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My No           Your No.            Date 

 
අභළත්යළාං සල්කේලරු  

සදඳළර්ත්සේ තු ප්රධළනී  / දිවහත්රික් සල්කේලරු  ශළ ප්රළසද්ය ය සල්කේලරු  

 

අංක 03/2018 දරණ ඒකාබද්ධ ස ේවසේ 2019 වාර්ෂික  ්ථාන මාරු චක්රසඛය   ම්බන්ධවයි 

 

ඒකළඵද්ධ සවේලසේ 2019 ලර්යට අදළ ලළර්ෂික වහථළන භළරුවීේ චක්රසල්යය සභභ අභළත්යළාංසේ සලබ් 

අඩවිසේ (www.pubad.gov.lk) ඳෂ සකොට ඇති අත්ර, ඒකළඵද්ධ සවේලයට අයත් නිෂධළරී  ඳශත් ඳරිදි 
දෆනුලත් කරන සභ  කළරුණිකල ඉල්ළ සිටිමි. 
02. 

  රළජ්ය බළළ ඳරිලර්ත්ක සවේලය( I ඳ තිය) ඒකළඵද්ධ සවේලළ චක්රසල්ය   03/2018 හි දක්ලළ 
ඇති අයදුේඳත්රය නිලෆරදිල වේපර්ණ කර 
2018/08/10 දිනට සඳර ඒකළඵද්ධ සවේලළ අාංය 
සලත් සයොමු කිරීභ 

  වාංලර්ධන නිෂධළරී සවේලය(III,II,I සශ්රේණි) 

  ශ්රී ාංකළ රජ්සේ පුවහත්කළයළපතඳති 

සවේලය(III,II,Iඳ ති) 

  ඒකළඵද්ධ රියදුරු සවේලය(III,II,I,විසේ 
සශ්රේණි) 

  කළර්යළ සවේලක සවේලය (III,II,I,විසේ 
සශ්රේණි) 

 

  ශ්රී ාංකළ සත්ොරතුරු ශළ ව නිසනදන 

ත්ළක්ණ සවේලය( 2,3 ඳ ති) 

http://203.94.94.214/cstransapp/   සවබ් 

ලිපිනස න් දක්වා ඇති මාර්ගගත 

මෘදුකාංග (Online Application) තුලට පිවි  

අදාල සතොරතුරු 2018/08/10 දිනට සෙර 

ඉදිරිෙත් කිරීම(ඇමුණුම 1/2/3 බලන්න) 

  රළජ්ය කෂභනළකරණ වශකළර සවේලය(III,II,I 
සශ්රේණි) 

 

03. ඒකළඵද්ධ සවේලසේ ලළර්ෂික වහථළන භළරු ක්රියළලයේසේ ප ඳෆන නන න ප්රළසයින ක ටෆට න නිරළකරණය 
කිරීභ වශළ නියමු ලයළඳිතියක් සව ශ්රී ාංකළ සත්ොරතුරු ශළ ව නිසනදන ත්ළක්ණ සවේලළ නිෂධළරී ස  ශළ 
රළජ්ය කෂභණළකරණ වශකළර සවේලළ නිෂධළරී ස  දත්ත් ඵළ ටෆනීභ වශළ භළර්ටටත් භිදුකළාංටයක් 
(Online Application) සභලර ඒකළඵද්ධ සවේලළ අාංය බළවිත්ළ කරන ඵෆවි  එභ ප්රයත්නය වප කර ටෆනීභ 
වශළ ඔඵස  උඳරිභ දළයකත්ලය භවිසි  අසේක්ළ කරන අත්ර, එභන   ලඩළ කළර්යක්භ ශළ නිරලදය 
සවේලළලක් ඔඵ සලත් ඉදිරිසේ ප ඵළ  පභට ඵළසඳොසරොත්තු ලන ඵලත් කළරුණිකල ද ලමි. 
 

