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Date

අමළත්ළාං දල්කේලරු
දිවහත්රික් දල්කේලරු

ශළ ළදේය ය දල්කේලරු

දෙපළර්ත්දේ තු ධාළීන .

2715 වාර්ෂිළ ස්ථාන මාරු නිොය,ෝග නිකුත් කිරීම- රාජ්ය ළළමනාළර

සහළාර ොසවො ධිපන්තිය,

ඉශත් කරුණ වේබ ධාල මදේ වමළාංක ශළ 2014.10.27 දිනෆති ලිපිය මගි එලළ ඇති ලළර්ෂික
වහථළන මළරු කමිටු දයෝජනළ ශළ එම ලිපිදේ වඳශ කරුණු ලට ඔබදේ කළරුණික අලධාළනය දයොමු
කරනු ෆදබ්.
02.
එම වහථළන මළරු දයෝජනළ වේබ ධාල මළ දලත් ඉදිරිපත් ව කරුණු ෙෆක්වීේ පිළිබඳල රළජ දවේලළ
දකොමි වභළදේ කළර්ය පටිපළටික රීති 1 ලෆනි කළණ්ඩදේ XVIII ලෆනි පරිච්දේෙදේ 210 වශ 211
ලග ති අනුල ව ලළර්ෂික වහථළන මළරු දයෝජනළ වමළදෝචන කමිටු තීරණ දේ වමඟ එලමි. දමමගි සිදු
කරනු ෆබ වාංදෝධානය ට යටත්ල ඉශත් වඳශ නිධාළරී වේබ ධාදය මළදේ වමළාංක ශළ
2014.10.27 ලිපිය මගි දයෝජිත් 2015 ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිදයෝග දමයි නිකුත් කරමි.
03.

ස්ථාන මාරු නිොය,ෝග සම්බ්තධොය,්ත වන ධභිය,ාචනා
(අ)

වහථළන මළරු නිදයෝගය වේබ ධාදය අත්ෘප්තියට පත් නිධාරය ට රළජ දවේලළ
දකොමි වභළදේ කළර්ය පටිපළටික රීති XX වන නරිච්ොේදො විිපවිධාන ධනුව රළජ
දවේලළ දකොමි වභළල දලත් අභියළචනයක් ඉදිරිපත් ක ශෆක.

(ආ)

ලළර්ෂික වහථළන මළරු කමිටුලට ශළ වමළදෝචන කමිටුලට අයදුේපත් ඉදිරිපත් ක
නිධාරය ට නම ක් රළජ දවේලළ දකොමි වභළල දලත් අභියළචනළ ඉදිරිපත් ක
ශෆක.

(ඇ)

අභියළචනළ රළජ දවේලළ දකොමි වභළල දලත් ඉදිරිපත් කිරීම වඳශළ ළාර්ය, නටිනාටිළ
රීතී්තහි 23 වැනි නරිශිෂ්ඨය, ධනුව ොදනාර්තොම්්තතු ප්රධානිය,ා මගි්ත මා ොවත එවිය
යුතුය. ඒ වමඟම අභියළචනදයහි වඳශ කරුණු වනළථ කිරීමට අෙළෂ දල්ඛණෙ අමුණළ
එල ද නේ මෆනවි.

(ඈ)

ඉදිරිපත් කරන අභියළචනය 2014.12.31 දිනට දශෝ ඊට දපර මළ දලත් ෆදබන දව
ඉදිරිපත් ක යුතු අත්ර එදිනට පසුල ඉදිරිපත් කරන අභියළචනළ තික්දේප කරනු ෆියය
ශෆක.

04.

