුයක ැඩ ඵැීතභ වා අදාශ නිර්වේල යාජ් 

වේා වකොමින් බා වත් ැඳයීභ 

 ේවිතීඹන ඳදනභ භත් මුදාවැරීභ පිළිඵ යාජ් වේා 

වකොමිභට නිර්වේල ැඳයීභ (කාර්ඹ ඳටිඳාටික රීති 143 

අනු) 

 උ්වීේ ේඵන්ධවඹන් යාජ්   වේා වකොමින් බාට 

නිර්වේල ැඳයීභ 

 වේවඹන් විශ්රාභ ගැනීේ ේඵන්ධවඹන් යාජ් වේා 

වකොමිභට නිර්වේල ැඳයීභ 

 ශ්රී රාංකා ඳිපඳාරන වේවේ ප්රතිඳත්ති තීයණ 

ේඵන්ධවඹන් යාජ් වේා වකොමින් බාට ව 

අභාත් භ්ඩඩරඹට නිර්වේල ැඳයීභ 

 වජ්්සත්ා රැයි්තු ඳත්ාවගන ඹාභ 

 ඇඵෑර්තු රැයි්තු ඳත්ාවගන ඹාභ 



22 
 

ශ්රී රාංකා ඉාංජිවන්රු වේා 

අාංලඹ 

අධක් - 1 

වකාය අධක් - 1 

ඉාංජිවන්රුරුන්වේ ඳත්වීේ වා 

විනඹ ඵරධයඹා නුවේ යාජ් 

වේා වකොමින් බායි 

 නක නිරධාරීන් ඵදා ගැනීභ සීමිත් වා විිත් ධායාන් 
ඔ්වේ සිදුවේ. 

 වේවේ ්ථීය කිරීභ 
 වේවේ උ් කිරීේ 
 වේා ්ථානඹන් අත්ය අත්ය ්ථාන භාරු 
 ඳිපා කාරඹ දීර්ඝ කිරීභ 
 විනඹ කටයුතු 

 වේා අලත්ාඹන් අනු ඉාංජිවන්රු වේා ්ථා 
ාංවලෝධනඹ කිරීභ 

 වකොන්ත්රාත් ඳදනභ භත් වේඹට ඵා ගැනීභට 
නිර්වේලඹන් රඵා දීභ 

 ත්නතුරු ර ැඩ ඵැීතභ වා ඳත් කිරීභ 
 ්ථා භ්ඩඩර, ාං්ථා, විවේල ආධාය ාඳිති ආදිඹ 

වා නිරධාරීන් මුදාවැරීභ. 
 ය ත් වා පුුණුව වා වවෝ රැකිඹා වවෝ විවේල 

අධඹනඹ වා නිාඩු රඵා දීභ 
 විශ්රාභ ගැන්වීේ 
 ඉේරා අ්වීේ 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹඹ 

ඳටිඳාටික රීති ාංග්රවඹ 

 ශ්රී රාංකා ඉාංජිවන්රු වේා ්ථා 

ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ  

 1976 කාර්මික නිරධාරීන් වා 

ඳත්නු රඵන විබාග වා ව ්ථා 

ාංග්රවඹ 

 ඉාංජිවන්රු වේා අාංලඹ භඟින් නිකුත් 

කයනු රඵන චරවේඛ 

 

ශ්රී රාංකා විදාත්භක, 

ා්තු විදාඥ වා 

ත්ාක්ණ වේා අාංලඹ 

අධක් - 1 

වකාය අධක් - 1 

ශ්රී රාංකා විදත්භක, ා්තු 

විදාඥ වා ත්ාක්ණ වේා 

නිරධාරීන්වේ ඳත්වීේ වා විඹ 

ඵරධයඹා නුවේ යාජ් වේා 

වකොමින් බායි. 

ශ්රී ංකා ය දයාේභක තව ලය 
 ශ්රී රාංකා විදාත්භක වේවේ ඳත්කිරීේ, උ් කිරීේ, විශ්රාභ 

ගැන්වීේ. 
 විිත් ඵා ගැනීේ රට අදාර වත්ොයතුරු 

වදඳාර්ත්වේන්තු ලින් වගන්ා වගන ගැට් නිවේදන 
ක් කය  යාජ් වේා වකොමින් බාට නිර්වේල 
ඉදිිපඳත් කිරීභ වා ේමුඛ ඳරීක්ණ ඳත්ා වත්ෝයා ගත් 
නිරධාරීන්  යාජ් වේා වකොමින් බාට නිර්වේල 
ිත් ඹැවීභ. 

 වේා ්ථා ාංවලෝධනඹ. 

 පුය දඳාඩු ඹාත්කාීතන ඳත්ා ගනිමින් විරභත් ඳිපදි 
ඵා ගැනීභ ාර්ෂික සිදු කිරීභ. 

 වේඹට අදාර ප්රතිඳත්ති තීයණ ගැනීේ රට අදාර 
නිර්වේල රඵා දීභ. 

 ිත්තීඹ ාංගේ ලින් ඉදිිපඳත් න කරුුව ේඵන්ධවඹන් 
විදුේ රඵා දීභට කටයුතු කිරීභ. 

 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 ආ්ඩඩු රභ ්ථා 

 අභාත් භ්ඩඩර ාංවේල 

 අති විවලේ ගැට් ඳත්ර 

 චර වේඛ 

 කාර්ඹ ඳටිඳාටික රීති 

 න ත් වා ික්රත්ා ආයක්ණ 

ආඥා ඳනත්  

 වත්ොයතුරු දැනගැනීවේ ඳනත් 
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 නිරධාරීන්වේ වජ්්සත්ා වේඛණ ඳත්ා වගන ඹාභ. 
 විදාත්භක වේා නිරධාරීන්වේ වේායේබක පුුණුව වා 

ධාිපත්ා ාංර්ධන පුුණුව ාංවිධානඹ කිරීභ. 
 නිරධාරීන් ේඵන්ධ විනඹ ඳරීක්ණ රට අදාර 

නිර්වේලඹන් රඵාදීභ. 
 නිරධාරීන් විසින් ඳනන නඩු ේඵන්ධ නීතිඳති 

වදඳාර්ත්වේන්තුට නිරීක්ණ රඵා දීභ. 
 කාර්ඹක්භත්ා කඩඉේ ඳරීක්ණ ර ප්රතිපර නිකුත් කිරීභ. 

 සීමිත් ඵා ගැනීේ නිවේදන වා නිර්වේල රඵා දීභ. 
 ඵා ගැනීේ ඳිපඳාටි ාංවලෝධනඹන් වා නිර්වේල රඵා 

දීභ. 

ශ්රී ංකා ලාව්තු ය දයාඥ තව ලය 

 ශ්රී රාංකා ා්තු විදාඥ වේවේ ඳත්කිරීේ, උ් කිරීේ, 
විශ්රාභ ගැන්වීේ. 

 විිත් වා සීමිත් ඵා ගැනීේ රට අදාර වත්ොයතුරු 
වදඳාර්ත්වේන්තු ලින් වගන්ා වගන ගැට් නිවේදන 
ක් කය යාජ් වේා වකොමින් බාට නිර්වේල 
ඉදිිපඳත් කිරීභ වා ේමුඛ ඳරීක්ණ ඳත්ා වත්ෝයා ගත් 
නිරධාරීන් යාජ් වේා වකොමින් බාට නිර්වේල 
ිත් ඹැවීභ. 

 වේා ්ථා ාංවලෝධනඹ. 
 පුය දඳාඩු ඹාත්කාීතන ඳත්ා ගනිමින් විරභත් ඳිපදි 

ාර්ෂික ඵා ගැනීභ සිදු කිරීභ. 
 වේඹට අදාර ප්රතිඳත්ති තීයණ ගැනීේ රට අදාර 

නිර්වේල රඵා දීභ. 
 ිත්තීඹ ාංගේ ලින් ඉදිිපඳත් න කරුුව ේඵන්ධවඹන් 

විදුේ රඵා දීභට කටයුතු කිරීභ. 
 නිරධාරීන්වේ වජ්්සත්ා වේඛණ ඳත්ා වගන ඹාභ. 
 විදාත්භක වේා නිරධාරීන්වේ වේායේබක පුුණුව වා 

ධාිපත්ා ාංර්ධන පුුණුව ාංවිධානඹ කිරීභ. 
 නිරධාරීන් ේඵන්ධ විනඹ ඳරීක්ණ රට අදාර 

නිර්වේලඹන් රඵාදීභ. 
 නිරධාරීන් විසින් ඳනන නඩු ේඵන්ධ නීතිඳති 

වදඳාර්ත්වේන්තුට නිරීක්ණ රඵා දීභ. 

 න ාංයක්ණ ආඥා ඳනත්  

 ශ්රී රාංකා විදාත්භක ා්තු විදාඥ වා 

ත්ාක්ණ වේාන්ට අදාශ වේා 

්ථා 
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 කාර්ඹක්භත්ා කඩඉේ ඳරීක්ණ ර ප්රතිපර නිකුත් කිරීභ. 

ශ්රී ංකා තාක්ණ තව ලය 

 ඵා ගැනීේ , උ් කිරීේ, කාර්ඹක්භත්ා කඩඉේ, 
වදඳාර්ත්වේන්තු ඳරීක්ණ ේඵන්ධ  ශ්රී රාංකා ත්ාක්ණ 
වේවේ ගැටු  දවා වේා ්ථානුකර උඳවද ්
රඵාදීභ. 

 ශ්රී රාංකා ත්ාක්ණ වේවේ ත්නතුරු නාභ ාංවලෝධනඹ 
කිරීභට වා ත්නතුරු අන්ත්ර්ේ යවණඹ කිරීභට අදාර 
නිර්වේල රඵා දීභ. 