 

 

 

සක්.වී.පී.එේ.සේ.ටභස  

ඒකළඵද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල් 
 

 

2018.07.16 

https://www.pubad.gov.lk/
https://203.94.94.214/cstransapp/


ඇමුණුම 01 

ශ්රී කා ත රකතුරු හ  ත ්නිවේරන ත කතෂණ ස ර ා් ත වේාරතන්නිරේ  ත ුතජ්ය  ාමතත ුස ්  තු ර ා් ත 

වේාරතන්නිරේ රකතුරු හ මතර්ගගක මෘදු තාගයට (Online Application)  ත්ක ඇරුකත් කින්මට අ තක උපර ්් 

1. http://203.94.94.214/cstransapp/  වලබ් ලිපිනය ඔව්වවේ මාර්ගගත මෘදුකාාංගයට (Online 

Application) ඇතුත් විය ශැක. ජාංගම දුරකථන(Smart Phone) ඔව්වවේද මාර්ගගත මෘදුකාාංගයට(Online 

Application) ප්රවශ විය ශැක. 

2.  ශ්රී ාංකා වතතරතු හ ශා වනිවේවශදන තාෂණස වවේලා වේධාරීනිවේ ශා රාජය කෂමනාකරස වශකාර 

වවේලා වේධාරීනිවේ ලාර්ෂික ව්ථාන මා හවීම් වශා අයදුම් කිරීමට බාවඳතරාත්තු ලන ශා වනතලන සියලු 

වේධාරීනි තම වඳෞද්ගලික වතතරතු හ වමම මාර්ගගත මෘදුකාාංගයට (Online Application) දත්ත ඇතුත් 

කිරීම අවේලාර්යය වශ.2018/05/15 දිනැතිල රාජය කෂමනාකරස වශකාර වවේලයට බලා ගනිනා ද, 

නලක වේෂධාරීනිවේ වතතරතු හ දැනටමත් මාර්ගගත මෘදුකාාංගයට (Online Application) ඇතුත් කර 

ඇති බැවිනි අදා වතතරතු හ ල වලනවෂණ ඇවතතත් යාලත්කාලීන ක යුතුය. 

3. ඉශත වශනි වවේලා ද්විත්ලවේහි  ලාර්ෂික ව්ථාන මා හවීම් වශා අයදුම් කරන ද වේධාරීනිවේ ව්ථාන 

මා හ අයදුම් ඳත්ර මාර්ගගත මෘදුකාාංගය (Online Application) ඔව්වවේ මුද්රසය ක යුතු අතර, එම මුද්රිත 

පිටඳත ආයතන ප්රධාවේයාවේ වේර්වද් වහිතල කකාබද්ධ වවේලා අාංයට 2018/08/10 දිනට වඳර වයතමු 

කෂ යුතුය. 

4. අදා මුද්රිත අයදුම්ඳත්රය ආයතන ප්රධාවේයා වලත ද ඳසු ලාර්ෂික ව්ථාන මා හ වශා අදා වේර්වද්ය,මුද්රිත 

පිටඳවත් වදශනි ක යුතු අතර,ආයතන ප්රධාවේයා වලත බා ී  ඇති අතු හ මුුණසත(Interface) ඔව්වවේ 

අ තක වේර්රේශය මතර්ගගක මෘදු තාගය (Online Application) රුලිනි  අවේ තර්යරයනිම බා දිය යුතුය. 

5. තලද වමම වවේලා ද්විත්ලය වශා ලාර්ෂික ව්ථාන මා හවීම් අයදුම්ඳත් උඳවේඛනය-2019 ලර්ය 

(ක.වවේ./ලා.ව්.මා./02) ශා කකාබද්ධ වවේලා චක්රවේඛ : 03/2018 දෂණලා ඇති ව්ථාන මා හ අයදුම්ඳත්රය 

(ක.වවේ./ලා.ව්.මා./01) එවීම අලය වනතවශ. 

6. එෂණ දිව්ත්රිෂණකයක,එෂණ වවේලා ව්ථානයක,වවේලා ව්ථාන වහයශය තු ඳලත්නා කාර්යායක වශ  

කාර්යාල අවු හදු 05කට ලැඩි කායෂණ වවේලය කර ඇති සියලුම වේධාරීනිවේ විව්තර 

(ක.වවේ./ලා.ව්.මා./03) වමලර දත්ත ඳද්ධතිය ඔව්වවේ මුද්රසය කර ගත ශැකි අතර, මුද්රිත පිටඳතෂණ 

බාවගන ආයතන ප්රධාවේයාවේ වේර්වද්ය වහිතල කකාබද්ධ වවේලා අාංය වලත 2018/08/10 දිනට වඳර 

වයතමු කෂ යුතුය. 

