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,ස්2& ෙ(ක/ව01 හා  

ෙදපා3තෙ/1�  පධා61. 

 

2013 වා
�ක ස්ථාන මා��� - ( ඒකාබ�ධ ෙසේවය) 

රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය, $ ලංකා ෙතොර)� හා ස*+ෙ,දන තා.ෂණ 

ෙසේවය, කා
යාල ෙසේවක ෙසේවය, ඒකාබ�ධ 0ය1� ෙසේවය. 

 

ෙ/ සමග අ8ණා ඇ; උපෙ(ඛණෙ> සඳහ1 මා0@/ 2013.01.01 ,න ෙහෝ �ලධරය1ෙ) 

න/වලට ඉ,�ෙය1 ද&වා ඇ; ,න -ට FයාGමක වන ප�, අHමත කරI. ෙ/ බව අමාත�ාංශෙ> / 

ෙදපා3තෙ/1�ෙL අදාල �ලධරය1 ෙවත ද1වා �යIත ,නෙ>M අNනව කා3ය ස්ථානෙ> වැඩ භාර 

ග1නා ෙලස ඔR1ට දැH/ ෙදH මැනS. රාජ� ෙසේවා ෙකොIෂ1 සභාව / අ(ලස් ෙහෝ Wෂණ ෙචෝදනා 

Sම3ශන ෙකොIෂ1 සභාව / මැ;වරණ ෙදපා3තෙ/1�ව යන ස්ථානවලට ස්ථාන මා0 කරන ලද 

�ලධරය1ෙ)  ස්ථාන මා0  FයාGමක Sය �GෙG අදාල ආයතන පධා61ෙ) එකඟGවයට යටGව 

බවද ද1වI. 

 

02. දැනට ෙසේවය කරන කා3ය සථ්ානෙ> �යIත කාලය ස/[3ණ කර ෙනොමැ; �ලධරය1ට ෙමම 

වා3\ක ස්ථාන මා0 ෙවHෙව1 ගම1 Sයද/ ෙගවH ෙනොලැෙ+. �යIත කාලය ස/[3ණ කර ඇ; 

�ලධරය1 ස/බ1ධෙය1 ආයතන සංගහෙ> සඳහ1 S^Sධානවලට යටGව ගම1 Sයද/ ෙගSය �� 

ෙL. උපෙLශන Mමනා ෙගවH ෙනොලැෙ+. 

 

03. ඒකාබධ ෙසේවා සථ්ානමා0 �ෙයෝගවලට යටG ය/ `- �ලධරෙයaට ඔබ 

අමාත�ාංශෙ>/ෙදපා3තෙ/1�ෙL bcdවා ඇ; අභ�1තර ස්ථාන මා0 මeඩල මf1 ද අභ�1තර මා0 

`g/ සඳහා �ෙයෝග �aGකර ඇGන/ එcM ඒකාබධ ෙසේවා ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය1 FයාGමක Sය 

�� ෙL. එෙසේ Rවද �ලධරය1ෙ) ඉ(hම මත අමාත�ාංශ/ෙදපා3තෙ/1� අවශ�තාවය1 මත 

අමාත�ාංශ/ෙදපා3තෙ/1� S-1 M ඇ; ස්ථාන මා0 �ෙයෝග FයාGමක Sය �� යැi ඔබ අදහස් 

කර1ෙ1 න/ ෙමම jbෙ> 07 වන ෙkදෙ> සඳහ1 වන ,නට ෙපර ඔබෙ) �3ෙශ ද ඇ;ව අදාල 

ඉ(hම  ස/බ1ධෙය1 වැlmර උපෙදස් ලබා ගැ6ම මැනS.  
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04. ෙමම ස්ථාන මා0@/ `gෙ/M මා0@/ කIdව S-1 අHගමනය කරන ලද ස්ථාන මා0 ප�පාpය, 

2012.06.25 ,නැ; අංක 01/2012 දරන ඒකාබධ ෙසේවා චකෙ(ඛය  සමග ෙ/ වන SටG ඔබ ෙවත එවා 

ඇත. ෙ/ සමග ඇ; ස්ථාන මා0@/ �ෙයෝග, මා0@/ ඉ(ලා ;t -ය.ම �ලධරය1ට දැනගැ6මට 

සැලැසS්ය �� ෙL.  

 

05. ෙමම ස්ථාන මා0 �ෙයෝගවලට යටG �ලධරෙයaට 2012.12.31 ,න ද&වා ක( දමන ලද uට 

ඉහතM �aG කර ඇ; ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය1 ෙL න/ එවැ� �ලධරයaට නැවත 2013 වා3\ක ස්ථාන 

මා0 �ෙයෝග මf1 ෙවනස් ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය& ලබාM ඇGන/ එcM ෙපර ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය 

බල රcත වන බව සලක1න. 