 ශ්රී රාංකා ත්ාක්ණ වේවේ ිත්තීඹ මිති ලින් විටින් 
විට කයනු රඵන ඉේීතේ ේඵන්ධවඹන් ගැටු  අධඹනඹ 

කිරීභ, වේා ්ථාට අදාර ගැටු  ඳැවැදිලි කිරීභ, 
අදාර නිර්වේලඹන් අදාර ආඹත්න ලින් වගන්ා ගැනීභ, 
අදාර ආඹත්න වා ිත්තීඹ මිති ඒ ේඵන්ධවඹන් 
දැනුත් කිරීභ වා අල විටදී ඒ ේඵන්ධවඹන් යාජ් 
වේා වකොමින් බා වත් නිර්වේලඹන් රඵා දීභ. 

 විවිධ ආඹත්න භඟින් ිත්තීඹ පුුණුව වතිකඹන් 
ේඵන්ධවඹන් කයනු රඵන විභසීේ දවා අදාර ආඹත්න 
භඟ ේඵන්ධ වමින් නිර්වේලඹන් රඵා දීභ.  

 වේා ්ථා ාංවලෝධනඹට අදාර කටයුතු කිරීභ. 
 159කට ආන්න ත්නතුරු නාභඹන් වනුවන් ක් 

කයන රද ඵදා ගැනීේ ඳිපඳාටි දවා නිර්වේල රඵා දීභ 
 විටින් විට ඳැන නගින ගැටු  ේඵන්ධවඹන් අල 

ප්රතිඳත්ති තීයණ ගැනීභ දවා කරුුව අධඹන කය යාජ්   
වේා වකොමින් බාට නිර්වේල රඵා දීභ. 

 ශ්රී රාංකා ත්ාක්ණ වේවේ නිරධාරීන්  විවිධ 
වදඳාර්ත්වේන්තු ර විවිධ වදඳාර්ත්වේන්තු ප්රධානීන් 

ඹටවත් කටයුතු කිරීභ නිා ්ිකය කිරීේ, උ් කිරීේ 
,ඔවුන්වේ ත්ාක්ණික කාර්ඹඹන් ගැටු  ේඵන්ධ වා 

අවනකුත් ඳිපඳාරන කටයුතු ේඵන්ධ ගැටු  භතු ව විට 
උඳවේලක භ්ඩඩරඹ භගින් කරුුව අධඹනඹ කය යාජ් 
වේා වකොමින් බා වත් නිර්වේලඹන් රඵා දීභ. 
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 ශ්රී රාංකා ත්ාක්ණ වේවේ කාර්ඹක්භත්ා කඩඉේ විබාග 
වා විවලේ වශ්රේණිඹට උ් කිරීවේ විබාග ඳැැත්වීභට 

අදාර ගැට් නිවේදන ක් කිරීභ, නිර්වේල රඵා ගැනීභ 
වා රඵා දීභ, ප්රතිපර නිකුත් කිරීභ, වන කාර රඵා දීභ වා 
උ්වීේ ේඵන්ධ නිර්වේල රඵා දීභ 

 ාභාන ඳිපඳාරන කටයුතු 

ශ්රී රාංකා ගණකාරකාරී 

වේා අාංලඹ 

අධක් - 1 

වකාය අධක් - 2 

ශ්රී රාංකා ගණකාරකාරී වේා 

නිරධාරීන්වේ ඳත්වීේ වා විනඹ 

ඵරධයඹා න්වන් යාජ් වේා 

වකොමින් බායි. 

 ඵා ගැනීේ 

 වේඹ ්ිකය කිිපේ 

 ්ථාන භාරු විේ රඵා දිභ. 

 ප්රතිපර නාථ කයගැනීභ වා වතික විබාග 

වදඳාර්ත්වේන්තු වා විල් විදාරඹන් වත් වඹොමු කිරීභ 

 කාර්ඹක්භත්ා කඩඉේ ඳරීක්ණ ඳැැත්වීේ. 

 උ්වීේ ේඵන්ධවඹන් යාජ්  වේා වකොමින් බාට 

නිර්වේල ැඳයීභ 

 ඹේ ත්නතුයක ැඩ ඵැීතභ වා අදාශ නිර්වේල යාජ් 

වේා වකොමින් බා වත් ැඳයීභ 

 දියිවනන් පිටත් ගත් කිරීභට නිඹමිත් නිාඩු අනුභත් කිරීභ 

 වේඹ දීර්ඝ කිිපේ වා විශ්රාභ ගැන්වීභ 

 වජ්්සත්ා වේඛනඹ කශභනාකයණඹ කිරීභ 

 ඇඵෑර්තු වේඛනඹ කශභනාකයණඹ කිරීභ 

 ශ්රී රාංකා ගණකාරකාරී වේවේ ප්රතිඳත්ති තීයණ 

ේඵන්ධවඹන් යාජ් වේා වකොමින් බාට ව 

කැබිනට් අභාත් භ්ඩඩරඹට නිර්වේල ැඳයීභ 

 විනඹ කටයුතු 

 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ 

ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 

 ශ්රී රාංකා ගණකාරකාරී වේා ්ථා 
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ශ්රී රාංකා රභේඳාදන 

වේා අාංලඹ 

අධක් - 1 

වකාය අධක් - 1 

ශ්රී රාංකා රභේඳාදන වේා 

නිරධාරීන්වේ ඳත්වීභ වා විඹ 

ඵරධයඹා න්වන් යාජ් වේා 

වකොමින් බායි. 

 ශ්රී රාංකා රභේඳාදන වේඹට ඵා ගැනීේ 

 ශ්රී රාංකා රභේඳාදන වේවේ ්ිකය කිිපේ 

 වශ්රේණිගත් උ් විේ රඵා දීේ ව  

 ්ථාන භාරු විේ රඵා දීභ. 

 නිරධාරීන් වා න කාර්ඹක්භත්ා කඩඉේ ඳරීක්ණ 

ඳැැත්වීේ. 

 ශ්රී රාංකා රභේඳාදන වේවේ නිරධාරීන්වේ වේා 

කාරඹ දීර්ඝ කිිපේ වා වේවඹන් විශ්රාභ ගැන්වීේ. 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ 

ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 

 ශ්රී රාංකා රභේඳාදන වේා ්ථා 
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භාන ේඳත් අාංලඹ 

වජ්්ස වකාය වේකේ 

- 1 

වකාය වේකේ - 1 

 

  වභභ අභාත්ාංලඹට අඹත් නිරධාරීන්වේ වේීලඹ පුුණුව 

ඳාසභාරා ගා්තු වගවීභ පිලිඵ කටයුතු කිරීභ. 

 ඳාසභාරා ගා්තු වගවිභ ේඵන්ධ මුර ඳාරනඹක් කිරීභ 

වා අල වත්ොයතුරු රැ් කිරීභ වා දත්ත් ඳේධති නඩත්තු 

කිරීභ. 

 වේීලඹ පුුණුව අ්ථා (වකටි කාීතන / ඳල්චාත් උඳාර / 

ඳල්චාත් උඳාර ඩි දවරෝභා) පිළිඵ නිරධාරීන් දැනුත් 

කිරීභ. 

 වේීලඹ පුුණුව ආඹත්න භඟ ේඵන්ධ වී පුුණුව අ්ථා 

රඵා ගැනීභ. 

 අභාත්ාංලඹ ඹටවත් සිටින සිඹලුභ නිරධයඹන්වේ වේීලඹ 

වා විවේීලඹ පුුණුව අලත්ා වදුනා ගැනීභ. 

 වභභ අභාත්ාංලඹට අඹත් අවනකුත් වදඳාර්ත්වේන්තු/ 

අඹත්න රට අඹත් සිඹලුභ නිරධාරීන්වේ යාජ්කාරී විවේල 

නිාඩු ේඵන්ධ කටයුතු කිරීභ. 

 විවේල ේඳත් වදඳාර්ත්වේන්තු භඟින් රැවඵන දිගු 

කාීතන විවේල පුුණුව ේඵන්ධ නිරධාරීන් දැනුත් 

කිරීභ. 

 වකටි කාීතන විවේල පුුණුව වා සුදුසු නිරධාරීන් නේ 

කිරීභ ේඵන්ධ කටයුතු කිරීභ. 

 වකටි කාීතන විවේල පුුණුව වා සුදුසු නිරධාරීන් වත්ෝයා 

ගැනීභ වා අල වත්ොයතුරු / ාර්ත්ා ැඳයීභ වා 

අල දත්ත් ඳේධති නඩත්තු කිරීභ වා ඒ වා අල 

වත්ොයතුරු රැ් කිරීභ.  

o නිරධාරීන් වබාගී වී ඇති විවේල පුුණුව පිලිඵ 
වත්ොයතුරු. 

o නිරධාරීන්වේ සුදුසුකේ. (අධාඳන, ඉාංග්රීසි බාා 
ප්රවීණත්ාඹන්) ආදී වත්ොයතුරු. 

o පරදායිත්ා ේභාන / කශභනාකයණ ත්යඟ 
ජ්ඹග්රවන රැබ නිරධාරීන්වේ වත්ොයතුරු. 

 ප්රදාඹක ඒජ්න්සි භඟ ේඵන්ධ වී අල ාර්ත්ා / 

වඹෝජ්නා ක් කය විවේල පුුණුව අ්ථා රඵා ගැනීභ. 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ 

ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 

 විවේල පුුණුව වා වදයට අත්ය ඇති කය 

ගන්නා රද ගිවිසුේ 
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 ිජු රැවඵන විවේල පුුණුව අ්ථා පිලිඵ ක්රිඹා කිරීභ. 

 විවේල පුුණුව භඟින් නිරධාරීන් රඵා ගන්නා රද දැනුභ වා 

අත්දැකීේ ඔවුන් ත්භ ආඹත්නවේ ාංර්ධනඹ වා වඹොදා 

ගන්නා ආකායඹ පිළිඵ ඳසු විඳයේ කිරීභ. 