7. තමා වම්බනිධ වතය වතතරතු හ ඇතුත් කිරීම වෑම වේෂධාරීවයුගවේම ලගීමම ලන අතර අදා වතතරතු හ 

වතය බලට අදා වේධාරීයා ලර්තමානවේ වවේලය කරන වවේලා ව්ථානවේ ආයතන ප්රධාවේයා විසිනි වනාථ 

ක යුතු වශ.  වමම වතතරතු හ නැලත පුද්ගලික ලිපි වගතනු ශා වවා බන බැශනි අවතය වතතරතු හ බා 

ී වමනි ලැීම සිටිය යුතුය. 

8. වම් වම්බනිධවයනි මතුලන ගැටළු වේරාකරසය කර ගැනීම වශා ඳශත දුරකථන අාංක ඔව්වවේ උඳවදව් 

බා ගත ශැක. 

 වෂණ.එම්.වෂණ.වෂණ.ුගතුාංග මිය(වශකාර අධයෂණ) -0112693769 

 රාංජිත් දිවානායක මයා(වතතරතු හ තාෂණස වේෂධාරී)-0715253192 

https://203.94.94.214/cstransapp/


ඇමුණුම 02 

01. ප්රවේශ ීම 

 

http://203.94.94.214/cstransapp/ වේලබ් ලිපිනය ඔව්වේවේ මාර්ගගත මෘදුකාාංගය වේලත පිවිසිය ශැක.  ප්රවේශ විය 

ශැකි ගිණුම් ආකාර වේදකකි. 

A..ආයතනය වේව (Institute) මෘදුකාාංගය වේලත පිවිසීමට Institute Button Click කර එවිට ැවේෙන අතුරු 

මුහුණවේේ (Interface) අදා ආයතනය Select කර PACIS මෘදුකාාංගය වේලත පිවිසීමට ො දී ඇති Password 

ඔව්වේවේ මෘදුකාාංගය වේලත පිවිසිය ශැක. 

 

B. ඳරිශීකවේයකු වේව (User) ප්රවේශ ීවේම්දී වේඳොදු ගිණුමක් භාවිතා ක ශැකි අතර User Name-CSAT  ශා 

Password-user123 වේව වේයොදා ගන්න. 

එවිට වේයොමු ලන Interface මගින් නැලත ජාතික ශැදුනුම්ඳේ අාංකය ශා තමා කැමති Password වේයොදාවේගන නල 

ගිණුමක් (User Account) ආරම්භ ක ශැකි අතර එම ජාතික ශැදුනුම්ඳේ අාංකය ශා තමා වේයද Password ඇතුේ 

කර මෘදුකාාංගය වේලත පිවිසිය ශැක. 

තම Password වේලනව් කිරීමට ොවේඳොවේරොේතු ලන්වේන් නම්, එවිටද වේඳොදු ගිණුම භාවිතා ක ශැකි අතර User 

Name-CSAT  ශා Password-user123 වේව වේයොදා වේගන නැලත Password ො දිය ශැක. 

 

  

https://203.94.94.214/cstransapp/


02.නිධාරීන්වේේ විව්තර ඇතුේ කිරීම 

නිධාරීන්වේේ විව්තර ඇතුේ කිරීවේම්දී ඉශලින් පිහිටි Menu Bar තු ඳලතින Employee Form වේතෝරා 
ගන්න.  එහි වශන් Personal Details, Contact Details ශා Employment Details යටවේේ ඳලතින සියලු Fields 

ඇතුේ කර Save Button Click කරන්න.  

ජාංගම දුරකථනය මගින් මෘදුකාාංගය වේලත පිවිවේවන්වේන් නම්, එහි ඇති සිාංශ භාාවේලන් විමවන වේතොරතුරු 

ඇතුේ කර ගැනීම වශා වේශකුරු (Helakuru) භාා මෘදුකාාංගය (Application) භාවිත කරන්න. 

 

 නම ඇතුේ කිරීවේම්දී 

Initial සඳහා මෙෙ ආකෘතිය මයොදා ගන්න. උදා- K.M.K.K. 