 

06.  ෙමම ස්ථාන මා0 ප�පාpෙයc ෙහෝ ඒකාබධ ෙසේවා චකෙ(ඛ 01/2012 ෙහෝ රාජ� ෙසේවා 

ෙකොIෂ1 සභාෙL අංක 1589/30 දරන අ; Sෙශේෂ ගැසw පතෙ> කා3ය පpපාpක g; (කාeඩ අංක 1) c 

XVIII ප�~ෙkදෙ>  S^Sධානවලට අH�ලව තම1ෙ) ස්ථාන මා0 ඉ(h/ b�බඳව වා3\ක ස්ථානමා0 

කIdෙL අවධානයට ෙයො8 @  ෙනොමැGෙG න/ පමණ& ඒ අHව ක0� ඉ,�පG කළ හැ`ය.  

 

07. ක0� දැ1@ෙ/ ඉ(�/ පතෙයc ආද3ශ ආකෘ; පතය& ෙ/ සමග අ8ණා ඇත. ඉ(h/ 

ස/බ1ධෙය1 සලකා බැhමට  එම ආද3ශ ආකෘ; පතය අHව සකස් කර ගG ඉ45�ප7 2012.10.30 

8නට පථම එවන ෙම1 ක0ණාෙව1 ද1වI. එ,නට ප�ව ලැෙබන ඉ(h/ b�බඳව සලකා ෙනොබලන 

බවද අදාල �ලධරය1ට දැ1Sය �� ෙL. තවද සථ්ානමා0 ෙ(ඛනෙ> අදාල �ලධරයා ඉ,�ෙය1 

සඳහ1කර ඇ; ෙසේවක අංකය (Employer No.) ඉ(�/පෙG සඳහ1කර ෙනොමැ; අයm/පG සලකා 

ෙනොබලන බවද ද1වI. 

 

08. ඔබ අමාත�ාංශෙය1 / ෙදපා3තෙ/1�ෙව1 bටතට ස්ථාන මා0@/ ලබාM ඇ; �ලධාg1, 

අ<පා=>කය* පැ@ෙණන ෙත. රඳවා ෙනොෙගන �යIත ,න නව ෙසේවා ස්ථානෙ> රාජකාg භාරගැ6මට 

හැ` වන ෙසේ 8දා හැgමට කට�� කරන ෙලස ද1වන අතර ෙමම ස්ථාන මා0@/ පමාදෙය1 ෙතොරව 

FයාGමක කල �� බැL ද ද1වI. S^මG අHමැ;ය`1 ෙතොරව ෙමම ස්ථාන මා0@/ �ෙයෝග පැහැර 

හැර -pන �ලධාg1 ස/බ1ධෙය1 01/2012 චකෙ(ඛෙ> 10 වග1;ය අHව කට�� කල හැ` බවද 

ද1වI. 

 

 

         

�.�.�.එස්.අෙ+�ණරGන, 

ඒකාබධ ෙසේවා අධ�&ෂ ජනරා(. 

  

 
 
 



2013 වා
�ක ස්ථාන මා��� ස�බ*ධෙය* සමාෙලෝචන ක@Eව ෙවත කරF දැ.�ෙ� ඉ45� පතය 
   
 
අමාත�ාංශය :-  ......................................................................................  
ෙදපා3තෙ/1�ව :- ............................................................................... 
 
(අ) �ලධා�යා S-1 ස/[3ණ කල ��ය. 
 
01. I. �ලධා�යාෙ) ස/[3ණ නම (පැහැ,j අa�1). 

 
....................................................................................................................මහතා/Iය/ෙමනSය 

 II. ස්�ර jbනය:- 
 ................................................................................................................................................... 
 III. ප,ං� ස්ථානෙ> jbනය :- 
 ................................................................................................................................................... 
 IV. 2012 ව3ෂෙ> ප,ං� ස්ථානය ෙවනස් ව1ෙ1 න/ නව ප,ං� ස්ථානෙ> jbනය:- 
 ................................................................................................................................................... 
02. ස්ථානමා0 කරන ලද  ෙසේවා ස්ථානය :-....................................................................................... 
 
03. තන�ර හා  ෙශේ�ය :-  ................................................................................................................ 

ෙසේවයට ඇ�ලG� ,නය  :-............................................ 
ෙශේ�යට ඇ�ලG� ,නය  :-............................................ 
උප1 ,නය    :-............................................ 
2012.12.31 ,නට වයස අR.  :-............................................ 
 

ෙසේවා Sසත්ර    පG� ,නය   ෙසේවා ස්ථානය -ට/ද&වා 
.......................... ........................ ........................................................................... 
.......................... ........................ ........................................................................... 
 

04. මා ඉ(ලා -pHෙ> M ඇ; ස්ථාන මා0@ම අවලං� `gමටය./සංෙශෝධනය `gමටය./ ස්ථාන 
මා0ව& ලබා ෙදන ෙලසය. 

 

05. ඉ,�පG කර� ලබන කර� :- (ප�bෙටc සඳහ1 කර1න) 
 
06.  ස්ථාන මා0ව සංෙශෝධනය කල�� / ලබා,ය �� ෙසේවා ස්ථානය:- 

අමාත�ාංශය :-............................................................................................................................ 

ෙදපා3තෙ/1�ව :-.................................................................................................................... 

 
,නය :--------------------   ...................................... 