 වභභ අභාත්ාංලඹ ඹටවත් සිටින සිඹලුභ නිරධාරීන්වේ 

බාා පුුණුව අලත්ා වඳුනා වගන එභ අලත්ා ේපර්ණ 

කිරීභ වා අල ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක කිරීභ. 

 වභභ අභාත්ාංලඹ ඹටවත් සිටින සුදුසුකේ රත් භා්ඩඩලික  

නිරධාරීන් වා වනදායි ඳදනභ භත් වභෝටර් යථ ඵරඳත්ර 

රඵාදීභ ේඵන්ධ සිඹු  කටයුතු. 

 ආඹත්නවඹන් ඵැවැයගත් පුුණුව ාංවිධානඹ කිරීභ. 

 දි්ත්රික්ක 25ට අදාර කශභනාකයණ වනොන භට්ටවේ 

යාජ් වේකඹන් ේඵන්ධවඹන් න පුුණුව ඳාසභාරා 

වා දි්ත්රික්කඹන්ට අදාර ඇ්ත්වේන්තු වගන්ා ගැනීභ 

ව ප්රතිඳාදන රඵාදීභ 

 ඳැැත්වන පුුණුව ැඩමුු  පිළිඵ පුර්ණ ඇගයීභක් කිරීභ 

වා ාර්ත්ා ඳත්ාවගන ඹාභ. 

 ේඳත්දාඹකඹන් වා පුුණුව අලත්ා වඳුනාවගන 

අවලේ පුුණුව ඳාසභාරා වා වඹොමු කිරීවේ කටයුතු 

ේඵන්ධීකයණඹ කිරීභ. 

වත්ොයතුරු ත්ාක්ණ 

අාංලඹ 

වජ්්ස වකාය වේකේ 

- 1 

වකාය වේකේ - 1 

  අභාත්ාංලවේ කාර්ඹ භ්ඩඩරඹ වා අන්ත්ර්ජ්ාර 

ඳවසුකේ වා විදුත් ත්ැඳෑර ඳවසුකේ රඵාදීභ.  

 අභාත්ාංය ඹ වබ් අඩවිඹ නඩත්තු වා ාංර්ධනඹ.  

 අභාත්ාංලවේ ලාඛා වා අල දත්ත් ඳේධති වා 

භිදුකාාංග ාංර්ධනඹ.  

 අභාත්ාංලවේ ඳිපගණක නඩත්තු වා ආඹත්නඹ තුර ජ්ාර 

ඳේධතිඹ (Local Area Network) නඩත්තු.  

 අභාත්ාංය ඹ කාර්ඹ භ්ඩඩරවේ ඳිපගණක ාක්යත්ා 

ඉවශ නැාංවීභ වා ඔවුන්ට පුුණුව රඵාදීභ.  

 විදුත් ත්ැඳෑර වා අන්ත්ර්ජ්ාරඹ ඔ්වේ යාජ් ඳිපඳාරන 

චරවේඛ වඵදාවැරීභ.  

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ 

ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 
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 යාජ් අාංලවේ ආඹත්න වා වත්ොයතුරු ත්ාක්ණ වේා 

රඵාදීභ. 

 වත්ොයතුරු ත්ාක්ණ ඳේධති වඳුන්ා දීභ, කශභණාකයනඹ 

වා ඳවසුකේ ඳඹනු රඵන වත්න ඳාර්ල 

ැඳයුේකරුන් කශභනාකයණඹ 

විභර්ලන, ඳර්වේණ වා 

වභවවයුේ අාංලඹ 

අතිවර්ක වේකේ - 1 

වජ්්ස වකාය වේකේ 

- 1 

වකාය වේකේ - 02 

  දණ ාංචා ඇතිවීභට ඉඩ ප්ර්ථා වනොරැවඵන ඳිපදි 

ර්ත්භාන යාජ් වේවේ ඳතින දුර්ර රභවේදඹන් 

ඩාත් ඹවඳත් ආකායඹට වන් කිරීභ 

 දුක්ගැනවිලි කශභනාකයණ ඹාන්ත්රණඹක් ්ථාපිත් වකොට 

ඳත්ාවගන ඹාභ ඒ තුලින් දුක් ගැනවිලි කශභණාකයන 

රභවේදඹන් ාේප්රදාඹක ත්ත්වේ සිට නවීනත්ඹ දක්ා 

ැඩි දියුුව කිරීභ   

 ඕනෑභ යාජ් ආඹත්නඹකට මලික විභර්ලනඹක් 

සිදුකයගැනීභට අල වු විට එභ කාර්ඹඹ ඉප්කයදීවේ 

විභර්ලන ඒකකඹක් වර කටයුතු කිිපභ 

 වභභ අභාත්ාංලවේ මලික විඹ ක්වේත්රඹ න යාජ් 

අාංලවේ භාන ේඳත් කශභනාකයණඹට අදාර භ්ත් 

යාජ් වේවේ විනඹ ආයක්ා කිිපභට කටයුතු කිිපවේදී 

ලක්තිභත් විභර්ලන ඒකකඹක් ඇති කිරීභ 

 විරභත් ඳර්වේණ ක්රිඹාලිඹ තුලින් යාජ් කශභනාකයණ 

ප්රත්ඳත්ති ේඳාදනඹට වා ඳිපඳාරන ප්රතිාං්කයණඹ 

වා අල න දත්ත්, වත්ොයතුරු වා අත්දැකීේ 

රඵාගැනීවේ ප්රධාන මරාශ්රඹක් ලවඹන් ක ටයුතු කිරීභ  

 නියන්ත්ය සිදු වකවයන විරභත් ක්රිඹාලිඹක් භගින් යාජ් 

අාංලවේ දණ, ාංචා සිදු වීභට ඇති ප්රණත්ා ශකා ීතභ 

 වත්ොයතුරු ඳනත් ඹටවත් කටයුතු කිරීභ. 

 අභාත්ාාංලඹට අදාශ ප්රකාලන එළිදැක්වීභ 

 විභර්ලණඹට රක් වකවයන ආඹත්නරට 

අදාශ වදඳාර්ත්වේන්තු චරවේඛ, 

ඳිපඳාරන ාංග්රවඹ වා ඳනත් 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ 

ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 

 වත්ොයතුරු දැනගැනීවේ ඳනත් 

අබන්ත්ය විගණන අාංලඹ 

අබන්ත්ය විගණක - 1 

  අභාත්ාාංලවේ අධීක්ණඹ ඹටවත් ඳතින ආඹත්නර 

අබන්ත්ය විගණන කටයුතු ඉප්කිරීවේදී මු.වය. 133 ි 

වන් ඳිපදි ඳවත් වන් කාර්ඹඹන් වකවයි විවලේ 

අධානඹ වඹොමු වකවර්. 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ 
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 ැයදි වා ාංචා ැරැක්වීභ වා වදඳාර්ත්වේන්තු/ 

ආඹත්න තුශ ක්රිඹාත්භක න අබන්ත්ය වෝදිසි වා ඳාරන 

රභඹ, ැරැ්භ අතින් වභන්භ ත්ත් ක්රිඹාකාරීත්ඹ අතින් 

ාර්ථකදැයි වොඹා ඵැීතභ. 

 ගිුවේ ව වනත් ාර්ත්ාර විල්ානීඹබාඹ නිල්චඹ 

කිිපභ ව වඹොදා වගන ඇති ගිුවේකයණ පිළිවත් භඟින් 

නිැයදි මර ප්රකාලනඹන් පිළිවඹර කිරීභ වා අල 

වත්ොයතුරු ැඳවඹන්වන්දැයි වොඹා ඵැීතභ. 

 ආඹත්නවේ කාර්ඹ භ්ඩඩරඹට ඳයාදී ඇති ගකීේ 

ඉප්කිරීවභිරා ඔවුන්වේ කාර්ඹ ාධනවඹි 

ගුණාත්භකබාඹ ඇගයීභ. 

 වදඳාර්ත්වේන්තු/ ආඹත්න තු ත්කේ, සිඹු භ 

ආකායවේ අරාබානිලින් වකොත්යේ දුයට ආයක්ා කය 

ඇත්දැයි වොඹා ඵැීතභ. 

 යජ්වේ ආඹත්න ාංග්රවඹ, යජ්වේ මුදේ වයගුරාසි ව යාජ් 

ඳිපඳාරන විඹ බාය අභාත්ාාංලඹ විසින් ව භවා 

බා්ඩඩාගායඹ විසින් ිපන් ය නිකුත් කයනු රැඵ ඇති 

චරවේඛ වා වනත් ඳිපපයක උඳවද්ද, පිළිඳදිනු 

රැවබ්දැයි වොඹා ඵැීතභ. 

 නා්තිඹ, නි්කාර්ඹ ව ඳභණ ඉක්භා වකවයන විඹදේ 

ැශැක්වීභට වභන්භ, ඒා අනායණඹ කය ගැනීභට 

වඹොදාගනු රඵන අබන්ත්ය ඳාරන රභවේ 

ප්රභාණාත්භකබාඹ වොඹා ඵැීතභ. 

 වදඳාර්ත්වේන්තුවේ/ ආඹත්නවේ ගිුවේ ඳිපඳාටිඹ ව 

කිසිඹේ මුදේ ැඹ වීභකට තුඩු වදන එකී වභවවයුේ 

ඳරීක්ා කිරීභ ව වදඳාර්ත්වේන්තුවේ  වේඳශ වා ත්කේ 

ආයක්ාකාරී වර ඳිපවයණඹ කයන්වන්දැයි වොඹා 

ඵැීතභ. 

 අල අ්ථාන්රදී විවලේ විභර්ලන ඳැැත්වීභ. 