Name With Initial (Sinhala) සඳහා මෙෙ ආකෘතිය මයොදා ගන්න.උදා- මේ.එම්.මේ.මේ. කුලතුංග 

 



 

එවිට වේතොරතුරු Save ලන අතර ඳශතින් පිහිටි Updated Details තු අදා වේතොරතුරු වේඳන්ලයි.  එම වේතොරතුරු 

ල වේලනවක් කිරීමට අලය නම් එම Record එකට අදා Select click ක විට වේඳර වේතොරතුරු වේඳන්ලා සිටින 

අතර අදා වේලනව්කම සිදු කර නැලත Save Button Click කරන්න.  එවිට වේතොරතුරු Update වේශ. 

 



03.වේඳර වේවේලා විව්තර ඇතුේ කිරීම 

නිධාරීන්වේේ විව්තර ඇතුේ කිරීවේම්දී ඉශලින් පිහිටි Menu Bar තු ඳලතින Service History වේතෝරා 
ගන්න. 

 

ජාතික ශැදුනුම්ඳේ අාංකය ඇතුේ කර Load Button Click කෂ ඳසු නම ශා තනතුර දිව්වේශ.  ව්ථාන මාරු ශා 

උවව්ීම් වේතොරතුරු Transfer History ශා Promotion History වේකොටව් තු ඇති Fields ලට ඇතුේ කරන්න. 

 

ව්ථාන මාරු ඉතිශාවය 

 

නිධාරියාවේේ වේඳර වේවේලා විව්තර ඇතුේ කිරීමට වේමම Fields පිරවිය යුතු අතර Letter Issue Date පිරීම 

අතයාලය වේනොවේශ.  අදා දේත ඇතුේ ක ඳසු Update Transfer History Button click කරන්න.  එක් වේවේලා 

විව්තරයක් ඇතුේ කර අලවන් වූ ඳසු තලේ වේවේලා විව්තරයක් වේඳර ඳරිදිම ඇතුේ ක ශැක. 

 

 



උවව්ීම් ඉතිශාවය 

 

උවව්ීම් වේතොරතුරු ඇතුේ කිරීමටද වේඳර ඳරිදිම සියලුම Fields ඇතුේ කර Update Promotion History 

Button click කරන්න.  එක් උවව්ීම් විව්තරයක් ඇතුේ කර අලවන් වූ ඳසු තලේ උවව්ීම් විව්තරයක් වේඳර 

ඳරිදිම ඇතුේ ක ශැක. 

අදා වේතොරතුරු ඇතුේ ක ඳසු එය Updated Details යටවේේ වේඳන්නුම් කරයි. 

 

 

04. නිධාරීන්වේේ ඳවුවේේ විව්තර ඇතුේ කිරීම 

නිධාරීන්වේේ ඳවුවේේ විව්තර ඇතුේ කිරීවේම්දී ඉශලින් පිහිටි Menu Bar තු ඳලතින Family Details 

වේතෝරා ගන්න.  එහිදීද ජාතික ශැදුනුම්ඳේ අාංකය ඇතුේ කර නිධාරියාවේේ වේතොරතුරු Load වූ ඳසු අදා 

වේතොරතුරු ඇතුේ කර Add Button Click කරන්න.  එක් එක් වාමාජිකයා වශා වේලන වේලනම දේත ඇතුේ කර 

Add Button Click කරන්න.  ඇතුේ ක වේතොරතුරු ඳශතින් දිව්ලනු ඇත. 



 

 

 

05.ව්ථානමාරු ඉේලීම් ඇතුේ කිරීම 

ව්ථාන මාරු අයදුම් කිරීමට ොවේඳොරාේතු ලන නිධාරීන් ඳමණක්, ව්ථාන මාරු ඉේලීම් ඇතුේ කිරීමට ඉශලින් 
පිහිටි Menu Bar තු ඳලතින Transfer Request වේතෝරා ගන්න.  එහිදීද ජාතික ශැදුනුම්ඳේ අාංකය ඇතුේ කර 

නිධාරියාවේේ වේතොරතුරු Load වූ ඳසු නිධාරියාවේේ අභිමතය ඳරිදි ව්ථාන මාරු අයදුම් කරන වේවේලා ව්ථාන 3ක් 

ඇතුේ කශැකි අතර, යම් ප්රවේශයකට ව්ථාන මාරු අයදුම් කිරීමට ොවේඳොවේරොේතු ලන්වේන් නම් Any Place of 

යටවේේ ඇති ප්රවේශයක් වේතෝරා ගන්න.  ව්ථාන මාරු අයදුම් කිරීමට ොවේඳොවේරොේතු ලන වේශේතුද දක්ලා ඇති වේශේතු 

අතරින් වේතෝරා Add Button Click කරන්න. 

