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ப ொது நிர்வொக மற்றும் முகொமமத்துவ அமமச்சு
MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
ඒකළබද්ධ ගවේලළ අංය
இமைந்த சேமவகள் ிரிவு
COMBINED SERVICES
DIVISION
නිදශවහ චතුරශ්රය, ගකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.
දුරකත්නය

சுதந்திரச் சதுக்கம், ககொழும்பு

සෆක්වහ

கதொகலபபசி: (94)

011- 2694560

Telephone

கதொகலநகல்:

(94) 011- 2692254

Fax

07,

இலங்கக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-ගේල්

ගලේ අඩවිය

ின்னஞ்சல்: dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

මගේ අංකය

ඔගේ අංකය

දිනය

எனது இல

உது இல

திகதி:

Your No

Date

රළ.ක.ව.ගවේ.පඅිපපවහ.මළ. ප2016

My No

2015.11.09

අමළත්යළං ගල්කේල් 
දිවහත්රික් ගල්කේල් 

ශළ ළගද්ය ය ගල්කේල් 

ගදඳළර්ත්ගේ තු ධළීන .

ලළර්ෂික වහථළනමළ්  - 2016
රළජ්ය කෂමනළකරණ වශකළර ගවේලග අිපඳ ිය
ගේ වමග අමුණළ ඇි උඳගල්ඛණග වශ

මළ්  වීේ 2016.01.01 දින සිට ක්රියළමමක ලන ඳරිදි අනුමත්

කරමි. ගේ බල අමළත්යළංග පගදඳළර්ත්ගේ තුගද අදළෂ නිධළ් 
වහථළනග ලෆඩ භළර ග නළ ගව ඔවු
02.

ගලත් ද ල ග

ගලත් ද ලළ නියමිත් දිනග නව නල ගවේලළ

නේ මෆනවි.

ගමම වහථළන මළ්  වීේ කි් ගේනව මළ්  වීේ මණ්ඩය විසි

ඳරිඳළටිය අංක 20ප2015 වහථළන මළ්  චක්රගල්ඛය මින

අනුගමනය කරන ද වහථළන මළ් 

නිකුම කර ඇත්. ගමම මළ්  වීේ සියලුම නිධළ්  ට

දෆන ගෆීනමට වෆෆවහවිය යුතුය.
03.

වහථළන මළ්  ඳරිඳළටිගයහි ගශෝ රළජ්ය ඳරිඳළන චක්රගල්ඛ 20ප2015 වහථළන මළ්  චක්රගල්ඛයට

ගශෝ ආයත්න වංග්රශග විිපවිධළන ලට ගශෝ අනුකල ත්ම ගේ වහථළන මළ්  ඉල්ලීේ වෆකිල්ට ගගන
ගනොමෆමගම නේ ඳමණක් ඒ අනුල වමළගෝචන කමිටුල ගලත් ක් ණු ඉදිරිඳම ක ශෆක. රළජ්ය ගවේලළ
ගකොමි

වභළ ගල්කේගේ අංක PSC/APL/07/14/2013 ශළ 2013.09.13 දිනෆි ලිපිගයහි නිගයෝග අනුල

ලළර්ෂික වහථළන මළ්  වමළගෝචන කමිටු තීරණය බළ නවගම
වේබ ධගය

රළජ්ය ගවේලළ ගකොමි

වභළල විසි

ඳසුල නෆලත් සිදුකරනු බන අභියළචනළ

තීරණ බළ නවගම

අනතු් ල ඉදිරිඳම කරනු බන

අභියළචනළ, දුක් ගෆනවිලි ගශෝ ගදඳළර්ත්ගේ තු ධළීන ගේ නිර්ගද් මත් ලළර්ෂික වහථළන මළ්  තීරණ
නියමිත් දිගන
ගවේලළ ගකොමි

ඳසුලට කල් දමනු ගනොෆගේ. ලළර්ෂික වහථළන මළ්  වේබ ධගය
වභළල විසි

බළ දු

ව අභියළචනළලකට රළජ්ය

තීරණය , එකී තීරණ ක්රියළමමක වීම ලකළන නිගයෝගයක්

ගනොමෆි නේ ලශළම ක්රියළමමක ක යුතුය.