 පරදායී කාර්ඹ ාධනඹක් දවා ඳේධති විල්වේණඹ වා 

කාර්ඹ ාධන විල්වේණඹ කිරීභ. 

ඳටිඳාටික රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 
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 කශභනාකයණ විගණන වදඳාර්ත්වේන්තු විසින් ිපන් ය 

නිකුත් කයනු රඵන උඳවද් වා භඟවඳන්වීභ අනු 

ක්රිඹාකිරීභත්, ඒ ඒ ර්වේ ෑභ කාර්තුකටභ යක් 

අභාත්ාාංලවේ විගණන කශභනාකයණ කමිප් රැ්වීේ 

ඳැැත්වීභත්, එභ රැ්වීභ ඳැැත්වීභත්, එභ රැ්වීේරදී 

ගනු රඵන තීයණ ක්රිඹාත්භක කිරීවේ ප්රගතිඹ පිළිඵ 

ඳසුවිඳයේ කිිපභත් වභභ අාංලඹට ඳැරී ඇති ත්ත් 

කාර්ඹඹකි. 

විශ්රාභ ැප් ද අාංලඹ 

අතිවර්ක වේකේ - 1 

වකාය වේකේ - 1 

  විශ්රාභ ැප් ද ්ථා ාංග්රවඹ, ැන්දඹු අනත්දරු විශ්රාභ 
ැප් ද ඳනත් ව විශ්රාභ ැප් ද ේඵන්ධ වනත් අණ 
ඳනත්ර ඇති ්ථානුකර විර විධාන ක්රිඹාට නැාංවීභ. 

 විශ්රාභ ැප් ද වදඳාර්ත්වේන්තුවේ ඳිපඳාරන වා ාංර්ධන 
ක්රිඹාකායකේ ේඵන්ධීකයණඹ කිරීභ. 

 විශ්රාමිකඹන ් වා ඔවුන්වේ ාංගේ විසින් ඉදිිපඳත් කයනු 
රඵන දුක්ගැනවිලි වා ඳැමිණිලි විභර්ලනඹ කිරීභ වා අල 
ඳිපදි අදාශ ආඹත්න භඟ ේඵන්ධීකයණඹ වී කටයුතු 
කිරීභ. 

 ිඟ විශ්රාභ ැප් ද, විශ්රාභ ැප් ද ඳැරීභ, ිමිකේ ඉේරා 
වනොභැති විශ්රාභ ැප් ද ේඵන්ධ ගැටු රට පිළිතුරු 
ඹැවීභ. 

 විශ්රාභ ැප් ද ්ථාවේ 12 වා 15 ගන්ති ඹටවත් විශ්රාභ 
ඹනු රැබ යාජ් නිරධාරීන් වට විශ්රාභ ැප් ද වගවීභ 
ේඵන්ධවඹන් වේකේතුභාවේ තීයණ අදාශ ආඹත්න 
වත් දැනුේ දීභ. 

 විශ්රාභ ැප් ද ්ථා ාංග්රවඹ භගින් යාජ් ඳිපඳාරන 
වේකේ වත් ඳයා ඇති වනත් කාර්ඹඹන් ඉප් කිරීභ. 

 විශ්රාභ ැප් ද ්ථා ාංග්රවඹ වා විශ්රාභ ැප් ද වා 
ේඵන්ධ වනොවඹකුත් අණ ඳනත් ාංවලෝධනඹ කිරීභට 
අදාශ කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 විශ්රාභ ැප් ද ේඵන්ධ කටයුතුරදී අදාශ න සිඹලු 
ආඹත්න වා නිරධාරීන් භඟ ේඵන්ධීකයණඹ කයමින් 
කටයුතු කිරීභ. 

 විශ්රාභ ැප් ද ්ථා ාංග්රවඹ වා එි 
ාංවලෝධන  

 1989 අාංක 01 දයණ ැන්දඹු අනත්දරු 
විශ්රාභ ැප් ද ඳනත් වා එි ාංවලෝධන 

 1983 අාංක 24 දයණ ැන්දඹු පුරු 
අනත්දරු ඳනත් වා එි ාංවලෝධන 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ 
ඳටිඳාටික රීති ාංග්රවඹ 

 ආඹත්න ාංග්රවවේ XLVIII න 

ඳිපච්වේදවේ  33 වා 36 ගන්ති 
 අදාර සිඹලුභ විශ්රාභ ැප් ද චරවේඛ 

 විශ්රාභ ැප් ද ේඵන්ධ යාජ් ඳිපඳාරන 
චරවේඛ 

 1970 අාංක 18 දයණ න්නේධ වමුදා 
ැන්දඹු අනත්දරු විශ්රාභ ැප් ද ඳනත් 
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7. අභාත්ාාංලඹ ව වඳොදු අරකාරීන් ර  (යාජ් ඳිපඳාරන ව කශභනාකයණ අාංලඹට අදාශ) 

කාර්ය ශා කර්තලය එකී ඵත උතදවා නියමිත වේභතයන් 

 යාජ් ඳිපඳාරනඹ වා කශභනාකයණ 
විඹඹන්ට ව ශ්රී රාංකා ාංර්ධන ඳිපඳාරන 

ආඹත්නඹ, දුය්ථ ඉවගනුේ භධ්ථානඹ,  
විශ්රාභ ැප් ද වදඳාර්ත්වේන්තු, යාජ් වේා 
විශ්රාමිකඹන්වේ බාය අයමුදර ව පරදායීත්ා 
වේකේ කාර්ඹාරඹ ඹන වදඳාර්ත්වේන්තු වා 
්ථාපිත් ආඹත්නඹන්ි විඹන්ට අදාශ 

ප්රතිඳත්ති, ැඩටවන් ව ාඳිති ේඳාදනඹ 
කිිපභ, ඳසු විඳයේ කිරීභ වා ඇගයිභ. 

 ඳවත් වන් වේාන්ි ඳිපඳාරනඹ වා පිිප ්
කශභනාකයණඹ. 
i. ශ්රී රාංකා ඳිපඳාරන වේඹ 
ii. ශ්රී රාංකා ගණකාරකාරී වේඹ 
iii. ශ්රී රාංකා රභේඳාදන වේඹ 
iv. ශ්රී රාංකා ඉාංජිවන්රු වේඹ 
v. ශ්රී රාංකා විදාත්භක වේඹ 
vi. ශ්රී රාංකා ා්තු විදාඥ වේඹ 

viii. ශ්රි රාංකා ත්ාක්ණ වේඹ 
 

 ඒකාඵේධ වේාන් ඳිපඳාරනඹ කිරීභ. 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ ඹටවත් න කාර්ඹඹන්. 
 යාජ් වේා පුුණුව. 

 ජ්ාතික පරදායීත්ා ඉවර නැාංවීභ පිණි 

ප්රතිඳත්ති, ැඩටවන් ක්කිරීභ ව 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ. 
 විශ්රාභ ැප් ද ාංග්රවඹ ක්රිඹාත්භක කිිපභ. 

 යජ්වේ විශ්රාභ ැප් ද රභඹ ේඵන්ධ සිඹු  
කටයුතු. 

 අව දක්ෂිත් ාංර්ධන ඉරක්කඹන් ාක්ාත් 
කයගැනීභ පිණි යාජ් ත්න්ත්රඹ තුශ 
ඹවඳාරනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

 නවීන ඹවඳාරන ාංකේඳ වඳුන්ාදීභ. 
 ජ්නත්ා අව දක්ාන්ට මුේත්ැන රඵාවදන 

යාජ් වේඹක් නිර්භාණඹ කිරීභ වා 
ප්රතිඳත්ති ේඳාදනඹ කිිපභ වා ක්රිඹාත්භක 
කිරීභ. 

 ශ්රී රාංකා ාංර්ධන ඳිපඳාරන ආඹත්නඹ, දුය්ථ 
ඉවගනුේ භධ්ථානඹ, විශ්රාභ ැප් ද 

වදඳාර්ත්වේන්තු, යාජ් වේා විශ්රාමිකඹන්වේ 
බාය අයමුදර ව පරදායීත්ා වේකේ කාර්ඹාරඹ 
ඹන ආඹත්නඹන්ට ඳැරී ඇති සිඹු භ විඹන්ට 
අදාශ කටයුතු අධීක්ණඹ කිරීභ. 

 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ 

 මුදේ වයගුරාසි 

 යාජ් වේා වකොමින් බා කාර්ඹ ඳටිඳාටික 

රීති 

 ප්රේඳාදන භාර්වගෝඳවේල ාංග්රවඹ 

 යාජ් ඳිපඳාරන චරවේඛ 

 ජ්නාරඳති චරවේඛ 

 යාජ් මුදේ චරවේඛ 
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8. අභාත්ාාංලඹ ව වඳොදු අරකාරීන් ර  (යාජ් ඳිපඳාරන ව කශභනාකයණ අාංලඹට අදාශ) 

කාර්ය ශා කර්තලය 

කාර්ය කර්තලය ශා ඵත ඉටුකි්තේදී බාය තා 

කරන  නීති ්ති තරගුාසි අේතඳොේ උඳතේ ශා 
තලනේ ලාර්තා ප්රතේද 

 යාජ් ඳිපඳාරනඹ වා කශභනාකයණ 

විඹඹන්ට ව ශ්රී රාංකා ාංර්ධන ඳිපඳාරන 

ආඹත්නඹ, දුය්ථ ඉවගනුේ භධ්ථානඹ,  

විශ්රාභ ැප් ද වදඳාර්ත්වේන්තු, යාජ් වේා 

විශ්රාමිකඹන්වේ බාය අයමුදර ව පරදායීත්ා 

වේකේ කාර්ඹාරඹ ඹන වදඳාර්ත්වේන්තු වා 

්ථාපිත් ආඹත්නඹන්ි විඹන්ට අදාශ 

ප්රතිඳත්ති, ැඩටවන් ව ාඳිති 

ේඳාදනඹ කිිපභ, ඳසු විඳයේ කිරීභ වා 

ඇගයිභ. 