ඊටේ අමතරල වේලනේ කරුණු දැක්ීමට ඇේනම් Further Details යටවේේ තමන් කැමති භාාලකින් අදා කරුණු 

වටශන් ක ශැක. 

ප්රියමනාඳ වේවේලා ව්ථානල වේවේලය කිරීවේම්දී වේවේලා කාය ගණනය කිරීවේම්දී ලැදගේ ලන ෙැවින්, ප්රියමනාඳ වේවේලා 

ව්ථාන ල වේවේලය කරන නිධාරිනියන් තමන් විසින් ො ගේ ප්රසත නිලාු  වේමහි දැක්විය යුතු වේශ. 



 

 

 

අදා දේත පිරවූ ඳසු Save Button Click කරන්න. 

අදා වේතොරතුරු ඳශතින් දිව්ලන අතර, ව්ථාන මාරු අයදුම් කරන ව්ථානයන්හි වේලනවක් කිරීමට ොවේඳොවේරොේතු 

ලන්වේන් නම් ඳශතින් පිහිටි Delete Request Button Click ක විට අදා ව්ථාන මාරු ඉේලීම දේත ඳශධතිය 

තුලින් ඉලේ ලන අතර නැලත දේත ඇතුේ කර Save Button Click කරන්න. 

 



06.අයදුම්ඳත්රය 

ව්ථාන මාරු අයදුම් ක නිධාරීන්ට සිය අයදුම්ඳත මුද්රණය කර ගැනීමට ඉශලින් පිහිටි Menu Bar තු ඳලතින 
Application වේතෝරා ගන්න.  අදා අයදුම්ඳත මුද්රණය කර, නිධාරීයාවේේ අේවන වේයොදා අදා ආයතන 

ප්රධානියාවේේ නිර්වේශය ශා අේවන, නිමුද්රාල වේයොදා ඒකාෙශධ වේවේලා අාංය වේලත ැබීමට වව්ලන්න. 

 

ආයතන ප්රධාාීනන් සඳහා ිශමෂ   උදමදස  

ආයතනය තු වේවේලය කරන නිධාරීන්වේේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වශා නිර්වේශ ො දීමට ඉශලින් පිහිටි Menu 

Bar තු ඳලතින Recommendation වේතෝරා ගන්න.  එක් එක් නිධාරියාට අදාල නිර්වේශ ො දීමට Updated 

List හි සිටින නිධාරිවේයකු Select කර අදා නිර්වේශය (Recommend/Not Recommend) ශා නිර්වේශ 

වේනොකරන්වේන් නම් අදා වේශේතුල වශන් කර Verify Button Click කරන්න. එවිට නිධාරියාවේේ වේතොරතුරු අනුල 

ො දී ඇති ව්ථාන මාරුල වශා නිර්වේශය මෘදුකාාංගවේේ වටශන් වේශ. 

 

 

 

මීට අමතරල ඉශලින් පිහිටි Menu Bar තු ඳලතින Request list වේතෝරාගේ විට ආයතනවේේ සියළු 

නිධාරීන්වේේ විව්තර ඇතුේ ලාර්තාලක් ො ගත ශැකි වේශ.  එහි මුද්රිත පිටඳතක් ො වේගන ආයතන 

ප්රධානියාවේේ නිර්වේශය වමග ඒකාෙශධ වේවේලා අාංය වේලත වේයොමු කරන්න. 