 �ලධා�යාෙ) අGසන 
(ආ)  ෙදපා3තෙ/1� පධා�යාෙ) �g&ෂණ :- 
  

 I.  කා3යාල ෙතොර�0 අHව ඉහත Sසත්ර �වැර, ෙL.  
     සඳහ1 කළ�� Sෙශේෂ ක0� ඇත/නැත (ඇGන/ පහත ද&ව1න) 
     ............................................................................................................................................. 
II. ඉහත සමාෙලෝචන ක0� දැ&@ෙ/ ඉ(�/ පතය �3ෙශ කරH ලැෙ+/ෙනොලැෙ+. 
 
 
,නය :-...........................   ..................................................... 

අමාත�ාංශ ෙ(ක//ෙදපා3තෙ/1� පධා�යාෙ) අGසන. 
 

            ( අනවශ� වචන කපා හ�1න. ස/[3ණ ෙතොර�0 ඇ�ළG ෙනොකල අයm/පG සමාෙලෝචන   
              කIdව S-1 සළකා බලH ෙනොලැෙ+. වැl Sසත්ර ඇGන/ ප�bට සඳහ1 කර1න) 

ඒකාබධ ෙසේවා අධ�&ෂ 
ජනරා(ෙ) මා0@/ 
ෙ(ඛණෙ> ෙසේවක අංකය:- 
 

....................................... 



 
 

රාජ� ප�පාලන හා ස්වෙශ කට�� අමාත�ාංශය  
«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ ÁüÚõ ¯û¿¡ð¼ÖÅø¸û «¨ÁîÍ 
Ministry of Public Administration and Home Affairs 

   �දහස් ච�රසය, ෙකොළඹ 07. Í¾óAÃ ºÐì¸õ, ¦¸¡ØõÒ 07. Independence Square, Colombo 07. 
 

ß~_ru        ෆැ&ස්               Y-¨P(‹     ¨‚O Wmú} 
¦¾¡¨Ä§ÀH :     (94) 011-2696211-13   ¦ÀìŠ :  (94) 011-2695279  −-¾À¡ø  :    secretary@pubad.gov.lk −¨½ò¾Çõ : www.pubad.gov.lk 

Telephone                  Fax                 E - mail                    Web Site 
 

{¨aŒ WŠ_}      ]¨C WŠ_}      Ýu} 
±ÉÐ Ä :              ¯ÁÐ Ä :     A¸A :                 
My No         Your No           Date 
 
«Ãº «¨ÁîÍì¸Dý ¦ºÂÄ¡Ç÷¸û,  
«Ãº¡í¸ «AÀ÷¸û/ Á¡Åð¼ ¦ºÂÄ¡Ç÷¸û 
A¨½ì¸Ç ¾¨ÄÅ÷¸û Â¡ÅÕìÌõ, 
 
 

2012012012013333    ÅÕ¼¡ó¾ ÅÕ¼¡ó¾ ÅÕ¼¡ó¾ ÅÕ¼¡ó¾ −−−−¼Á¡üÈí¸û (¼Á¡üÈí¸û (¼Á¡üÈí¸û (¼Á¡üÈí¸û (−−−−¨½ó¾ §º¨Å)¨½ó¾ §º¨Å)¨½ó¾ §º¨Å)¨½ó¾ §º¨Å)    
«Ã«Ã«Ã«Ãº¡í¸ Ó¸¡¨ÁòÐÅ ¯¾CÂ¡Ç÷ §º¨Å, º¡í¸ Ó¸¡¨ÁòÐÅ ¯¾CÂ¡Ç÷ §º¨Å, º¡í¸ Ó¸¡¨ÁòÐÅ ¯¾CÂ¡Ç÷ §º¨Å, º¡í¸ Ó¸¡¨ÁòÐÅ ¯¾CÂ¡Ç÷ §º¨Å, −Äí¨¸ ¾¸Åø ¦¾¡¼÷À¡¼ø ¦¾¡LøÑðÀ −Äí¨¸ ¾¸Åø ¦¾¡¼÷À¡¼ø ¦¾¡LøÑðÀ −Äí¨¸ ¾¸Åø ¦¾¡¼÷À¡¼ø ¦¾¡LøÑðÀ −Äí¨¸ ¾¸Åø ¦¾¡¼÷À¡¼ø ¦¾¡LøÑðÀ 

§º¨Å, §º¨Å, §º¨Å, §º¨Å, «ÖÅÄ¸ô ÀMÂ¡Ç÷ §º¨Å, «ÖÅÄ¸ô ÀMÂ¡Ç÷ §º¨Å, «ÖÅÄ¸ô ÀMÂ¡Ç÷ §º¨Å, «ÖÅÄ¸ô ÀMÂ¡Ç÷ §º¨Å, −−−−¨½ó¾ º¡ÃA¸û §º¨Å¨½ó¾ º¡ÃA¸û §º¨Å¨½ó¾ º¡ÃA¸û §º¨Å¨½ó¾ º¡ÃA¸û §º¨Å    
    
    