 

 ඳවත් වන් වේාන්ි ඳිපඳාරනඹ වා 

පිිප් කශභනාකයණඹ. 

i. ශ්රී රාංකා ඳිපඳාරන වේඹ 

ii. ශ්රී රාංකා ගණකාරකාරී වේඹ 

iii. ශ්රී රාංකා රභේඳාදන වේඹ 

iv. ශ්රී රාංකා ඉාංජිවන්රු වේඹ 

v. ශ්රී රාංකා විදාත්භක වේඹ 

vi. ශ්රී රාංකා ා්තු විදාඥ වේඹ 

vii. ශ්රි රාංකා ත්ාක්ණ වේඹ 

 

 ඒකාඵේධ වේාන් ඳිපඳාරනඹ කිරීභ. 

 ආඹත්න ාංග්රවඹ ඹටවත් න කාර්ඹඹන්. 

 යාජ් වේා පුුණුව. 

 ජ්ාතික පරදායීත්ා ඉවර නැාංවීභ පිණි 

ප්රතිඳත්ති, ැඩටවන් ක්කිරීභ ව 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ. 

 විශ්රාභ ැප් ද ාංග්රවඹ ක්රිඹාත්භක කිිපභ. 

 යජ්වේ විශ්රාභ ැප් ද රභඹ ේඵන්ධ සිඹු  

කටයුතු. 

 අව දක්ෂිත් ාංර්ධන ඉරක්කඹන් ාක්ාත් 

කයගැනීභ පිණි යාජ් ත්න්ත්රඹ තුශ 

ඹවඳාරනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

 නවීන ඹවඳාරන ාංකේඳ වඳුන්ාදීභ. 

 ජ්නත්ා අව දක්ාන්ට මුේත්ැන රඵාවදන 

යාජ් වේඹක් නිර්භාණඹ කිරීභ වා 

ප්රතිඳත්ති ේඳාදනඹ කිිපභ වා ක්රිඹාත්භක 

කිරීභ. 

 ශ්රී රාංකා ාංර්ධන ඳිපඳාරන ආඹත්නඹ, 

දුය්ථ ඉවගනුේ භධ්ථානඹ, විශ්රාභ ැප් ද 

වදඳාර්ත්වේන්තු, යාජ් වේා 

 අනිාර්ඹ යාජ් වේා ඳනත් (1961 අාංක 70) 

 ශ්රී රාංකා ාංර්ධන ඳිපඳාරන ආඹත්නඹ 

ඳනත් (1982 අාංක 9) 

 ැන්දඹු පුරු ව අනත්දරු විශ්රාභ ැප් ද 

ඳනත් (1983 අාංක 24) 

 ැන්දඹු ව අනත්දරු විශ්රාභ ැප් ද 

ආඥාඳනත් (1898 අාංක 1) 

 ැන්දඹු පුරු ව අනත්දරු විශ්රාභ ැප් ද 

වඹෝජ්නා රභ (න්නේධ වමුදා ) ඳනත් 

(1998 අාංක 60) 

 ැන්දඹු වා අනත්දරු විශ්රාභ ැප් ද වඹෝජ්නා 

රභ (න්නේධ වමුදා) ඳනත් (1970 අාංක 18) 

 යාජ් වේා විශ්රාමිකඹන්වේ බාය අයමුදර 

ඳනත් ( 1999 අාංක 40) 

 යජ්වේ නිා (න්ත්කඹ ආඳසු රඵාගැනීභ) 

ඳනත් ( 1969 අාංක 7) 

 යාජ් වේා අර්ථ ාධක අයමුදර ආඥාඳනත් 

(1942 අාංක 18) 

 ත්ෑගි පිිපනැමීවේ ත්යඟ ඳනත් (1957 අාංක 

37) 

 වනත් අභාත්යවඹක් ඹටත්ට නිල්චිත් 

ඳයා වනොභැති, වභි ඉවත් දවන් 

විඹඹන්ට අදාශ අදාශ අවනකුත් සිඹලු 

්ථාන් 

 ා දපු වා කාර්ඹාර වේක ඳනත් 

 යාජ් ාඳාය චරවේඛ  

 වේා ්ථා ව ඵාගැනීවේ ඳිපඳාටි 
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විශ්රාමිකඹන්වේ බාය අයමුදර ව පරදායීත්ා 

වේකේ කාර්ඹාරඹ ඹන ආඹත්නඹන්ට ඳැරී 

ඇති සිඹු භ විඹන්ට අදාශ කටයුතු 

අධීක්ණඹ කිරීභ. 

 

9. වත්ොයතුරු රඵා ගැනීභට පුයැසිඹන්ට රඵාගත් වැකි ඳවසුකේ 

 

අභාත්ාාංීලඹ වබ් අඩවිඹ - www.pubad.gov.lk 

විදුත් ත්ැඳෑර  - info@pubad.gov.lk 

 

10. ඳසුගිඹ භා 6ට අදාශ ආදාඹේ වා විඹදේ 

(අ). ආදාඹේ / යජ්වේ වන් කිරීභ 

ැඩ ටවන ැඹ ීලර්ඹ ාර්ෂික 

ඇ්ත්වේන්තු  

වඹ භාසික ත් ආදාඹභ 

01 130 රු. මිලිඹන 900 රු. මිලිඹන 513.87 

 

(ආ) . විඹදේ 

ැඩ ටවන ැඹ ීලර්ඹ ාර්ෂික 

ඇ්ත්වේන්තු  

වඹ භාසික ත් විඹදේ  

01 130 රු. මිලිඹන 2,132 රු. මිලිඹන 1,074 

 

11. ාර්ෂික ාංර්ධන වා වේා ැරසුභ (ප්රධාන අන්ත්ර්ගත්ඹන්) 

 අභාත්ාංීලඹ වබ් අඩවිඹ වයවා වත්ොයතුරු රඵා ගත් වැකිඹ. ( www.pubad.gov.lk ) 

 

12. ාර්ෂික වේා වා ාංර්ධන ැරැ්භ වා කාර්ඹ ාධන ඇගයීේ ාර්ත්ාවේ ායාාංල ටවන් 

 අභාත්ාංීලඹ වබ් අඩවිඹ වයවා වත්ොයතුරු රඵා ගත් වැකිඹ. ( www.pubad.gov.lk ) 

 

13. ඳත් කශ වත්ොයතුරු නිරධාිපන් 

 

රාජ්ය ඳිපඳාන වශ ආඳදා කෂභනාකරණ අභාතයාංය (යාජ් ඳිපඳාරන ව කශභනාකයණ අාංලඹ) 

 

නභ     : - බි.එේ.එේ.එේ. ඵ්නාඹක මිඹ 

ත්නතුය / ත්නතුරු  : - අතිවර්ක වේකේ (විභර්ලන වා වභවවයුේ) 

දුයකථන අාංක   : - 011 2676433 

ආඹත්නවේ e-mail ලිපිනඹ  : - info@pubad.gov.lk 

https://www.pubad.gov.lk/
mailto:info@pubad.gov.lk
https://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=287&lang=si
https://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=287&lang=si
mailto:info@pubad.gov.lk
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ජ්ාතික පදායිතා ත්කේ කාර්යාය 

නභ     : - ජී.ය.වක්.අේවගත්ත්වේ භඹා 

ත්නතුය / ත්නතුරු  : -  අධක් 

දුයකථන අාංක   : - 011 2186031 

 

නභ     : - වේ.එේ.එේ.ඩබ්. ජ්ඹසිාංව මිඹ 

ත්නතුය / ත්නතුරු  : - වකාය අධක් 

දුයකථන අාංක   : - 011 2186029 

ආඹත්නවේ e-mail ලිපිනඹ  : - nps@productivity.lk 

 

 

ය රාභ ලැටුප් තදඳාර්තතේන්තුල 

 

නභ     : - ඒ. ජ්ගත් ඩී. ඩඹ් භඹා 

ත්නතුය / ත්නතුරු  : - විශ්රාභ ැප් ද අධක් ජ්නයාේ 

දුයකථන අාංක   : - 011 2431647 

 

නභ     : - වක්.ආර්. ඳත්භප්රිඹ භඹා 

ත්නතුය / ත්නතුරු  : - අධක් (ාංවිධාන වා ාංර්ධන) 

දුයකථන අාංක   : - 011 2320045 

ආඹත්නවේ e-mail ලිපිනඹ  : - dg@pensions.gov.lk  

 

ශ්රී ංකා වංලර්ධන ඳිපඳාන ආයතනය  

 

නභ     : - කුභාිප ජ්ඹවේකය මිඹ 

ත්නතුය / ත්නතුරු  : - අධක් ජ්නයාේ 

දුයකථන අාංක   : - 011 5980202 

 

නභ     : - ආචාර්ඹ වේඳාලි සුදසිාංව වභඹ 

ත්නතුය / ත්නතුරු  : - වජ්්ස උඳවේලක 

දුයකථන අාංක   : - 011 5980200 

ආඹත්නවේ e-mail ලිපිනඹ  : - mail@slida.lk  

 

 

අභාත්යඹාවේ අත්න 

දිනඹ    

 

 

mailto:nps@productivity.lk
mailto:dg@pensions.gov.lk
mailto:mail@slida.lk
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2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිලාසිකභ  පිළිඵ ඳනත 9 ලන ලගන්තිය යටතේ 

ලයාඳෘති වේඵන්ධල ප්රකායට ඳේ කෂ යුතු ලාර්තාල - වන්නිත දන භාර්තග ඳතේ 
 
1. අභාත්ාාංලඹ / වදඳාර්ත්වේන්තු / ආඹත්නඹ :  යාජ් ඳිපඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ අභාත්ාාංලඹ  

 
2. ාඳිතිඹ ක්රිඹාත්භක කයන ආඹත්නඹ          :  යාජ් ඳිපඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ අභාත්ාාංලඹ  

 
3. ාඳිති  ාර්ත්ා 

(අ). ාඳිතිවේ නභ ව ්බාඹ - නිර පිඹ නිර නිා ාඳිතිඹ - වභොනයාගර දි්ත්රික්කඹ 

 
ාඳිතිඹ ්ථානගත් වීභ  (කරාඳඹ, ඳශාත්, දි්ත්රික්කඹ, වකොට්සාලඹ වා ්ථානඹ ) - ඌ ඳශාත්, 
වභොනයාගර දි්ත්රික්කඹ, වභොනයාගර දි්ත්රික් වේකේ කාර්ඹාරඹට අඹත් ඳැයණි නිර නිා පිිටි මිමිඹ 

                   
ආයේබ කිරීභට වඹෝජිත් දිනඹ  - 2017.07.20 
 
අන් කිරීභට වඹෝජීත් දිනඹ   - 2019.03.28 දක්ා දින දීර්ඝ කය ඇත්. 
 

