
මගේ අංකය: PA/CS/CADER/ා.ප්ර.06   

V ාඛාල 

ඒකාබද්ධ ගවේලා අංය  
රාජ්ය රිපරානසවවලගද් කයුතුස 

රෂාත් වභා ශා රෂාත් රාන අමාත්යාංය 

නිදශවව චුරස්රය 

ගකොෂඹ 67. 
 

2626-6 -69 

අමාත්යාං ගේකම්ලරුන් 

ගදරාර්ත්ගම්න්ු ප්රධාීනන් 

දිවවත්රික් ල ගේකම්ලරුන් 

 

ඒකාබද්ධ ස ේලයට අයත් කාර්යා ස ේලක ස ේලසේ හා රියදුරු ස ේලසේ නිධරයන්සේ 

ස ොරතුරු බා ගැනීම 

 

ඒකාබද්ධ ගවේලයය අයත් කාර්යා ගවේලක ගවේලගේ ශා ිපයදුරු ගවේලගේ පිළිගලලින් අංක 1777035 ශා 

2612.69.27 දිනැති වශ අංක 1777035 ශා අංක 1875039 රජ්ගේ අති විගේ ගැවට් රත්ර ගේ රෂ කරන 

ද ඒකාබද්ධ ගවේලගේ කාර්යා ගවේලක ගවේලගේ නිධරයන්ගේ කාර්යක් ලමත්ා කඩඉම් රරීක් ලණ 

රැලැත්වීම වශ ඒ ඒ ගරේණියටයය සවවවවීම් බාමම යම්යම් ගැයළුමය ත්ත්ලයන් මත් නිසි කාසීමාලම සිදු 

ගනොලන බලය මාගේ නිරීක් ලණයය ක් ල වී ඇත්. එබැවින් එකී ත්ත්ලය මඟශරලා ගැීනම පිණියටව ඒ 

වම්බන්ධගයන් නිසි ක්රමගදදයක් ල ඇතිකරීමම පිණියටව බබ අමාත්යාංගේ0ගදරාර්ත්ගම්න්ුගද0 දිවවත්රික් ල 

ගේකම් කාර්යාගේ 2626.63.61 දිනය ගවේලගේ නිුතු කාර්යා ගවේලක ගවේලගේ0ිපයදුරු ගවේලගේ 

නිධරයන්ගේ ගත්ොරුරු රශත් දැක් ලගලන ආකෘතිය ප්රකාරලම වකවව කර 2626.67.31 දිනය ගරර 

බබගේ නිර්ගද්ය වයශන් කර ආලරණ ලිපියක් ලද වහිත්ල “ඒකාබද්ධ ගවේලා අධයක් ල ජ්නරාේස 

ඒකාබද්ධ ගවේලා අංයස V ාඛාලස රාජ්ය රිපරානස වවලගද් කයුතුස රෂාත් වභා ශා රෂාත් රාන 

අමාත්යාංයස ගකොෂඹ 67” යන ලිපිනයය ගයොමු කරන ගමන් කාරුණියටකල දන්ලා සිටිමි. (සමම 

ස ොරතුරුල මෘදු පිටප  ඉ ා ඉක්මනින් csoesunit5@gmail.com යන ලිපිනයට ඊ සේල් ක 

යුතුය.) 

 
ඉ ා ලැදගත් 

 

බබ අමාත්යාංය යයගත් ඇති ගදරාර්ත්ගම්න්ුල0 කාර්යාල, දිවවත්රික් ල ගේකම්කාර්යා යයගත් ඇති 

ප්රාගද්ය ය ගේකම් කාර්යාල ගත්ොරුරු බබ අමාත්යාංයය0 දිවවත්රික් ල ගේකම් කාර්යායය ගගන්ලා 

ගගන අලවන් ලාර්ත්ාල අමාත්යාං ගේකම්ගේ0 දිවවත්රික් ල ගේකම්ගේ නිරීක් ලණයය අව ල ආලරණ 

ලිපියක් ලද වහිත්ල ගයොමු කිරීමය කයුතු කරන ගව කාරුණියටකල දන්ලන අත්ර ගමම කර්ත්ලය වාර්ථක 

කරගැීනමය බබ දක් ලලව  බන වශගයෝගය ඉත්ා අගයගකොය වකමි. 