−òÐ¼ý −¨½òÐûÇ «ð¼Å¨½Iø ÌKôFÎõ −¼Á¡üÈí¸¨Ç 2013.01.01 
¬ó A¸A «øÄÐ «ÖÅÄ÷¸D  ý ¦ÀÂ÷¸ÙìÌ Ó ýÉ¡ø ÌKôF¼ôÀðÎûÇ A¸A  
¦¾¡¼ì¸õ ¿¨¼Ó¨ÈôÀÎõ Åñ½õ «íX¸EìBý§Èý. −Ð ¦¾¡¼÷À¡¸ «¨ÁîÍ/ 
A¨½ì¸Çõ ±ýÀÅüKø ¯ûÇ «ÖÅÄ÷¸ÙìÌ «KCòÐ ¯EÂ A¸AIø ÒAÂ §º¨Å 
J¨ÄÂòAø ¸¼¨ÁìÌî ºã¸ÁDìÌõ ÀÊÔõ «KCì¸×õ.  «Ãº¡í¸ §º¨Å 
¬¨½ìÌØ/ −Äïº, °Æø ÌüÈîº¡ðÎ ÒÄÉ¡ö× ¬¨½ìÌØ/ §¾÷¾ø A¨½ì¸Çõ 
¬BÂ −¼í¸ÙìÌ −¼Á¡üÈõ ¦ÀüÈ «ÖÅÄ÷¸Dý −¼Á¡üÈí¸û ¯EÂ JÚÅÉò 
¾¨ÄÅ÷¸Dý −½ì¸òAüÌ «¨ÁÂ ¿¨¼Ó¨ÈôÀÎ¾ø §ÅñÎõ ± ýÀ¨¾Ôõ 
¦¾ECòÐì ¦¸¡ûB ý§Èý. 

 

 
02. ¾ü§À¡Ð ÀMÂ¡üÚõ §º¨Å J¨ÄÂòAø ¯EÂ ¸¡Äò¨¾ â÷òA ¦ºöAÃ¡¾ 
«ÖÅÄ÷¸ÙìÌ −ùÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈí¸Ùì¸¡É FÃÂ¡½î ¦ºÄ× ¦ºÖò¾ôÀ¼ 
Á¡ð¼¡Ð.  ¾ü§À¡Ð §º¨ÅÂ¡üÚõ −¼òAø ¯EÂ ¸¡Äò¨¾ â÷òA ¦ºöAÕìÌõ 
«ÖÅÄ÷¸û ¦¾¡¼÷Fø ¾¡ÀÉ CAì§¸¡¨ÅIø ÌKôFðÎûÇ ²üÀ¡Î¸ÙìÌ «¨ÁÂ 
FÃÂ¡½î ¦ºÄ× ¦ºÖò¾ø §ÅñÎõ.  fÅ§É¡À¡Â ÀÊ ¦ºÖò¾ôÀ¼ Á¡ð¼¡Ð. 
 
 

03. −¨½ó¾ §º¨Å¸Dý −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸ÙìÌ «¨ÁÂ ±Å§ÃÛõ 
«ÖÅÄÕìÌ ¾í¸ÇÐ «¨ÁîÍ/ A¨½ì¸Çõ ¬BÂÅüKø «¨Áì¸ôÀðÎûÇ ¯ûÇ¸ 
−¼Á¡üÈ º¨À¸Ç¡Öõ ¯ûÇ¸ −¼Á¡üÈí¸Ùì¸¡É ¸ð¼¨Ç¸û ÅÆí¸ôÀðÊÕôFý, 
«¾ý §À¡Ð «¨ÁîH ý −¨½ó¾ §º¨Å¸û −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ¦ºÂüÀÎ¾ø 
§ÅñÎõ. ¬IÛõ «ÖÅÄ÷¸Dý §ÅñÎ§¸¡ÙìÌ «¨ÁÂ «¨ÁîÍì¸û/ 
A¨½ì¸Çí¸û ±ýÀÅüKý §¾¨Åì§¸üÀ «¨ÁîÍì¸û/ A¨½ì¸Çí¸û ±ýÀÅüÈ¡ø 
ÅÆíBÔûÇ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ¿¨¼Ó¨ÈôÀ¼ §ÅñÎ¦ÁÉ ¾¡í¸û ¸ÕÐÅ¾¡¸ -
−Õó¾¡ø −ì¸Ê¾òA ý ÀóA 07ø ÌKôFðÎûÇ A¸AìÌ ÓýÉ÷ ¾í¸ÇÐ 
ÀEóÐ¨Ã¸Ù¼ý ºõÀó¾ôÀð¼ §ÅñÎ§¸¡û ÀüKÂ §ÁÄA¸ ¬§Ä¡º¨É¸¨Ç ¦ÀüÚì 
¦¸¡ûÇ×õ. 
 
 

COM2/TRANS/03/2012  2012.10.08 



 
 
04. −ó¾ −¼Á¡üÈí¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÙõ§À¡Ð −¼Á¡üÈ º¨À¸Ç¡ø 
¸¨¼FÊì¸ôÀð¼ −¼Á¡üÈ Að¼õ ¾ü§À¡¨¾ìÌ 2012.06.25 ¬õ A¸AÂ 01/2012 ¬õ -
−Äì¸ −¨½ó¾ §º¨Å¸û ÍüÈKì¨¸Ô¼ ý ¾í¸ÙìÌ «ÛôF ¨Åì¸ôÀðÎûÇÐ.  -
−òÐ¼ ý ¯ûÇ −¼Á¡üÈì¸ð¼¨Ç¸¨Ç −¼Á¡üÈí¸û §¸¡EIÕó¾ º¸Ä 
«ÖÅÄ÷¸Ùõ «KóÐ ¦¸¡ûÅ¾ü¸¡É ¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÙ¾ø §ÅñÎõ. 
 