වාර්ෂිළ ස්ථාන මාරු නිොය,ෝග ක්රිය,ාත්මළ කිරීම

2015 ලර්ය වඳශළ ව වහථළන මළරු නිදයෝග රළජ දවේලළ දකොමි වභළල විසි කරනු ෆියය
ශෆකි දලනවහකේ ලට යටත්ල වශ මෆතිලරණ දකොමවළරිවහදේ අාංක:PRE/2015/43 ශළ 2014.11.22
දිනෆති ලිපිදේ වඳශ නිදයෝගය ට අනුල 2015.01.01 දිනට ක්රියළත්මක වීමට නියමිත්ල තිබ ලළර්ෂික
වහථළන මළරුවීේ නිදයෝග 2015.02.02 දින සිට ක්රියළත්මක දේ. ඒ අනුල ඔබ
අමළත්ළාංදේ/දෙපළර්ත්දේ තුදේ/ආයත්නදේ දවේලය කරන වහථළන මළරුවිේ බළ ඇති නිධාරය
නියමිත් දිනදේ නල දවේලළ වහථළනය හි රළජකළරි බළර ගෆීනමට ශෆකිලන පරිදි අනුළප්තිකය
පෆමිදණන දත්ක් රඳලළ දනොදගන මුෙළ ශෆරීමට ක්රියළකරන දව ෙ ලළ සිටිමි. 2015 ලළර්ෂික වහථළන
මළරු නිදයෝග අනුල නල දවේලළ වහථළනයට ලළර්ත්ළ කරන නිධාරය ෙ, මුෙළශ නිධාරය ෙ, පිළිබඳල
දේ වමඟ ලන ඒ.දවේ/ලළ.වහ.මළ/07, වශ ඒ.දවේ/ලළ.වහ.මළ/08 ආකෘති මඟි 2015.03.02 දිනට දපර මළ
දලත් ලළර්ත්ළ කෂ යුතුය. ඒ වමඟ අෙළෂ නිධාරය දවේලයට ලළර්ත්ළ කෂ බලට ශළ මුෙළශ බලට ලන ලිපි
ල පිටපත්ෙ ඉදිරිපත් ක යුතුය. ( ඒ.දවේ/ලළ.වහ.මළ/05, ශළ ඒ.දවේ/ලළ.වහ.මළ/06)
05.
ලළර්ෂික වහථළන මළරුවීේ යටදත් මළ විසි දී ඇති වහථළන මළරු නිදයෝගලට අමත්රල අමළත්ළාං
දශෝ දෙපළර්ත්දේ තු අභ ත්ර වහථළන මළරු නිදයෝග යටදත් කිසියේ නිධාළරිදයකුට වහථළන
මළරුවීමක් ෆබී තිබුද වුලෙ, දමම වමළදෝචන කමිටු තීරණලලි ව වාංදෝධාන ලට යටත්ල
2014.10.27 දිනෆති ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිදයෝග ක්රියළත්මක විය යුතු බල වෆම ම මෆනවි.

පී.බී.අදබ්දකෝ ,
දල්කේ,
රළජ පරිපළන ශළ වහලදේ කටයුතු අමළත්ළාංය

රළජ්ය පරිපළන ශළ වහ ල දේ කටයුතු අමළත්ළාංය
அசாங்க நிர்வாக ற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் அமச்சு

Ministry of Public Administration and Home Affairs
නිදහස් චතුරස්රය, ොළ ළ 7.
දුරකථන

சுதந்திர சதுக்கம் ககொழும்பு

සෆක්වහ

தலததாமலபபசி

011-2696211-132

Telephone

ඊ-දේල්
011-2695279

தபக்ஸ்

දලබ් අඩවිය
secretary@pubad.gov.lk

இ-தபால

Fax

இமைத்தளம்

E-mail

මදේ අාංකය
எனது இல

07. Independence Square, Colombo 07.

ඔදබ් අාංකය
රළ.ක.ව.දවේ./අධි/වහ.මළ./2015
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Web Site

දිනය
-

உது இல

திகதி

Your No

2014.12.19

Date

அமச்சு செயாரர்கள்,
ாலட்டச் செயாரர்கள் ற்ரம் பிசெ செயாரர்கள்
திமைக்கரத் தமயலர்கள் .

2015 இற்கான லருடாந்த இடாற்மக் கட்டமர லிடுத்தல்
அொங்க முகாமத்துல உதலிாரர் செமலின் அதிமர் லகுப்பு
சற்படி லிடம் சதாடர்பான னது ெ இயக்கமும் 2014.10.27 ஆந் திகதிமம் சகாண்ட கடிதம் மூயாக
அனுப்பி மலக்கப்பட்டுள்ர லருடாந்த இடாற்மக் குழுலின் முன்சாறிவுகள் ற்ரம் அக்கடிதத்தில்
குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லிடங்கள் ீது தங்கரின் தலான கலனம் ஈர்க்கப்படுகின்மது.
02.

சற்படி

இடாற்ம

முன்சாறிவுகள்

ெம்பந்தாக

ன்னிடம்

ெர்ப்பிக்கப்பட்ட

லிட

டுத்துமப்புகள் பற்மி அொங்க செமலகள் ஆமைக்குழுலின் நமடமுமமலிதிகள் சதாகுதி I இன் XVIII
ஆம் அத்திாத்தின் 210 ற்ரம் 211 ஆகி பிாிவுகளுக்கு அமலான லருடாந்த இடாற்ம
முன்சாறிவுகள் ீராய்வுக் குழுலின் தீர்ானங்கமர இத்துடன் அனுப்பி மலத்துள்சரன். இதன்
மூயாக சற்சகாள்ரப்பட்ட திருத்தங்களுக்கு கட்டுப்பட்டதாக சசய குமிப்பிட்ட உத்திசாகத்தர்கள்
சதாடர்பியான னது ெ இயக்கமும் 2014.10.27 ஆந் திகதிமம் சகாண்ட கடிதம் மூயாக உத்சதெ 2015
இற்கான லருடாந்த இடாற்மக் கட்டமரிமன இத்தால் லிடுக்கிசமன்.
03. இடாற்மக் கட்டமரகள் சதாடர்பியான சன்முமமமடுகள்
(அ) இடாற்மக் கட்டமரகள் சதாடர்பாக திருப்திமடாத உத்திசாகத்தர்களுக்கு அொங்க
செமலகள்