             ( ආ).  ාඳිතිඹ 

            
අයමුුව වා ඉරක්ක -  යාජ් වේකයින් වා වන්ාසිකාගාය ඳවසුකේ ැඳයීභට වගොඩනැගිලි ඉදිකිරීභ 

 
             අව දක්ෂිත් ප්රතිරාබ  
                      
             ඉරක්කගත් ප්රතිරාභීන්   - යාජ් නිරධාරීන් 
                        
             ාඳිතිවඹන් ඵරඳෑභට රක්න පුයැසි ක්ඩඩාඹේ -  

 
                         ඔවුන් වත් න්නිවේදනඹක් කය තිවබ් නේ එභ වි්ත්ය න්දි වා වානි පර්ණ ැඩ පිළිවර  

 
              (ඇ). ේපර්ණ ඇ්ත්වේන්තුගත් පිිපැඹ - මිලිඹන 200 
 
                      මර ප්රතිඳාදන මරාශ්රඹ ( වේීලඹ / විවේීලඹ ප්රතිඳාදන වන වනභ ) - වේීලඹ 
 
                     යාජ් / වඳෞේගලික වවුේකාිපත් ාඳිතිඹක් නේ මර වවුේකාිපත්ඹ වන වනභ වා  

වඳෞේගලික ඳාර්ලඹට ිමින ප්රතිරාබ / ාසි 
 
               (ඈ) . වඹෝජිත් ාඳිතිරට අදාර අරකාිපර අනුභැතිඹ රඵාගත් දිනඹන් ( ජ්ාතික ැරසුේ කයන 

කමිප්, ආර්ිකක ාංර්ධන කමිප්, කැබිනට් භ්ඩඩරඹ, ආවඹෝජ්න භ්ඩඩරඹ, ඳශාත් බා, ඳිපය 
අරකාිපඹ ආදි )    

 
                       අදාශ අරකාිපඹ                                                                         අනුභැතිඹ රත් දිනඹ 

කැබිනට් භ්ඩඩරඹ             2016.08.17 
ප්රාවේීලඹ බා - වභොණයාගර            2017.03.30 
නාගිපක ාංර්ධන අරකාිපඹ         ඉේලුේ කය ඇත්.  

  
(ඉ). ඳවත් කරුුව අදාර න්වන් නේ ඉප්කයන රද දිනඹ 
 

 
 

 
 
 
 
 

කාරණය අදා ඵල දිනය 
1. ාධත්ා අධනඹ අදාර වේ - 

2. රාංසු ආයාධනඹ අදාර වේ 2017.04.07 

3. රාංසු ඇගයීභ (මුර / ත්ාක්ණ) අදාර වේ 2017.05.18 

4. ප්රේඳාදන කමිප් අදාර වේ 2017.06.05 

5. වකොන්ත්රාත් පිිපනැමීභ අදාර වේ 2017.06.21 

6. ගිවිසුභට ඇතුේ වීභ අදාර වේ 2017.07.03 
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ඳාිපිපක ඵරඳෑේ තිවබ්නේ ඳාිපිපක ඵරඳෑේ ත්ක්වේරු වා ත්ක්වේරු සිදු කර ආඹත්නඹ - නැත් 
 

(ඊ). ැඳයුේකරු / වකොන්ත්රාත්කරුවේ වි්ත්යඹ  
    නභ   :- වන්ට්රේ ඉාංජිනිඹිපන් ර්වි් ප්රයිට් ලිමිටඩ් 
    භාගභ  :- 
     ලිපිනඹ  :- වන්ට්රේ ඉාංජිනිඹිපන් ර්වි් ප්රයිට් ලිමිටඩ්, ඵදුේර ලාඛා, 37/2A,       
     ඵ්ඩඩායනාඹක භාත්, ඵදුේර  
 
(උ). ැඩිදුය වි්ත්ය රඵාගත් වැකි නිරධාිපඹා ත්නතුය ලිපිනඹ දුයකථන වා විදුත් ත්ැඳෑර 
 
නභ   : ලාන්ත් වීයසිාංව 
ත්නතුය  : වජ්්ස වකාය වේකේ (නිා වා ාංර්ධන) 
ලිපිනඹ   : යාජ් ඳිපඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ අභාත්ාාංලඹ , නිදව් චතුයස්රඹ, වකොශම 07. 
දුයකථන අාංකඹ : 011- 2 692633 
විදුත් ලිපිනඹ : shanweerasinghe67@gmail.com 
 
 
 
..............................................    ............................................... 
 දිනඹ          අභාත්යඹාවේ අත්න 
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2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිලාසිකභ  පිළිඵ ඳනත 9 ලන ලගන්තිය යටතේ 

ලයාඳෘති වේඵන්ධල ප්රකායට ඳේ කෂ යුතු ලාර්තාල - වන්නිත දන භාර්තග ඳතේ 

 

1. අභාත්ාංලඹ / වදඳාර්ත්වේන්තු / ආඹත්නඹ :   යාජ් ඳිපඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ අභාත්ාාංලඹ  
 

2. ාඳිතිඹ ක්රිඹාත්භක කයන ආඹත්නඹ          : යාජ් ඳිපඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ අභාත්ාාංලඹ 

 

3. ාඳිති ාර්ත්ා 
(අ). ාඳිතිවේ නභ ව ්බාඹ - නිර පිඹ නිර නිා ාඳිතිඹ - ගේඳව දි්ත්රික්කඹ 

ාඳිතිඹ ්ථානගත් වීභ  (කරාඳඹ, ඳශාත්, දි්ත්රික්කඹ, වකොට්සාලඹ වා ්ථානඹ ) –ඵ්නාිය  ඳශාත්, 
ගේඳව දි්ත්රික්කඹ, කැරණිඹ ඉන් ත්ානාඹේත්ත් 
 

            ආයේබ කිරීභට වඹෝජිත් දිනඹ  - 2017.07.29 

            අන් කිරීභට වඹෝජීත් දිනඹ  - 2019.01.31 දින දක්ා දින දීර්ඝ කය ඇත්. 

     (ආ). ාඳිතිඹ 
 
              අයමුුව වා ඉරක්ක -  යාජ් වේකයින් වා වන්ාසිකාගාය ඳවසුකේ ැඳයීභට වගොඩනැගිලි ඉදිකිරීභ 
 
             අව දක්ෂිත් ප්රතිරාබ  
                      
             ඉරක්කගත් ප්රතිරාභීන්   - යාජ් නිරධාරීන් 
                        
             ාඳිතිවඹන් ඵරඳෑභට රක්න පුයැසි ක්ඩඩාඹේ -  
 
             ඔවුන් වත් න්නිවේදනඹක් කය තිවබ්නේ එභ වි්ත්ය න්දි වා වානි පර්ණ ැඩ පිළිවර  
 
        (ඇ). ේපර්ණ ඇ්ත්වේන්තුගත් පිිපැඹ - මිලිඹන 180 
 
              මර ප්රතිඳාදන මරාශ්රඹ ( වේීලඹ / විවේීලඹ ප්රතිඳාදන වන වනභ ) - වේීලඹ 
 
              යාජ් / වඳෞේගලික වවුේකාිපත් ාඳිතිඹක් නේ මර වවුේකාිපත්ඹ වන වනභ වා  වඳෞේගලික   

ඳාර්ලඹට ිමින ප්රතිරාබ / ාසි 
 
        (ඈ). වඹෝජිත් ාඳිතිරට අදාර අරකාිපර අනුභැතිඹ රඵාගත් දිනඹන් ( ජ්ාතික ැරසුේ කයන කමිප්, 

ආර්ිකක ාංර්ධන කමිප්, කැබිනට් භ්ඩඩරඹ, ආවඹෝජ්න භ්ඩඩරඹ, ඳශාත් බා, ඳිපය අරකාිපඹ 
ආදි )    

 
අදාශ අරකාිපඹ                                                                         අනුභැතිඹ රත් දිනඹ 

 කැබිනට් භ්ඩඩරඹ      2016.08.17 
 

o විපත් වගොඩනැගිලි අනුභැතිඹ රඵා ගැනීභ වා නාගිපක ාංර්ධන අරකාිපඹ වත් ඉදිිපඳත් කය 
ඇත්.     

o වීදි වර්ඛා වතිකඹ රඵා ගැනිභ වා ප්රාවේීලඹ බා වතින් ඉේීතභක් කය ඇත්. 
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(ඉ). ඳවත් කරුුව අදාර න්වන් නේ ඉප්කයන රද දිනඹ 
 