05. −ó¾ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸ÙìÌ «¨ÁÅ¡¸ «ÖÅÄ÷ ´ÕÅÕì¸¡É −¼Á¡üÈõ 
2012.12.31 ¬ó A¸A Å¨Ã Fü§À¡¼ôÀðÊÕó¾¡ø −¾üÌ ÓýÉ÷  ÅÆí¸ôÀð¼ -
−¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û −ÕôFý, «ùÅ¡È¡É «ÖÅÄ÷ ´ÕÅÕìÌ ]Ç×õ 2013 
ÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ãÄõ §ÅÚ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç ÅÆíB −ÕôFý 
«¾ý §À¡Ð ÓýÉ÷ ÅÆíBÂ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ÅÖÅüÈ¾¡B CÎõ ±ýÀ¨¾ 
¸ÅÉòAø ¦¸¡ûÇ×õ. 
 
06. −ó¾ −¼Á¡üÈ Að¼òAø «øÄÐ −¨½ó¾ §º¨Å¸û ÍüÈKì¨¸ −Ä. 01/2012 
«øÄÐ «Ãº¡í¸ §º¨Å ¬¨½ìÌØC ý 1589/30 ¬õ −Äì¸ «A C§º¼ Å÷ò¾Á¡Éô 
ÀòAE¨¸I ý ¿¼ÅÊì¨¸ Ó¨È CA (¦¾¡ÌA −Ä 1) ý «òAÂ¡Âõ xviii −ý 
²üÀ¡Î¸ÙìÌ «¨ÁÂ ¾ÁÐ −¼Á¡üÈ §¸¡Eì¨¸¸¨Ç ÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈî º¨À 
¸ÅÉòAø ¦¸¡ûÇCø¨Ä¦ÂNø ÁðÎõ «¾ý FÃ¸¡Ãõ CÀÃí¸¨Ç ºÁ÷ôFì¸ 
ÓÊÔõ. 
 
07. CÀÃí¸û ºÁ÷ôFìÌõ Cñ½ôÀô ÀÊÅòAý Á¡AEôÀÊÅ¦Á¡ýÚ −òÐ¼  ý -
−¨½ì¸ôÀðÎûÇÐ.  §ÁýÓ¨È_Î¸û ¦¾¡¼÷À¡¸ ¸ÕòAø ¦¸¡ûÅ¾üÌ «õÁ¡AE 
ÀÊÅòAü¸¨ÁÂ ¾Â¡Eò¾ Cñ½ôÀÀÊÅí¸¨Ç 2012/10/30 ¬õ A¸AìÌ Óý  ±ÉìÌ 
«ÛôF ¨ÅìÌõÀÊ ¾¡ú¨ÁÔ¼ ý ¦¾ECôÀÐ¼ ý «ý¨ÈÂ A¸AìÌ FýÉ÷ 
B¨¼ì¸ô¦ÀÚõ §ÅñÎ¾ø¸û ¸ÅÉòAü ¦¸¡ûÇôÀ¼Á¡ð¼¡¦¾ýÀ¨¾Ôõ 
ºõÀó¾ôÀð¼ «ÖÅÄ÷¸ÙìÌ «KCò¾ø §ÅñÎõ. §ÁÖõ −¼Á¡üÈôÀðÊÂOø 
¯EÂ «ÖÅÄÕìÌ Ó ýÉ¡ø ÌKôFðÎûÇ «ÖÅÄ÷ −Äì¸õ (Employer No) §Á ý 
Ó¨È_ðÎ Cñ½ôÀôÀÊÅòAø ÌKôF¼ôÀ¼¡¾ Cñ½ôÀí¸û ¸ÅÉòAü 
¦¸¡ûÇôÀ¼Á¡ð¼¡Ð ± ýÀ¨¾Ôõ ¦¾ECòÐì ¦¸¡ûB ý§Èý. 
 
08. ¯í¸û «¨ÁîÍ/ A¨½ì¸Çõ ±ýÀÅüKø −ÕóÐ ¦ÅD −¼í¸ÙìÌ -
−¼Á¡üÈí¸û ÅÆíB −ÕìÌõ «ÖÅÄ÷¸¨Ç ÀAÄ¡û ÅÕõ Å¨Ã ¨ÅòAÃ¡Áø ¯EÂ 
A¸AIø ÒAÂ §º¨Å J¨ÄÂòAø ¸¼¨Á¨Â ¦À¡Úô§Àü¸ ÜÊÂÅ¡Ú CÎCôÀ¾ü¸¡É 
¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÇ §ÅñÎ¦ÁÉ «KÂò¾ÕÅÐ¼ý −ó¾ −¼Á¡üÈí¸û 
¾¡Á¾GýK ¿¨¼Ó¨ÈôÀ¼ §ÅñÎ¦ÁÉ×õ «KÂò¾ÕBý§Èý. Ó¨Èº¡÷ 
«ÛÁAIýK −ó¾ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸¨Ç ]Úõ «ÖÅÄ÷¸û ¦¾¡¼÷Fø ÍüÈKì¨¸ 
−Ä. 01/2012 −ý 10 ¬õ FÃ¸¡Ãõ ¿¼ÅÊì¨¸ ±Îì¸ ÓÊÔ¦ÁýÀ¨¾Ôõ «KÂò 
¾ÕBý§Èý.  