04.
වශ

වමළගෝචන කමිටුල ගලත් ක් ණු දෆක්වීගේ ඉල්ලුේඳගත්හි ආදර් ආකෘි ඳත්රයක් ඳසු පිටුගලහි
කර ඇත්. අභියළචනළ වේබ ධගය

වකළ බෆලීමට එම ආදර් ආකෘිය අනුල වකවහ කර ගම

ඉල්ලුේඳම මළ ගලත් එලන ගව ද ලන අත්ර ඉල්ලුේඳම භළර ග නළ අලවළන දිනය 2015.11.24 දින බෆද
ක් ණළගල

ද ලමි. එදිනට ඳසුල ෆගබන වමළගෝචන කමිටුල ගලත් ක් ණු දෆක්වීගේ ඉල්ලුේඳම වකළ

ගනොබන බලද අදළෂ නිධළ්  ට දෆ විය යුතුය.
05.

ඔබ අමළත්යළංගය

අනුළප්තිිකය

ප ගදඳළර්ත්ගේ තුගල

පිටත්ට වහථළන මළ්  බළ නව ඇි නිධළ් 

ඳෆමිගණන ගත්ක් රලළ ගනොගගන නියමිත් දින නල ගවේලළ වහථළනග රළජ්කළරි භළර ගෆීනමට

ශෆකිලන ගව මුදළ ශෆ් මට කටයුතු කරන ගව ද ලන අත්ර ගමම වහථළන මළ් වීේ නියමිත් දින ක්රියළමමක
කයුතු බෆදද ද ලමි.

ගේ.දඩල්ගේ,
ගල්කේ,
රළජ්ය ඳරිඳළන ශළ කෂමනළකරණ අමළත්යළංය.

2016 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් සම්බන්ධයෙන් සමාය ෝචන කමිටුව යවත කරණු දැක්වීයම් ඉල්ලුම් ඳත්රෙ
රළජ්ය කෂමනළකරණ වශකළර ගවේලග අිපඳ ිය
ඉ-මානව සම්ඳත් අංකෙ
( මළ් වීේ ගල්ඛණග ගවේලක
අංකය)

තනතුර හා ඳන්තිෙ

අ.

යඳෞද්ගලික යතොරතුරු

01. මු කුරු සමග
නම:02. උඳන් දිනෙ:-

03. වෙස:- (2015.12.31

YYYY/MM/DD

04. ජාතික හැදුනුම්ඳත් අංකෙ:-

05. ස්ත්රී/පුපුරුභ ාවෙ:-

දිනට)
අවු.............මාස..............දින..............

06. ස්ථිර ලිපිනෙ:-

07. තාවකාලික ලිපිනෙ:-

08. දුරකථන අංකෙ
කාර්ො ෙ:යඳෞද්ගලික:-

09. විවාහක
අවිවාහක
බව:12. දරුවන් ගණන

10. ක ත්රොය නම:-

11. ක ත්රොය ැකියොව හා යසේවා ස්ථානෙ:-

13. ඔවුන්ය වෙස:-

14. ඉයගනුම බන ඳාසැ :-

ආ.

යසේවා යතොරතුරු
15. රා.ක.ස.යසේ.අධිඳන්තිෙට ඳත්ව දිනෙ :16. වර්තමාන යසේවා ස්ථානෙ:-

17. යසේවා ස්ථානෙ පිහිටි නගරෙ:-

18. වර්තමාන යසේවා ස්ථානෙට වාර්තාක දිනෙ :YYYY/MM/DD

19. වර්තමාන යසේවා ස්ථානයේ යසේවා කා ෙ :(2015.12.31 දිනට)
අවු…………මාස…………දින………

20. ප්රති ා
බන යසේවා ස්ථානෙක යසේවෙ කර
තියේ ද? (ප්රිෙමනාඳ)
යසේවා ස්ථානෙ
21. රජයේ
යසේවයේ
පුර්ව යසේවා
ස්ථාන

1
2
3
4

යසේවා කා ෙ
සිට

දක්වා

ස්ථාන මාරු ඉල්ලීම පිළිබ යතොරතුරු (අදාළ යකොටුයේ √ කුණ යෙොදන්න)

ඇ.