කායණඹ අදාර ඵ දිනඹ 

1. ාධත්ා අධනඹ අදාර වේ - 

2. රාංසු ආයාධනඹ අදාර වේ 2017.05.19 

3. රාංසු ඇගයීභ (මුර / ත්ාක්ණ) අදාර වේ 2017.07.05 

4. ප්රේඳාදන කමිප් අදාර වේ 2017.07.07 

5. වකොන්ත්රාත් පිිපනැමීභ අදාර වේ 2017.07.28 

6. ගිවිසුභට ඇතුේ වීභ අදාර වේ 2017.07.31 

 
ඳාිපිපක ඵරඳෑේ තිවබ්නේ ඳාිපිපක ඵරඳෑේ ත්ක්වේරු වා ත්ක්වේරු සිදු කර ආඹත්නඹ - නැත් 
 
(ඊ). ැඳයුේකරු / වකොන්ත්රාත්කරුවේ වි්ත්යඹ  
 

නභ   : ලින්ක් ඉාංජිනිඹිපන් ප්රයිට් ලිමිටඩ් 
ලිපිනඹ   : ලින්ක් ඉාංජිනිඹිපන් ප්රයිට් ලිමිටඩ්අාංක 32 , 2න භවර,ගාලු ඳාය, වදිර  
 

(උ). ැඩිදුය වි්ත්ය රඵාගත් වැකි නිරධාිපඹා ත්නතුය ලිපිනඹ දුයකථන වා විදුත් ත්ැඳෑර 
 
නභ   : ලාන්ත් වීයසිාංව 
ත්නතුය  : වජ්්ස වකාය වේකේ (නිා වා ාංර්ධන) 
ලිපිනඹ  : යාජ් ඳිපඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ අභාත්ාාංලඹ, නිදව් චතුයස්රඹ, වකොශම 07. 
දුයකථන අාංකඹ : 011 – 2 692633 
විදුත් ලිපිනඹ : shanweerasinghe67@gmail.com 
 
 
 
..............................................    ............................................... 
 දිනඹ                      අභාත්යඹාවේ අත්න 
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2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිලාසිකභ  පිළිඵ ඳනත 9 ලන ලගන්තිය යටතේ 

ලයාඳෘති වේඵන්ධල ප්රකායට ඳේ කෂ යුතු ලාර්තාල - වන්නිත දන භාර්තග ඳතේ 
 
1. අභාත්ාංලඹ / වදඳාර්ත්වේන්තු / ආඹත්නඹ  :   යාජ් ඳිපඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ අභාත්ාාංලඹ 

 

2. ාඳිතිඹ ක්රිඹාත්භක කයන ආඹත්නඹ         : යාජ් ඳිපඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ අභාත්ාාංලඹ 

 

3. ාඳිති  ාර්ත්ා 
 
(අ). ාඳිතිවේ නභ ව ්බාඹ - නිර පිඹ නිර නිා ාඳිතිඹ - භවනුය දි්ත්රික්කඹ 
 

ාඳිතිඹ ්ථානගත් වීභ  (කරාඳඹ, ඳශාත්, දි්ත්රික්කඹ, වකොට්සාලඹ වා ්ථානඹ ) -       
භධභ ඳශාත්,  භවනුය දි්ත්රික්කඹ, අ්ගිිපඹ , අර්ට්රර්ිේ ත්ත්. 
 

                  ආයේබ කිරීභට වඹෝජිත් දිනඹ  - 2017.12.14 

                  අන් කිරීභට වඹෝජීත් දිනඹ  -  2018.09.30 

 
        (ආ). ාඳිතිඹ 

                         අයමුුව වා ඉරක්ක -  යාජ් වේකයින් වා වන්ාසිකාගාය ඳවසුකේ ැඳයීභට  වගොඩනැගිලි ඉදිකිරීභ 
 
               අව දක්ෂිත් ප්රතිරාබ  
                      
               ඉරක්කගත් ප්රතිරාභීන්   - යාජ් නිරධාරීන් 
                        
               ාඳිතිවඹන් ඵරඳෑභට රක්න පුයැසි ක්ඩඩාඹේ -  

 
                      ඔවුන් වත් න්නිවේදනඹක් කය තිවබ්නේ එභ වි්ත්ය න්දි වා වානි පර්ණ ැඩ පිළිවර  

 
       (ඇ). ේපර්ණ ඇ්ත්වේන්තුගත් පිිපැඹ - මිලිඹන 67 
 
               මර ප්රතිඳාදන මරාශ්රඹ ( වේීලඹ / විවේීලඹ ප්රතිඳාදන වන වනභ ) - වේීලඹ 
 
               යාජ් / වඳෞේගලික වවුේකාිපත් ාඳිතිඹක් නේ මර වවුේකාිපත්ඹ වන වනභ වා  වඳෞේගලික 

ඳාර්ලඹට ිමින ප්රතිරාබ / ාසි 
 
      (ඈ).වඹෝජිත් ාඳිතිරට අදාර අරකාිපර අනුභැතිඹ රඵාගත් දිනඹන් ( ජ්ාතික ැරසුේ කයන කමිප්, 

ආර්ිකක ාංර්ධන කමිප්, කැබිනට් භ්ඩඩරඹ, ආවඹෝජ්න භ්ඩඩරඹ, ඳශාත් බා, ඳිපය 
අරකාිපඹ ආදි )    

 
අදාශ අරකාිපඹ                                                                         අනුභැතිඹ රත් දිනඹ 

      කැබිනට් භ්ඩඩරඹ      2016.08.17 
    

      (ඉ). ඳවත් කරුුව අදාර න්වන් නේ ඉප්කයන රද දිනඹ 
 

කාරණය අදා ඵල දිනය 
1. ාධත්ා අධනඹ අදාර වේ - 

2. රාංසු ආයාධනඹ අදාර වේ 2017.10.12 

3. රාංසු ඇගයීභ (මුර / ත්ාක්ණ) අදාර වේ 2017.11.20 

4. ප්රේඳාදන කමිප් අදාර වේ 2017.11.23 

5. වකොන්ත්රාත් පිිපනැමීභ අදාර වේ 2017.12.04 

6. ගිවිසුභට ඇතුේ වීභ අදාර වේ 2017.12.08 
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ඳාිපිපක ඵරඳෑේ තිවබ්නේ ඳාිපිපක ඵරඳෑේ ත්ක්වේරු වා ත්ක්වේරු සිදු කර ආඹත්නඹ - නැත් 
 
 (ඊ). ැඳයුේකරු / වකොන්ත්රාත්කරුවේ වි්ත්යඹ  
 

නභ   : වක්.ජී.එ්.වකොන්දසිාංව 
භාගභ   : වකොන්දසිාංව කන්්ට්රක්න් ආඹත්නඹ 
  ලිපිනඹ   : වනො.27/2, නාරපිටිඹ ඳාය, ගේවඳොර.  
 

(උ). ැඩිදුය වි්ත්ය රඵාගත් වැකි නිරධාිපඹා ත්නතුය ලිපිනඹ දුයකථන වා විදුත් ත්ැඳෑර 
 
නභ   : ලාන්ත් වීයසිාංව 
ත්නතුය  : වජ්්ස වකාය වේකේ (නිා වා ාංර්ධන) 
ලිපිනඹ  : යාජ් ඳිපඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ අභාත්ාාංලඹ, නිදව් චතුයස්රඹ, වකොශම 07. 
දුයකථන අාංකඹ : 011 – 2 692633 
විදුත් ලිපිනඹ : shanweerasinghe67@gmail.com 
 
 
 
 
 
..............................................    ............................................... 
 දිනඹ           අභාත්යඹාවේ අත්න 
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2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිලාසිකභ  පිළිඵ ඳනත 9 ලන ලගන්තිය යටතේ 

ලයාඳෘති වේඵන්ධල ප්රකායට ඳේ කෂ යුතු ලාර්තාල - වන්නිත දන භාර්තග ඳතේ 
 

1. අභාත්ාංලඹ / වදඳාර්ත්වේන්තු / ආඹත්නඹ :   යාජ් ඳිපඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ අභාත්ාාංලඹ 
 

2. ාඳිතිඹ ක්රිඹාත්භක කයන ආඹත්නඹ          : යාජ් ඳිපඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ අභාත්ාාංලඹ 

 

3. ාඳිති ාර්ත්ා 
 
(අ). ාඳිතිවේ නභ ව ්බාඹ -  නිර පිඹ නිර නිා ාඳිතිඹ, වඳොවශොන්නරු දි්ත්රික්කඹ 

 

ාඳිතිඹ ්ථානගත් වීභ  (කරාඳඹ, ඳශාත්, දි්ත්රික්කඹ, වකොට්සාලඹ වා ්ථානඹ ) - උතුරුභැද  ඳශාත්, 
වඳොවශොන්නරු දි්ත්රික්කඹ, ිරකයක්වගොඩ 
 

                  ආයේබ කිරීභට වඹෝජිත් දිනඹ   - 2018.03.22 
 
                  අන් කිරීභට වඹෝජීත් දිනඹ   - 2019.03.21 
 
      (ආ). ාඳිතිඹ 
                

  අයමුුව වා ඉරක්ක -  යාජ් වේකයින් වා වන්ාසිකාගාය ඳවසුකේ ැඳයීභට වගොඩනැගිලි  
  ඉදිකිරීභ 

 
               අව දක්ෂිත් ප්රතිරාබ  

                      
                 ඉරක්කගත් ප්රතිරාභීන්   - යාජ් නිරධාරීන් 
                        
               ාඳිතිවඹන් ඵරඳෑභට රක්න පුයැසි ක්ඩඩාඹේ - අදාශ වනොවේ 
 
               ඔවුන් වත් න්නිවේදනඹක් කය තිවබ්නේ එභ වි්ත්ය න්දි වා වානි පර්ණ ැඩ පිළිවර  
 
        (ඇ). ේපර්ණ ඇ්ත්වේන්තුගත් පිිපැඹ - මිලිඹන 180 
 
                මර ප්රතිඳාදන මරාශ්රඹ ( වේීලඹ / විවේීලඹ ප්රතිඳාදන වන වනභ ) - වේීලඹ 
 
                 යාජ් / වඳෞේගලික වවුේකාිපත් ාඳිතිඹක් නේ මර වවුේකාිපත්ඹ වන වනභ වා  වඳෞේගලික 

ඳාර්ලඹට ිමින ප්රතිරාබ / ාසි 
 
 