ඇමුණුම 03

   එක් එක් කාර්යාල සඳහා දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ 

කාල සටහන
අනු 

අංකය කාර්යාලය දිනය

1 අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ අමාත්ාංශය

2 අධාපන අමාත්ාංශය

3 අභ්න්ත්ර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්ාංශය

4 ආරක්ෂක  අමාත්ාංශය

5 ඉඩම් හා පාර්ලිමම්න්තු ප්රතිසංස්කරණ අමාත්ාංශය

6 උසස් අධාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්ාංශය

7 කදුරට නව ගම්මාන, යටිත්ල පහසුකම් සහ ප්රජා සංවර්ධන අමාත්ාංශය

8 කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳත්ා අමාත්ාංශය

9 කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු අමාත්ාංශය

10 කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු අමාත්ාංශය

11 කෘෂිකර්ම අමාත්ාංශය

12 ඛනිජ මත්ල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ාංශය

13 ජාතික ඒකාබද්ධත්ා, සංහිඳියා සහ රාජ භ්ාෂා අමාත්ාංශය

14 ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්ාංශය

15 ත්රුණ කටයුතු, වාපෘති කළමනාකරණ සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්ාංශය

16 ත්ැපැල්, ත්ැපැල් මසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්ාංශය

17 තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ ප්රාමද්ශීය සංවර්ධන අමාත්ාංශය

18 ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්ාංශය

19 නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්ාංශය

20 නැවත් පදංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්ාංශය

21 නිවාස හා ඉදකිරීම් අමාත්ාංශය

22 පළාත් සභ්ා, පළාත් පාලන සහ ක්රීඩා අමාත්ාංශය

23 ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් මසේවා අමාත්ාංශය

24 බුද්ධශාසන අමාත්ාංශය

25 මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ාංශය

26 මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්ාංශය

27 මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්ාංශය

28 මුදල් හා ජනමාධ අමාත්ාංශය

29 රාජ පරිපාලන, කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්ාංශය

30 රාජ වවසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත්ාංශය

31 රාජ සම්පත් හා වවසාය සංවර්ධන අමාත්ාංශය

32 වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්ාංශය

33 වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ාංශය

34 වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාංශය

35 විදුලි සංමද්ශ, ඩිජිටල් යටිත්ල පහසුකම් හා විමද්ශ රැකියා අමාත්ාංශය

36 විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්ාංශය

37 විමද් ශ කටයුතු අමාත්ාංශය

38

විදා, ත්ාක්ෂණ, පර්මේෂණ, නිපුණත්ා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට උරුමය 

පිළිබඳ අමාත්ාංශය

2018/07/19 

සහ 

2018/07/20

2018/07/20 

සහ 

2018/07/23



39 විමශේෂ වාපෘති අමාත්ාංශය

40 සංචාරක සංවර්ධන හා ක්රිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්ාංශය

41 සංවර්ධන උපායමාර්ග හා ජාත්න්ත්ර මවළඳ අමාත්ාංශය

42 සංවර්ධන කාර්යභ්ාර අමාත්ාංශය

43 සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්ාංශය

44 සමාජ සුභ්සාධන හා ප්රාථමික කර්මාන්ත් අමාත්ාංශය

45 මසෞඛ, මපෝෂණ හා මද්ශීය වවද අමාත්ාංශය

46 ස්වමද්ශ කටයුතු අමාත්ාංශය

47 පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමම්න්තු මකොමසාරිස්  (ඔම්බුස්මන්) කාර්යාලය