 
 
 
 

             ´ôÀõ/ F.\.F.±Š.«§ÀÌ½ÃòÉ 
                  −¨½ó¾ §º¨Å¸û ÀMôÀ¡Ç÷ ¿¡Â¸õ 

 
 
 
 

    
    



2012012012013333    ÅÕ¼¡ó¾ ÅÕ¼¡ó¾ ÅÕ¼¡ó¾ ÅÕ¼¡ó¾ −−−−¼Á¡üÈí¸û ¦¾¡¼÷À¡¼Á¡üÈí¸û ¦¾¡¼÷À¡¼Á¡üÈí¸û ¦¾¡¼÷À¡¼Á¡üÈí¸û ¦¾¡¼÷À¡¸ ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨Àì¸¡É ¸ ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨Àì¸¡É ¸ ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨Àì¸¡É ¸ ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨Àì¸¡É     
CÀÃí¸û ºÁ÷CÀÃí¸û ºÁ÷CÀÃí¸û ºÁ÷CÀÃí¸û ºÁ÷ôôôôFìÌõ FìÌõ FìÌõ FìÌõ Cñ½ôÀCñ½ôÀCñ½ôÀCñ½ôÀÀÊÅõÀÊÅõÀÊÅõÀÊÅõ    

    

«¨ÁîÍ: ................................................ 
A¨½ì¸Çõ: ......................................... 
 
 
 
(«)«ÖÅÄÃ¡ø â÷òA ¦ºöÂôÀ¼ §ÅñÎõ. 

01. I.  «ÖÅÄEý ÓØô ¦ÀÂ÷(¦¾DÅ¡É ±ØòAø)AÕ/ AÕÁA/ ¦ºøC : 
......................................................................  
II. JÃó¾Ã Ó¸ÅE :  
.......................................................................................................... 
III. ÅAC¼òAý Ó¸ÅE : 
.......................................................................................................... 
IV. 2012 ¬ñÊø ÅAC¼õ Á¡ÚÁ¡Iý ÒAÂ ÅAC¼òAý Ó¸ÅE : 
........................................................................................................... 

 

02.  −¼Á¡üÈõ ¦ºöÂôÀð¼ −¼õ .......................................................... 
 

03. À¾C ÁüÚõ ¾Ãõ :-................................................. 
§º¨ÅIø ¯ð§º÷ó¾ A¸A :- ............................... 
¾ÃòAø ¯ð§º÷ó¾ A¸A :- .................................... 
FÈó¾ A¸A  :- ............................................. 
2012.12.31 A¸AIø ÅÂÐ :- ................................... 
 
§º¨Å CÀÃí¸û JÂGì¸ôÀð¼ 

A¸A 
§º¨ÅJ¨ÄÂõ −ÕóÐ/Å¨Ã 

......................... ............................. ............................................ 

......................... ............................. ............................................ 
 

04. ¾ÃôÀðÎûÇ −¼Á¡üÈò¨¾ −ÃòÐî ¦ºöÔõÀÊ/ AÕòÐõÀÊ/ −¼Á¡üÈ¦Á¡ý¨Èò 
¾ÕõÀÊ ¿¡ý §¸¡ÕB§Èý. 

05. ºÁ÷ôFì¸ôÀÎõ CÀÃõ (FýÀì¸òAø ÌKôF¼×õ)........................................ 
06. −¼Á¡üÈò¨¾ò AÕò¾§ÅñÊÂ/ ÅÆí¸ §ÅñÊÂ −¼õ :-  

«¨ÁîÍ :-  
A¨½ì¸Çõ :-       FÃ§¾ºõ:- 
 

         
       .............................. 
A¸A:..................     «ÖÅÄEý ¨¸¦Â¡ôÀõ   

(¬)A¨½ì¸Çò ¾¨ÄÅEý «Å¾¡NôÒ¸û : 
I. «ÖÅÄ¸ ¾¸Åø¸Dý ÀÊ §Áü§À¡ó¾ CÀÃí¸û ºEÂ¡É¨Å ¬Ìõ. 
 ÌKôF¼ §ÅñÊÂ ÓìBÂ C¼Âí¸û ¯ûÇÉ/ −ø¨Ä  
 (−ÕìÌÁ¡Iý X§Æ ÌKôF¼×õ) 
 ......................................................................................................... 
II. §ÁüÀÊ §ÁýÓ¨È_ðÎô ÀòAÃõ ÀEóÐ¨Ãì¸ôÀÎBÈÐ/ÀEóÐ¨Ãì¸ôÀ¼Cø¨Ä. 
 
A¸A :-..................   .................................................. 

       «¨ÁîÍî ¦ºÂÄ¡Ç÷/ A¨½ì¸Çò 
       ¾¨ÄÅEý ¨¸¦Â¡ôÀõ. 
(§¾¨ÅÂüÈ À¾í¸¨Ç XKC¼×õ. ÓØ¨ÁÂ¡É ¾¸Åø¸û ¯ûÇ¼ì¸ôÀ¼¡¾ 
Cñ½ôÀí¸û ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨ÀIÉ¡ø ¸ÅÉòAü ¦¸¡ûÇôÀ¼ Á¡ð¼¡Ð. ÜÊÂ 
CÀÃí¸û −Õó¾¡ø FýÀì¸òAø ÌKôF¼×õ. 