       (ඈ).වඹෝජිත් ාඳිතිරට අදාර අරකාිපර අනුභැතිඹ රඵාගත් දිනඹන් ( ජ්ාතික ැරසුේ කයන කමිප්, 
ආර්ිකක ාංර්ධන කමිප්, කැබිනට් භ්ඩඩරඹ, ආවඹෝජ්න භ්ඩඩරඹ, ඳශාත් බා, ඳිපය අරකාිපඹ 
ආදි )    

 
අදාශ අරකාිපඹ                                                                         අනුභැතිඹ රත් දිනඹ 

      කැබිනට් භ්ඩඩරඹ      2016.08.17 
 

                       
(ඉ). ඳවත් කරුුව අදාර න්වන් නේ ඉප්කයන රද දිනඹ 

 

කායණඹ අදාර ඵ දිනඹ 
1. ාධත්ා අධනඹ අදාර වේ - 

2. රාංසු ආයාධනඹ අදාර වේ 2017.10.12 

3. රාංසු ඇගයීභ (මුර / ත්ාක්ණ) අදාර වේ 2017.10.12 

4. ප්රේඳාදන කමිප් අදාර වේ 2017.11.15 

5. වකොන්ත්රාත් පිිපනැමීභ අදාර වේ 2017.11.28 

6. ගිවිසුභට ඇතුේ වීභ අදාර වේ 2017.11.24 
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ඳාිපිපක ඵරඳෑේ තිවබ්නේ ඳාිපිපක ඵරඳෑේ ත්ක්වේරු වා ත්ක්වේරු සිදු කර ආඹත්නඹ - නැත් 
 
    (ඊ). ැඳයුේකරු / වකොන්ත්රාත්කරුවේ වි්ත්යඹ  

 
නභ   : ලින්ක් ඉාංජිනිඹිපන් ප්රයිට් ලිමිටඩ් 
ලිපිනඹ   : ලින්ක් ඉාංජිනිඹිපන් ප්රයිට් ලිමිටඩ්, අාංක 32 , 2න භවර, ගාලු ඳාය, වදිර  
 

    (උ). ැඩිදුය වි්ත්ය රඵාගත් වැකි නිරධාිපඹා ත්නතුය ලිපිනඹ දුයකථන වා විදුත් ත්ැඳෑර 
 
නභ   : ලාන්ත් වීයසිාංව 
ත්නතුය  : වජ්්ස වකාය වේකේ (නිා වා ාංර්ධන) 
ලිපිනඹ  : යාජ් ඳිපඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ අභාත්ාාංලඹ, නිදව් චතුයස්රඹ, වකොශම 07. 
දුයකථන අාංකඹ : 011 – 2 692633 
විදුත් ලිපිනඹ : shanweerasinghe67@gmail.com 
 
 
..............................................    ............................................... 
 දිනඹ                       අභාත්යඹාවේ අත්න 
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2016 අංක 12 දරණ තතොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිලාසිකභ  පිළිඵ ඳනත 9 ලන ලගන්තිය යටතේ 

ලයාඳෘති වේඵන්ධල ප්රකායට ඳේ කෂ යුතු ලාර්තාල - වන්නිත දන භාර්තග ඳතේ 

 

1. අභාත්ාංලඹ / වදඳාර්ත්වේන්තු / ආඹත්නඹ :   යාජ් ඳිපඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ අභාත්ාාංලඹ 
 

2. ාඳිතිඹ ක්රිඹාත්භක කයන ආඹත්නඹ          : යාජ් ඳිපඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ අභාත්ාාංලඹ 
 

3. ාඳිති ාර්ත්ා 
 

(අ). ාඳිතිවේ නභ ව ්බාඹ - නිර පිඹ නිර නිා ාඳිතිඹ - වකොශම දි්ත්රික්කඹ 
 
ාඳිතිඹ ්ථානගත් වීභ  (කරාඳඹ, ඳශාත්, දි්ත්රික්කඹ, වකොට්සාලඹ වා ්ථානඹ ) - ඵ්නාිය ඳශාත්, 
වකොශම දි්ත්රික්කඹ, වනො. 04, වවක්ටර් වකොබ්ඵෑකඩු භාත්, වකොශම 07. 

 
                  ආයේබ කිරීභට වඹෝජිත් දිනඹ  - 2018.06.19 
 
                  අන් කිරීභට වඹෝජීත් දිනඹ  -  2020.01.03 
 
       (ආ). ාඳිතිඹ 
 
              අයමුුව වා ඉරක්ක -  යාජ් වේකයින් වා වන්ාසිකාගාය ඳවසුකේ ැඳයීභට වගොඩනැගිලි  
              ඉදිකිරීභ 
 
            අව දක්ෂිත් ප්රතිරාබ  
                      
            ඉරක්කගත් ප්රතිරාභීන්   - යාජ් නිරධාරීන් 
                        
            ාඳිතිවඹන් ඵරඳෑභට රක්න පුයැසි ක්ඩඩාඹේ -  
 
            ඔවුන් වත් න්නිවේදනඹක් කය තිවබ්නේ එභ වි්ත්ය න්දි වා වානි පර්ණ ැඩ පිළිවර  
 
        (ඇ). ේපර්ණ ඇ්ත්වේන්තුගත් පිිපැඹ - මිලිඹන 700 
 
             මර ප්රතිඳාදන මරාශ්රඹ ( වේීලඹ / විවේීලඹ ප්රතිඳාදන වන වනභ ) - වේීලඹ 
 
              යාජ් / වඳෞේගලික වවුේකාිපත් ාඳිතිඹක් නේ මර වවුේකාිපත්ඹ වන වනභ වා  වඳෞේගලික 

ඳාර්ලඹට ිමින ප්රතිරාබ / ාසි 
 
        (ඈ).වඹෝජිත් ාඳිතිරට අදාර අරකාිපර අනුභැතිඹ රඵාගත් දිනඹන් ( ජ්ාතික ැරසුේ කයන කමිප්, 

ආර්ිකක ාංර්ධන කමිප්, කැබිනට් භ්ඩඩරඹ, ආවඹෝජ්න භ්ඩඩරඹ, ඳශාත් බා, ඳිපය අරකාිපඹ 
ආදි)    

 
                       අදාශ අරකාිපඹ                                                                         අනුභැතිඹ රත් දිනඹ 
 කැබිනට් භ්ඩඩරඹ       2017.06.07 

භධභ ඳිපය අරකාිපඹ      2018.04.04 
ගිනි නිවීේ වේා වදඳාර්ත්වේනතු 2017.12.08 
රාංකා විදුලි ඵර භ්ඩඩරඹ 2018.02.22 
ජ්ර ේඳාදන වා ජ්රාඳවන වදඳාර්ත්වේන්තු (වකො.භ.න..) 2018.03.03 
ජ්ාතික ජ්ර ේඳාදන වා ජ්රාඳවන භ්ඩඩරඹ 2018.02.20 
ඝන අඳද්ර කශභනාකයණ අාංලඹ (වකො.භ.න..) 2018.03.29 
නාගිපක ාංර්ධන අරකාිපඹ     ඉේලුේ කය ඇත්. 
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(ඉ). ඳවත් කරුුව අදාර න්වන් නේ ඉප්කයන රද දිනඹ 
 

කාරණය අදා ඵල දිනය 
1. ාධත්ා අධනඹ අදාර වේ - 

2. රාංසු ආයාධනඹ අදාර වේ 2018.03.09 

3. රාංසු ඇගයීභ (මුර / ත්ාක්ණ) අදාර වේ 2018.04.11 

4. ප්රේඳාදන කමිප් අදාර වේ 2018.04.12 

5. වකොන්ත්රාත් පිිපනැමීභ අදාර වේ 2018.06.05 

6. ගිවිසුභට ඇතුේ වීභ අදාර වේ 2018.06.22 
 
ඳාිපිපක ඵරඳෑේ තිවබ්නේ ඳාිපිපක ඵරඳෑේ ත්ක්වේරු වා ත්ක්වේරු සිදු කර ආඹත්නඹ - නැත් 
 

(ඊ). ැඳයුේකරු / වකොන්ත්රාත්කරුවේ වි්ත්යඹ  
 
 නභ   : - වන්ට්රේ ඉාංජිනිඹිපන් ර්වි් ප්රයිට් ලිමිටඩ් 
භාගභ   : - 
ලිපිනඹ  : - වන්ට්රේ ඉාංජිනිඹිපන් ර්වි් ප්රයිට් ලිමිටඩ්, අාංක 415, වඵෞේධාවරෝක භාත්,  

වකොශම 07.  
 
(උ). ැඩිදුය වි්ත්ය රඵාගත් වැකි නිරධාිපඹා ත්නතුය ලිපිනඹ දුයකථන වා විදුත් ත්ැඳෑර 
 
නභ   : ලාන්ත් වීයසිාංව 
ත්නතුය  : වජ්්ස වකාය වේකේ (නිා වා ාංර්ධන) 
ලිපිනඹ   : යාජ් ඳිපඳාරන වා ආඳදා කශභනාකයණ අභාත්ාාංලඹ,නිදව් චතුයස්රඹ, වකොශම 07. 
දුයකථන අාංකඹ : 011 – 2 692633 
විදුත් ලිපිනඹ : shanweerasinghe67@gmail.com 
 
 
..............................................    ............................................... 
 දිනඹ                       අභාත්යඹාවේ අත්න 

 