ஆமைக்குழுலின்

நமடமுமம

ற்பாடுகளுக்கிைங்க அொங்க செமலகள்

லிதிகரின்

XX

ஆம்

அத்திாத்தின்

ஆமைக்குழுலிடம் சன்முமமமட்டிமனச்

ெர்ப்பிக்க இலும்.
(ஆ) லருடாந்த இடாற்மக் குழுவுக்கும், ீராய்வுக் குழுவுக்கும் சன்முமமமட்டிமனச் ெர்ப்பித்த
உத்திசாகத்தர்கள்

ாத்திம்

சன்முமமமட்டிமனச் ெர்ப்பிக்கயாம்.

அொங்க

செமலகள்

ஆமைக்குழுலிடம்

(இ) சன்முமமமடுகமர அொங்க செமலகள் ஆமைக்குழுலிடம் ெர்ப்பிக்கும் சபாருட்டு நமடமு
மம லிதிகரின் 23 லது அட்டலமைக்கிைங்க திமைக்கரத் தமயலர்கள் ஊடாக னக்கு
அனுப்பிமலக்கப்படல்
லிடங்கமர

சலண்டும்.

நிரூபிப்பதற்காக

அத்துடன்

சன்முமமமட்டில்

ெம்பந்தப்பட்ட

குமிப்பிடப்பட்ட

ஆலைங்கமரமம்

இமைத்து

அனுப்பிமலப்பீாக.

(ஈ)

ெர்ப்பிக்கப்படுகின்ம
முன்னாகசலா

சன்முமமமடுகள்

னக்குக்

2014.12.31

கிமடக்கத்தக்கதாக

ஆம்

திகதின்சமா

ெர்ப்பிக்கப்பட

அதற்கு

சலண்டுசன்பசதாடு

அத்திகதிக்குப் பின்னர் ெர்ப்பிக்கப்படுகின்ம சன்முமமமடுகள் நிாகாிக்கப்படயாம்.
04. லருடாந்த இடாற்மக் கட்டமர நமடமுமமப்படுத்தல்.
2015

ஆம்

ஆண்டுக்கான

இடாற்மக்

கட்டமரகள்

அொங்க

செமலகள்

சற்சகாள்ரப்படக்கூடி ாற்மங்களுக்கு கட்டுப்பட்டதாகவும், சதர்தல்கள்
PRE/2015/43 ற்ரம் 2014.11.22 ஆந் திகதி கடிதத்தில்

ஆமைக்குழுலினால்

ஆமைாராின்

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர

இய.

கட்டமரகளுக்கு

ற்பவும் 2015.01.01 ஆந் திகதி அமுல்படுத்தப்படலிருந்த லருடாந்த இடாற்மக் கட்டமரகள் 2015.02.02
ஆந் திகதிில் இருந்து நமடமுமமப்படுத்தப்படும். அதற்கிைங்க தங்கள் அமச்ெில் / திமைக்கரத்தில் /
நிரலனத்தில் செமலாற்ரகின்ம இடாற்மம் சபற்ரள்ர உத்திசாகத்தர்கள் உாி திகதிில் புதி
செமல

நிமயங்கரில்

கடமகமர

சபாரப்சபற்கத்தக்கதாக

பிதிமட்டு

அலுலயர்

லரும்லம

தடுத்துமலக்கால் லிடுலிக்க நடலடிக்மக டுக்குார அமிலிக்கின்சமன். 2015 லருடாந்த இடாற்மக்
கட்டமரக்கிைங்க செமல நிமயங்களுக்குச் ெமூகரிக்கின்ம உத்திசாகத்தர்களும், லிடுலிக்கப்பட்ட
உத்திசாகத்தர்களும் பற்மி லிபங்கமர இத்துடன் உள்ர இ.செ/ல.இ.ா/07 ற்ரம் இ.செ/ல.இ.ா/08
ாதிாிப் படிலங்கள் மூயாக 2015.03.02 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் னக்கு அமிக்மகிடல் சலண்டும்.
அத்துடன்