−¨½ó¾ §º¨Å¸û 
ÀMôÀ¡Ç÷ ¿¡Â¸òAý -
−¼Á¡üÈô ÀA§ÅðÊý 
«ÖÅÄ÷ −Äì¸õ: 



1 55369 ඩබ්.එම්.එම්.අබබ්බවේකර 3-111 ලන වංරක්ණ බදපාර්තබම්න්තුල බමෝටර් රථ ප්රලාශන බදපාර්තබම්න්තුල-බකොෂඹ

2 56371  වී.ඒ.එව.්එව.්වමරරත්න 3-111 බමෝටර් රථ ප්රලාශන බදපාර්තබම්න්තුල-බකොෂඹ ලන වංරක්ණ බදපාර්තබම්න්තුල

3 55270 එව.්වී.බක්.තමරා 3-111 වමාජ බවේලා  අමාතාංය මුදල් අමාතාංය

4 56379 බක්.ජී.දයාලතී 3-111 මුදල් අමාතාංය වමාජ බවේලා  අමාතාංය

5 55247 එම්.සී.ප්රවන්න 3-111 බවෞඛ් අමාතාංය අධාපන අමාතාංය

6 55443 එව.්ආර්.ඉබල්සංශ 3-111 අධාපන අමාතාංය බවෞඛ් අමාතාංය

7 55368 ඊ.එව.්බක්.ංකා 3-111 ශ්රී ංකා ජාතික බරෝශ - ශෘද බරෝග අංය  ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල

8 56378 බක්.ටී.පී.බපබර්රා 3-111  ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල ශ්රී ංකා ජාතික බරෝශ - ශෘද බරෝග අංය

9 55310 බක්.අයි.යූ.ප්රියන්ත 3-111 ශ්රී ංකා ජාතික බරෝශ ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය-බශොරණ

10 55432 එව.්එන්.පල්ලියගුරු 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -බශොරණ ශ්රී ංකා ජාතික බරෝශ 

11 55471 ආර්.එම්.ආර්.පී.ගුණබවේකර 3-111 ලවංගත බරෝග විදාංය ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -අත්තනගල්

12 55251 ඩී.එව.්ඩී.ද.සල්ලා 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -අත්තනගල් ලවංගත බරෝග විදාංය
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13 55281 එම්.බක්.ජයසංශ 3-111 රිජ්බේ ආර්යා ෂමා බරෝශ ප්රාබේශීයබල්කම් කාර්යාය-රත්මාන

14 56369 බජ්.ඩී.ඩී.ප්රියංගිකා 3-111 ප්රාබේශීයබල්කම් කාර්යාය-රත්මාන රිජ්බේ ආර්යා ෂමා බරෝශ

15 55305 ආර්.එම්.ඩී.ජී.බක්.ඔගම 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - ඉබ්බාගමුල ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -මල්ලපිටිය

16 55377 යූ.ජී.සී.උදයාන්ත 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -මල්ලපිටිය ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - ඉබ්බාගමුල

17 55267 බක්.ඒ.එව.්පී.අබබ්රත්න 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - දමන                            ජීල වලද ඉංජිබන්රු බවේලා අංය

18 55242 ඩබ්.ඒ.ඩී.සී.ගයාාන් 3-111 ජීල වලද ඉංජිබන්රු බවේලා අංය ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - දමන

19 55264 පී.එච්.වීරසංශ 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - ජාඇෂ ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -මශර

20 55346 එල්.ටී.ගීගනබේ 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -මශර දිවත්්රික් බල්කම් කාර්යාය - ගම්පශ

21 55505 එම්.ඒ.පී.කුමාරි 3-111 දිවත්්රික් බල්කම් කාර්යාය - ගම්පශ ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - ජාඇෂ

22 55319 බක්.වී.ඒ.එව.්කුමාරසංශ 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය-බකොබොන්නාල අධාපන අමාතාංය

23 56383 එච්.බක්.සී.නන්දිකා 3-111 අධාපන අමාතාංය ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය-බකොබොන්නාල

24 55205 ඩී.එම්.එච්.එව.්ගුණතික 3-111 රජබේ ප්රලෘත්ති බදපාර්තබම්න්තුල අධාපන අමාතාංය

25 56374 ඒ.බක්.අලුත්බේ 3-111 අධාපන අමාතාංය රජබේ ප්රලෘත්ති බදපාර්තබම්න්තුල

26 55259 බක්.ම්.පී.වදමාලි 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -බපි ටිය රිපන් බාලිකා විදාය-ගාල්

27 56382 ඕ.එම්.එම්.දිල්රුක්ෂි 3-111 රිපන් බාලිකා විදාය-ගාල් ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -බපි ටිය

28 55409 එල්.එල්.එන්.ප්රභානි 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -බදොඩන්බගොඩ ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -මතුගම

29 56380 ටී.ඩී.ජයසංශ 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -මතුගම ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -බදොඩන්බගොඩ