 

 
 

එවව.ආගෝකබණ්ඩාර 

ඒකාබද්ධ ගවේලා අධයක් ල ජ්නරාේ 

mailto:csoesunit5@gmail.com


ඔබ අමාත්ාාංනම  ම                                         2020/03/01 දි ට අනුමත් රියදුරු වාංඛ්ාල         පුරප්පාඩු වාංඛ්ාල: 

අනු අාංකය 
නිධරයානේ 

 ම 
නරේණිය 

පත්වීම් ලිපිනම 
අාංකය/ 

ශැඳුනුම්පත් 
අාංකය 

I කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

II 
කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

III 
කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

කා.ක.පරීක්ණය 

න ොපැලැත්වීමට 
නශේතු 

නල ත් 
කරුණු 

         

         

ඔබ අමාත්ාාංය යටනත් ඇති නෙපාර්ත්නම්න්තුනේ/කාර්යානම  ම                                  2020/03/01 දි ට අනුමත්  රියදුරු වාංඛ්ාල          පුරප්පාඩු වාංඛ්ාල: 

අනු අාංකය 
නිධරයානේ 

 ම 
නරේණිය 

පත්වීම් ලිපිනම 
අාංකය/ 

ශැඳුනුම්පත් 
අාංකය 

I කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

II 
කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

III 
කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

කා.ක.පරීක්ණය 

න ොපැලැත්වීමට 
නශේතු 

නල ත් 
කරුණු 

         

ඔබ දිවත්්රික් නමකම් කාර්යානම  ම                                                                        2020/03/01 දි ට අනුමත්  රියදුරු වාංඛ්ාල           පුරප්පාඩු වාංඛ්ාල: 

අනු අාංකය 
නිධරයානේ 

 ම 
නරේණිය 

පත්වීම් ලිපිනම 
අාංකය/ 

ශැඳුනුම්පත් 
අාංකය 

I කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

II 

කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

III 
කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

කා.ක.පරීක්ණය 

න ොපැලැත්වීමට 
නශේතු 

නල ත් 
කරුණු 

         

ඔබ දිවත්්රික් නමකම් කාර්යාය යටනත්  
ඇති ප්රා.නම.කාර්යානම  ම                                                                                   2020/03/01 දි ට අනුමත්  රියදුරු වාංඛ්ාල             පුරප්පාඩු වාංඛ්ාල: 

අනු අාංකය 
නිධරයානේ 

 ම 
නරේණිය 

පත්වීම් ලිපිනම 
අාංකය/ 

ශැඳුනුම්පත් 
අාංකය 

I කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

II 

කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

III 
කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

කා.ක.පරීක්ණය 

න ොපැලැත්වීමට 
නශේතු 

නල ත් 
කරුණු 

         

         



ඔබ අමාත්ාාංනම  ම                                 2020/03/01 දි ට අනුමත් කා.නවේ.නවේ. වාංඛ්ාල         පුරප්පාඩු වාංඛ්ාල: 

අනු අාංකය 
නිධරයානේ 

 ම 
නරේණිය 

පත්වීම් ලිපිනම 
අාංකය/ 

ශැඳුනුම්පත් 
අාංකය 

I කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

II 

කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

III 
කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

කා.ක.පරීක්ණය 

න ොපැලැත්වීමට 
නශේතු 

නල ත් 
කරුණු 

         

         

ඔබ අමාත්ාාංය යටනත් ඇති නෙපාර්ත්නම්න්තුනේ/කාර්යානම  ම                            2020/03/01 දි ට අනුමත් කා.නවේ.නවේ. වාංඛ්ාල          පුරප්පාඩු වාංඛ්ාල: 

අනු අාංකය 
නිධරයානේ 

 ම 
නරේණිය 

පත්වීම් ලිපිනම 
අාංකය/ 

ශැඳුනුම්පත් 
අාංකය 

I කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

II 
කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

III 
කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

කා.ක.පරීක්ණය 

න ොපැලැත්වීමට 
නශේතු 

නල ත් 
කරුණු 

         

ඔබ දිවත්්රික් නමකම් කාර්යානම  ම                                                                  2020/03/01 දි ට අනුමත් කා.නවේ.නවේ. වාංඛ්ාල           පුරප්පාඩු වාංඛ්ාල: 

අනු අාංකය 
නිධරයානේ 

 ම 
නරේණිය 

පත්වීම් ලිපිනම 
අාංකය/ 

ශැඳුනුම්පත් 
අාංකය 

I කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

II 
කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

III 
කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

කා.ක.පරීක්ණය 

න ොපැලැත්වීමට 
නශේතු 

නල ත් 
කරුණු 

         

ඔබ දිවත්්රික් නමකම් කාර්යාය යටනත්  
ඇති ප්රා.නම.කාර්යානම  ම                                                                             2020/03/01 දි ට අනුමත් කා.නවේ.නවේ. වාංඛ්ාල             පුරප්පාඩු වාංඛ්ාල: 

අනු අාංකය 
නිධරයානේ 

 ම 
නරේණිය 

පත්වීම් ලිපිනම 
අාංකය/ 

ශැඳුනුම්පත් 
අාංකය 

I කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

II 
කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

III 
කා.ක.පරීක්ණය 
වමත්/අවමත් බල 

කා.ක.පරීක්ණය 

න ොපැලැත්වීමට 
නශේතු 

නල ත් 
කරුණු 

         

         