ெம்பந்தப்பட்ட

உத்திசாகத்தர்கள்

செமலக்குச்

ெமூகரித்தமக்கான

ற்ரம்

லிடுலிக்கப்பட்டமக்கான கடிதங்கரின் பிதிகமரமம் ெர்ப்பித்தல் சலண்டும். (இ.செ/ல.இ.ா/05
ற்ரம் இ.செ/ல.இ.ா/06)
லருடாந்த இடாற்மங்கரின் கீழ் ன்னால் லறங்கப்பட்டுள்ர இடாற்மக் கட்டமரக்கு சயதிகாக
அமச்சு அல்யது திமைக்கர உள்ரக இடாற்மங்கரின் கீழ் லசனும் உத்திசாகத்தர்களுக்கு
இடாற்மம்

கிமடத்தாலும்,

கட்டுப்பட்டதாக

2014.10.27

இந்த

ீராய்வுக்

ஆந்

திகதி

குழுக்கரின்
இடாற்மக்

தீர்ானங்கரியான
கட்டமர

திருத்தங்களுக்கு

நமடமுமமப்படுத்தல்

சலண்டுசன்பமதக் கருத்திற் சகாள்வீாக.

ஒப்பம் / சக. வீ. பீ. ம். சே. கசக,
இமைந்த செமலகள் பைிப்பாரர் நாகம்

රාජ්ය නරිනාලන හා ස්වොේශ ළටයුතු ධමාතයාාංශය,
அசாங்க நிர்வாக ற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் அமச்சு

Ministry of Public Administration and Home Affairs
නිෙශවහ චතුරශ්රය, දකොෂඹ 07. சுதந்தி சதுக்கம், தகாழும்பு 07.

Independence square - Colombo 7.
Web Site : www.pubad.gov.lk

වාර්ෂිළ ස්ථාන මාරුවීම් සමාොලෝචන ළමිටු තීර
රාජ්ය ළළමනාළර
ධනු
ධාංළ
ය,

ොසවළ
ධාංළය,

නම

1.

035140

ඒ. ලනිගදවේකර මශත්මිය

2.

043906

ඒ.එවහ. අතුදකෝරෂ මශත්ළ

3.

003116

ඒ.ආර්. දවනරත් යළපළ මශත්මිය

4.

012489

එවහ.ටී.සී. කුමළරි දමදනවිය

5.

005232

එවහ.ඩී.එවහ. නළ දු මශත්මිය

6.

023187

එවහ.දක්. සුමතිපළ මශත්ළ

7.

019340

එ .ඩබ්.එේ. දවේනළනළයක මශත්මිය

8.

016851

එච්.ඩී. ජයසිරි මශත්ළ

9.

016104

ඩී.ඒ. දවේනළරත්න මශත්ළ

- 2715

සහළාර ොසවය, - ධිප න්තිය,

වර්තමාන ොසවා ස්ථානය,

නව ොසවා ස්ථානය,

ධභිය,ාචනා තීර

නල දවේලළ වහථළනය ප්රාොේයය, ොේළම් ළාර්ය,ාලය,,
මාතර දව වාංදෝධානය කරනු ෆදබ්.
ළදේය ය දල්කේ කළර්යළය,
ළදේය ය දල්කේ
[අනුළප්තිකයළ මළත්ර ළදේය ය දල්කේ
මළලිේබඩ
කළර්යළය, තිශදගොඩ කළර්යළදේ ඒ.එවහ. අතුදකෝරෂ මශත්ළ (දවේලක අාංක
043906) දව වක න]
දලනවක් දනොමෆත්[අනුළප්තිකයළ මළලිේබඩ
ළදේය ය දල්කේ
ළදේය ය දල්කේ කළර්යළය, මළත්ර
ළදේය ය දල්කේ කළර්යළදේ ඒ. ලනිගදවේකර
කළර්යළය, මළලිේබඩ මශත්මිය (දවේලක අාංක 035140) දව වක න]
ළදේය ය දල්කේ
ළදේය ය දල්කේ කළර්යළය,
අලාංගුයි
කළර්යළය, මළත්ර
තිශදගොඩ
ලළරිමළර්ග
ආගමන ශළ විගමන දෙපළර්ත්දේ තුල
දලනවක් දනොමෆත්
දෙපළර්ත්දේ තුල
ළදේය ය දල්කේ කළර්යළය,
ඉල්ලීම ඉටුකෂ දනොශෆක
දෙොඩ දගොඩ
දිවහත්රික් දල්කේ කළර්යළය,
ඉල්ලීම ඉටුකෂ දනොශෆක
ශේබ දත්ොට
ළදේය ය දල්කේ කළර්යළය,
ඉල්ලීම ඉටුකෂ දනොශෆක
පළත්දශේලළශෆට
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