30 55315 එන්.ඩබ්.ජී.ආර්.ප්රවන්න 3-111 කාර්මික විදාය- රත්මාන ආනන්ද විදාය -බකොෂඹ

31 56368 එම්.ආර්.නිබරෝනී 3-111 ආනන්ද විදාය -බකොෂඹ කාර්මික විදාය- රත්මාන

32 55327 එම්.බක්.බජ්.ආර්.ගුණබවේකර 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -  ඉමදල වංඝමිත්තා බාලිකා මශා විදාය-ගාල්

33 56367 බක්.එල්.බක්.එව.්ගුණලර්ධන 3-111 වංඝමිත්තා බාලිකා මශා විදාය-ගාල් ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -  ඉමදල

34 55312 පී.එල්.එල්.පී.පන්නි 3-111 ජාතික ආපදා වශන බවේලා මධවථ්ානය ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල

35 56376 බක්.වී.ටී.ප්රියදර්නී 3-111 ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල ජාතික ආපදා වශන බවේලා මධවථ්ානය

36 55154 බක්.ඒ.අරුණා කුමාරි 3-111 ඉඩම්  ශා ඉඩම් වංලර්ධන අමාතාංය ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල

37 56375 එල්.ආර්.කංසූරිය 3-111 ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල ඉඩම්  ශා ඉඩම් වංලර්ධන අමාතාංය

38 55227 ජී.එල්.එම්.දිල්රුක්ෂි 3-111 කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා. ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල

39 55434 එම්.ටී.ඒ.එව.්දීපාල් 3-111 ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා.
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40 55450 වී.ජී.ඒ.බක්.ජයලර්ධන 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - අක්මීමන රුහුණ ජාතික අධාපන පීඨය-ගාල්

41 56366 ඩී.ආර්.කලුපශන 3-111 රුහුණ ජාතික අධාපන පීඨය-ගාල් ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - අක්මීමන

42 55372 සී.එච්.සී.සී.මුශන්දිරම් 3-111 ඉඩම් බකොමවාරිව ්ජනරාල් බදපාර්තබම්න්තුල ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල

43 56384 යූ.අයි.සරිපුර 3-111 ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල ඉඩම් බකොමවාරිව ්ජනරාල් බදපාර්තබම්න්තුල

44 55317 වී.එච්.එන්.නිලුක්ෂී 3-111 ජනමාධ  ශා ප්රලෘත්ති අමාතාංය ආරක්ක අමාතාංය

45 56364 පී.සී.පී.බපබර්රා 3-111 ආරක්ක අමාතාංය ජනමාධ  ශා ප්රලෘත්ති අමාතාංය

46 55190 එච්.ජී.එච්.නිාන් 3-111 පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපාර්තබම්න්තුල ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල

47 56385 ඩබ්.එම්.ටී.මංගලිකා 3-111 ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපාර්තබම්න්තුල

48 55168 බී.එම්.ලයි.අබබ්ලර්ධන 3-111 පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපාර්තබම්න්තුල අධාපන අමාතාංය

49 56363 සී.එව.්පීරිව් 3-111 අධාපන අමාතාංය පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපා.

50 55171 ඩී.බජ්.එඩ්මන්ඩ් 3-111 පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපාර්තබම්න්තුල ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල

51 56397 ඊ.එච්.වීරසංශ 3-111 ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපාර්තබම්න්තුල

52 55268 ඊ.අයි.එල්.ධර්මරත්න 3-111 පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපාර්තබම්න්තුල ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල

53 56395 පී.එච්.ඩබ්.සී.ඩී.එව.්සල්ලා 3-111 ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපාර්තබම්න්තුල

54 55414 එම්.ඒ.ජී.එල්.දුමින්ද 3-111 තාක්ණ විදාය- අනුරාධපුර තාක්ණ විදාය- කළුලැල් පාර- ගාල්

55 55419 සී.අයි. බවබනවිරත්න 3-111 කාර්මික විදාය-ගාල් තාක්ණ විදාය- අනුරාධපුර

56 55239 එන්.පී.ඒ.ඒ.චතුරිකා 3-111 කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා. ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල

57 56398 ඊ.බක්.එන්.බක්.එදිරිසංශ 3-111 ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා.

58 55200 බක්.එව.්එන්.ද.සල්ලා 3-111 ශ්රී ංකා ගුලන් ශමුදාල -බකොෂඹ ජනබල්ඛ්න ශා වංඛ්ාබල්ඛ්න බදපාර්තබම්න්තුල

59 56387 එව.්ඩබ්.එන්.ඩී.අත්තනායක 3-111 ජනබල්ඛ්න ශා වංඛ්ාබල්ඛ්න බදපාර්තබම්න්තුල ශ්රී ංකා ගුලන් ශමුදාල -බකොෂඹ

60 55207 සී.පී.කරුණාරත්න 3-111 ශ්රී ංකා ගුලන් ශමුදාල -බකොෂඹ කම්කරු බදපාර්තබම්න්තුල

61 56388 එව.්ඩී.උඩලත්ත 3-111 කම්කරු බදපාර්තබම්න්තුල ශ්රී ංකා ගුලන් ශමුදාල -බකොෂඹ
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