48 අධිකරණ මසේවා මකොමිෂන් සභ්ාව

49 රාජ මසේවා මකොමිෂන් සභ්ාව

50 අල්ලස් මහෝ දූෂණ මචෝදනා විමර්ශන මකොමිෂන් සභ්ාව

51 සමූපකාර මසේවක මකොමිෂන් සභ්ාව

52 ජාතික මපොලිස්  මකොමිෂන් සභ්ාව

53 මුදල්  මකොමිෂන් සභ්ාව

54 ජාතික වැටුප් හා මසේවක සංඛා  මකොමිෂන් සභ්ාව

55 මැතිවරණ  මකොමිෂන් සභ්ාව

56 ජනාධිපති  මල්කම් කාර්යාලය

57 අග්රාමාත් කාර්යාලය

58 විපක්ෂ නායක කාර්යාලය

59 කථානායක කාර්යාලය

60 අමාත් මණ්ඩල කාර්යාලය

61 සමථ මණ්ඩල මකොමිෂන් සභ්ාව

62 ශ්රී ලංකාමේ නීති මකොමිෂන් සභ්ා මදපාර්ත්මම්න්තුව

63 විගණන මසේවා මකොමිෂන් සභ්ාව

64 මජෂ්ඨ අමාත් කාර්යාලය

65 අධාපන ප්රකාශන මදපාර්ත්මම්න්තුව

66 අපනයන කෘෂිකර්ම මදපාර්ත්මම්න්තුව

67 ආගමන හා විගමන මදපාර්ත්මම්න්තුව

68 ආයුර්මේද මදපාර්ත්මම්න්තුව

69 ආහාර මකොමසාරිස් මදපාර්ත්මම්න්තුව

70 ඉඩම් මකොමසාරිස් ජනරාල් මදපාර්ත්මම්න්තුව

71 ඉඩම් පරිහරණ හා ප්රතිපත්ති සැළසුම් මදපාර්ත්මම්න්තුව

72 ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමම් මදපාර්ත්මම්න්තුව

73 කම්කරු මදපාර්ත්මම්න්තුව

74 කම්කරු වන්ද මකොමසාරිස් කාර්යාලය

75 කම්කරු විනිශ්චය සභ්ා මල්කම් කාර්යාලය

76 ක්රිසත්ියානි ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු මදපාර්ත්මම්න්තුව

