රළජ ඳ මඳළන, කෂමනළකරණ  වශ ීනවරය ශළ වළමය පිළිබ අමළතළ ය

அரச நிருவாக, முகாமைத்து வ ைற் று ை் சட்டமுை் ஒழுங் குை் பற் றிய அமைச்சு

Ministry of Public Administration, Management and Law & Order
මමේ අ කය
எனது இை

දිනය

ඔමබ් අ කය

MPub Ad/AcSD/Annual Transfer 2019

உது இை

திகதி

Your No

My No

2018.10.18

Date

අමළතළ  මල්කේල්
ප්රධළන මල්කේල්
මකොමි වභළ මල්කේල්
දිවහත්රික් මල්කේද දිවළඳවරල්
මදඳළර්තමේ තු ප්රධළීන
2019 - වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්
(ශ්රී කාකා කාකාකාකා ස වසයව I,II,III වරයණි)
2019 ලළර්ෂික වහථළනමළ් කමිටුල මඟි

නිර්මේ කර අනුමත කර වරබූ නමුත්,

1. මුද්රණ  මද යින ක්රියළත්මක ලන දිනය මද  වහිතල වටශ ල වරබූ I මශ්රේණිය, කළණ්ඩ අ ක 02 හි වහථළනමළ්ල
ක්රියළත්මක ලන දිනය 2019.05.15 මව ව ම ධනය විය තුතුය.
2. නල මවේලළ වහථළනය ලෆරදි මව වටශ ල වරබූ I මශ්රේණිය, කළණ්ඩ අ ක 10 හි එවහ. ඩබ්. මදනළයක මශතළ
වහථළනමළ් ලන වහථළනය දකුණු ඳෂළත් වභළල මව ව ම ධනය විය තුතුය.
3. නල මවේලළ වහථළනය ලෆරදි මව වටශ ල වරබූ I මශ්රේණිය, කළණ්ඩ අ ක 33 හි මක්.
වහථළනමළ් ලන වහථළනය මශොරණ  නගර වභළල මව ව ම ධනය විය තුතුය.

. . . තුළ ම මශත්මිය

4. ප්රසිදේධ කරන ද මල්නනමය මගශෆී  වරබූ I මශ්රේණිමේ කළණ්ඩ අ ක 14,වශ III මශ්රේණිමේ කළණ්ඩ අ ක 47 වශ
48 යන වහථළනමළ් ඳශත ඳ මදි ක්රියළත්මක ම .
කළණ්ඩ
අ කය
14

මගොනු
අ කය

නම

2138

එවහ. කුගබළ

2202

මක් එවහ.
කමේ ද්ර

මශ්රේනිය

ලර්තමළන මවේලළ වහථළනය

නල මවේලළ වහථළනය

I

ිනලිමනොච්චි දිවහත්රික් මල්කේ
කළර්යළය

උතු් ඳෂළත් වභළල

I

උතු් ඳෂළත් වභළල

ිනලිමනොච්චි දිවහත්රික් මල්කේ
කළර්යළය

47

2996

මක් රමනකුමළර්

III

ඳදවි ශ්රීපුර ප්රළමේය ය මල්කේ
කළර්යළය

48

2756

එච්. . . ඩී. එේ.
අළුත්ලත්ත

III

දඹුල් ප්රළමේය ය මල්කේ
කළර්යළය

උතු් ඳෂළත් වභළල

මුදල් අමළතළ ය

වටශ

01.01.2019 දින සිදට
ක්රියළත්මක ම

නල ඳත්වීේ බළමදන දින
සිදට ක්රියළත්මක ම
නල ඳත්වීේ බළමදන දින
සිදට ක්රියළත්මක ම

ඳේමසිද ම ජයමළ න
මල්කේ
රළජ ඳ මඳළන, කෂමනළකරණ  වශ
ීනවරය ශළ වළමය පිළිබ අමළතළ ය

දුරකතන
த ொலைபபசி

Telephone

සෆක්වහ
011-2696211-13
011-2166000

த ொலைநகை்

Fax

ඊ-මේල්
011-2695279

மின்னஞ் சை்

E-mail
මලබ් අඩවිය/இலை

වinformation@pubad.gov.lk

ලිපිනය

නිදශවහ චතුරශ්රය, මකොෂඔ 07, ශ්රි  කළ.

முகவி

சு ந்தி சதுக்க் தகொழு் பு 07 இைங் லக.

Address
் ள்

/ Website : www.pubad.gov.lk

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka.