ලළර්ෂික වහථළන මළ්  අයදුේ කර
22. ඇත්
නෆත්
23.

වහථළන මළ්  ෆබී ිගේනේ එම ගවේලළ වහථළනය
................................................................................

සමාය ෝචන කමිටුව මගින් අයේක්ෂිත තීරණෙ

 ස්ථාන මාරුව අව ංගු ියරීම
 සංය ෝධනෙ ියරීම
නව ස්ථාන මාරුවක් බා ගැනීම

ස්ථාන මාරුව සංය ෝධනෙ ක යුතු/පු නව ස්ථාන මාරු වීමක්
බා දිෙ යුතු යසේවා ස්ථාන
1..............................................................................
2..............................................................................
3..............................................................................

24.

ඉදිරිඳත් ියරීමට ඇති කරුණු

ඉහත දක්වා ඇති යතොරතුරු සිෙල් සතය හා ිවවැරදි බව ප්රකා කරමි.
................................
දිනෙ

ඈ.



................................
අත්සන

අමාතයාං යල්කම්/පු යදඳාර්තයම්න්තු ප්රධාිවොය ිවර්යද් ෙ:-

ඉහත නම සහන් ිව ධාරිොය 2016 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් සම්බන්ධයෙන් සමාය ෝචන

කමිටුව යවත කරුණු දැක්වීයම් ඉල්ලුම් ඳත්රෙ ිවර්යද් කර ඉදිරිඳත් කරමි.

................................
දිනෙ

................................
අත්සන
ිව මුද්රාව

රාජ්ය පරිපාන හා කළමනාකරණ අමාත්යාාංය
அரசாங்க நிர்வாக மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் அமமச்சு

Ministry of Public Administration and Home Affairs
නිදශව් චතුරශ්රය, ක ොෂඹ 07. சுதந்திர சதுக்கம், ககாழும்பு 07.
Independence square - Colombo 7.
Web Site : www.pubad.gov.lk

ලාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් - 2016
රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර සසේලය - අධි පන්තිය

අනු
අාංකය

සසේලක
අාංකය

නම

ලර්ත්මාන සසේලා ස්ථානය

නල සසේලා ස්ථානය

ප්රාකීයය කේ ම්
පුහුේලැේ

ාර්යාය, කිරින්ද

ප්රාකීයය කේ ම්

ාර්යාය, මාලිම්බඩ

01.

035140

ඒ. ලනිගකවේ ර මශත්මිය

ප්රාකීයය කේ ම්

ාර්යාය, මාලිම්බඩ

02.

012786

එච්.එම්.අමරා

ප්රාකීයය කේ ම්
පුහුේලැේ

ාර්යාය, කිරින්ද

03.

017021

ඒ.එම්.සී.කේ.අධි ාරී මශත්මිය

ධීලර ශා ජජ වම්පත් කදපාර්තකම්න්තුල

කමෝටර් රථ ප්රලාශන කදපාර්තකම්න්තුල

04.

016868

ඩී.ඩබ්.එව්.නාමලී ද සිේලා මශත්මිය

කමෝටර් රථ ප්රලාශන කදපාර්තකම්න්තුල

ධීලර ශා ජජ වම්පත් කදපාර්තකම්න්තුල

05.

003245

එච්.ඩී.ආර්.පී.කවකනවිරත්න මශත්මිය

කලරෂ වංරක්ණ කදපාර්තකම්න්තුල

මුදේ අමාතාංය

06.

003442

පී.කක්.ති ා විකේරත්න මශත්මිය

කර්ගු කදපාර්තකම්න්තුල

කලරෂ වංරක්ණ කදපාර්තකම්න්තුල

ාරියලවම් මශත්මිය