77 ක්රීඩා සංවර්ධන මදපාර්ත්මම්න්තුව

78 කාර්මික අධාපන හා පුහුණු කිරීමම් මදපාර්ත්මම්න්තුව

79 කාලගුණ විදා මදපාර්ත්මම්න්තුව

80 කෘෂිකර්ම මදපාර්ත්මම්න්තුව

81 මගොඩනැගිලි මදපාර්ත්මම්න්තුව

82 මගොවිජන සංවර්ධන මදපාර්ත්මම්න්තුව

83 ජනමල්ඛන හා සංඛා මල්ඛන මදපාර්ත්මම්න්තුව

84 ජාතික උද්භිද උදාන මදපාර්ත්මම්න්තුව

85 ජාතික මකෞතුකාගාර මදපාර්ත්මම්න්තුව

2018/07/20 

සහ 

2018/07/23

2018.07.24

2018.07.25



86 ජාතික බුද්ධිමය මද්පල කාර්යාලය

87 ජාතික මභ්ෞතික සැළසුම් මදපාර්ත්මම්න්තුව

88 ජාතික මල්ඛනාරක්ෂක මදපාර්ත්මම්න්තුව

89 ජාතික සත්මවෝදාන මදපාර්ත්මම්න්තුව

90 ණය සහනදායක මණ්ඩලීය මදපාර්ත්මම්න්තුව

91 ත්ක්මසේරු මදපාර්ත්මම්න්තුව

92 ත්ැපැල් මදපාර්ත්මම්න්තුව

93 දවිනැගුම සංවර්ධන මදපාර්ත්මම්න්තුව

94 දුම්රිය මදපාර්ත්මම්න්තුව

95 මද්ශීය ආදායම් මදපාර්ත්මම්න්තුව

96 ධීවර හා ජලජ සම්පත් මදපාර්ත්මම්න්තුව

97 නායකත්ව සංවර්ධන ජාතික මධස්ථානය

98 නීති මකටුම්පත් සම්පාදක මදපාර්ත්මම්න්තුව

99 නීති මකොමිෂන් සභ්ා මදපාර්ත්මම්න්තුව

100 ප්රජා පාදක විමශෝධන මදපාර්ත්මම්න්තුව

101 පරිවාස හා ළමාරක්ෂක මදපාර්ත්මම්න්තුව

102 පුරාවිදා මදපාර්ත්මම්න්තුව

103 මප්ෂ කර්මාන්ත් මදපාර්ත්මම්න්තුව

104 මපොලිස් මදපාර්ත්මම්න්තුව

105 බන්ධනාගාර මදපාර්ත්මම්න්තුව

106 මබෞද්ධ කටයුතු මදපාර්ත්මම්න්තුව

107 මහා භ්ාරකාර මදපාර්ත්මම්න්තුව

108 මිනින්මදෝරු මදපාර්ත්මම්න්තුව

109 මිනිස්බල හා රැකිරක්ෂා මදපාර්ත්මම්න්තුව

110 මිනුම් ඒකක ප්රමිති සහ මසේවා මදපාර්ත්මම්න්තුව

111 මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු මදපාර්ත්මම්න්තුව

112 මමෝටර් රථ ප්රවාහන මදපාර්ත්මම්න්තුව

113 රජමේ කර්මාන්ත් ශාලාව මදපාර්ත්මම්න්තුව

114 රජමේ ප්රවෘත්ති මදපාර්ත්මම්න්තුව

115 රජමේ මුද්රණ මදපාර්ත්මම්න්තුව

116 රජමේ රස පරීක්ෂක මදපාර්ත්මම්න්තුව

117 රබර් සංවර්ධන මදපාර්ත්මම්න්තුව

118 රාජ භ්ාෂා මදපාර්ත්මම්න්තුව

119 මරජිස්ට්රාර් ජනරාල් මදපාර්ත්මම්න්තුව

120 මර්ගු මදපාර්ත්මම්න්තුව

121 වන සංරක්ෂණ මදපාර්ත්මම්න්තුව

122 වනජීවී සංරක්ෂණ මදපාර්ත්මම්න්තුව

123 වාණිජ මදපාර්ත්මම්න්තුව

124 වාරිමාර්ග මදපාර්ත්මම්න්තුව

125 විගණකාධිපති මදපාර්ත්මම්න්තුව

126 විභ්ාග මදපාර්ත්මම්න්තුව

127 විශ්රාම වැටුප් මදපාර්ත්මම්න්තුව

128 ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව

129 ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව

130 ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව

131 සංස්කෘතික කටයුතු මදපාර්ත්මම්න්තුව

132 සත්ව නිෂ්පාදන හා මසෞඛ මදපාර්ත්මම්න්තුව
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133 සමාගම් ලියාපදංචි කිරීමම් මදපාර්ත්මම්න්තුව

134 සමාජමසේවා මදපාර්ත්මම්න්තුව

135 සමූපකාර සංවර්ධන මදපාර්ත්මම්න්තුව

136 සිවිල් ආරක්ෂක මදපාර්ත්මම්න්තුව

137 සුරාබදු මදපාර්ත්මම්න්තුව

138 හින්දු ආගමික කටයුතු මදපාර්ත්මම්න්තුව

139 මවරළ සංරක්ෂණ සහ මවරළ සම්පත් කළමනාකරණ මදපාර්ත්මම්න්තුව

140 පුද්ගලයින් ලියාපදංචි කිරීමම් මදපාර්ත්මම්න්තුව

141
මාත්මල් දස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය හා එම දස්ත්රික්කයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාල

142
මහනුවර දස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය හා එම දස්ත්රික්කයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාල

143
යාපනය දස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය හා එම දස්ත්රික්කයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාල

144
මන්නාරම දස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය හා එම දස්ත්රික්කයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාල

145
මුලතිේ දස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය හා එම දස්ත්රික්කයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාල

146
කිලිමනොච්චිය දස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය හා එම දස්ත්රික්කයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාල

147
වවුනියාව දස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය හා එම දස්ත්රික්කයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාල

148
ත්රිකුණාමලය දස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය හා එම දස්ත්රික්කයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාල

149
මඩකලපුව දස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය හා එම දස්ත්රික්කයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාල

150
අම්පාර දස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය හා එම දස්ත්රික්කයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාල

151
මකොළඹ දස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය හා එම දස්ත්රික්කයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාල

152
ගම්පහ දස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය හා එම දස්ත්රික්කයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාල

153
කළුත්ර දස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය හා එම දස්ත්රික්කයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාල

154
අනුරාධපුරය දස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය හා එම දස්ත්රික්කයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාල

155

මපොමළොන්නරුව දස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය හා එම දස්ත්රික්කයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් 

කාර්යාල

156
කෑගල්ල දස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය හා එම දස්ත්රික්කයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාල

157
රත්නපුර දස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය හා එම දස්ත්රික්කයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාල

158
ගාල්ල දස්ත්රික් මල්කම් කාර්යාලය හා එම දස්ත්රික්කයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාල

159
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