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ප්රජ්ාාා්ත්රීය ඳානය ළිබබ අමාායංය,
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අමාායාං සේකරලු්ත,
සදඳාර්ාසර්තතු ප්රධාීන්ත,
දිව්ත්රික් සේකරලු්ත,

ඒකාබද්ධ සවේලසේ නිධරයන්සේ ලාර්ෂික සනොලන ව්ථාන මාරු
01. ඒකාබද්ධ සවේලා අංය සලා ැසබන ව්ථාන මාු ඉේලීර වංඛයාල වැල්ේග සගන ඳශා
වශ්ත සවේලාල්තහි ව්ථාන මාු ක්රමසදදය ිධිමමත් ශා කාර්යක්ම ල්ීමම වශා සමම චක්රසේඛය
නිකුත් කරනු ැසේ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

රජ්සේ භාා ඳිපලර්ාක සවේලය.
ශ්රී ංකා සාොරතුු ශා ව්තනිසදදන ාාක්ස සවේලය.
වංලර්ධන නිධාීම සවේලය.
ශ්රී ංකා රජ්සේ ස්ව්ාකායාිමඳ ස සවේලය.
රාජ්ය කෂමනාකරස වශකාර සවේලය.
ඒකාබද්ධ ිපයදුු සවේලය.
කාර්යා සවේලක සවේලය.

02. ඒකාබද්ධ සවේලාල්තහි ව්ථාන මාු, ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ දදනිකල සිදුසකසරන කාර්යයක්
ලසය්ත සිදු සනොසකසර්. සවේලා අලයාා ශා ිධනය සශේත්ත මා සකසරන ව්ථාන මාුලග
අමාරල සවේලා ව්ථානය්තහි කාර්යය්තග බාධාලක් සනොලන අසනයොනය (සුශද) ව්ථාන මාු
ඉේලීර ද නිධරය්තසේ ශදිසි ව ද, වානුකරළිා ව ද කුණු අඩංගු ඉේලීර ද සදඳාර්ාසර්තතු
ප්රධාීන්තසේ නිීමක්ස ශා නිර්සද් වහිාල ඉදිිපඳත් කරන ිධග ඒ ළිබබල වකා බා අලය
ළියලර ගනු ැසේ.
03. ලාර්ෂික ව්ථාන මාු වශා ඉේලීර ඉදිිපඳත් ල්ීමම දධර්යමත් කරන අාර ලාර්ෂික සනොලන
ව්ථාන මාු ඉේලීර මා ව්ථාන මාු කරනු බ්තස්ත සවේලා අලයාාලය, ස්රප්ඳාඩු,
අනුප්රාප් සක නිධරයකු බා දීසර ශැල්යාල ආදී කුණු වකා බැලීසම්ත අනතුුලය. එබැිධ්ත
ව්ථාන මාු ඉේලීමක් ඉදිිපඳත් ල්ීමම ව්ථාන මාුලක් ැබීමග හිමිකර ැබීමක් සව වකනු
සනොැසේ.
04. නිධරයකු ව්ථාන මාු ඉේලීමක් කර ඇ ස ිධග නැලා ව්ථාන මාු ඉේලීමක් කරන සාක් සශෝ
දැනුරදීමක් කරන සාක් එම ව්ථාන මාු ඉේලීර ලංගු ව්ථාන මාු ඉේලීමක් සව වැසක්.
එබැිධ්ත නැලා නැලා ඉේලීර ඉදිිපඳත් සනොකෂ යුතුය.
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05. ලාර්ෂික සනොලන ව්ථාන මාු ඉේලීමක් ඉදිිපඳත් කර එය සනොැබුණු අලව්ථාලකදී වුලද ලාර්ෂික
ව්ථාන මාු ඉේලීමක් ඉදිිපඳත් කෂ ශැක. ාලද ලාර්ෂික සනොලන ව්ථාන මාු ඉේලීමක් කර
 සබීම ලාර්ෂික ව්ථාන මාු ලග යගත් සනොවීමග සශේතුලක්ද සනොලනු ඇා.
06. ව්ථාන මාු ඉේලිමක් වශා එක් සවේලා ව්ථානයක අලම සව ලවර සදකක්ලත් සවේලය කෂ
යුතුය.
07. ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානය්ත වශා ඉේලුර කෂ යුත්සත් ඳෂ ප ඳත්වීර දිනසේ සිග ලවර
සදකක්ලත් වරපූර්ස කෂ ඳසුල සද.
08. ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයක නියමිා කාය සවේලය කර ඇ ස නිෂධරය්ත නැලා ප්රියමනාඳ සවේලා
ව්ථානයකග ඉේලීර ල්ීමමග සුදුසුකර බ්තස්ත ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානසේ සිග ව්ථාන මාු
ැබීසම්ත ලවර 15ක කායක් ගා ව ඳසුල සද. ලාර්ෂික ව්ථාන මාු ඳටිඳාටිසයහි වශ්ත
ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානය්ත සමම චක්රසේඛසේ අලයාා වශාද ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන සව
වකනු ැසේ.
09. ඳශා වශ්ත සවේලා ව්ථාන ලග ව්ථාන මාු කරනු බ්තස්ත එම ආයාන ල එකඟාාලය
ඇ සල සද.
1. ජ්නාිමඳ ස සේකර කාර්යාය
2. අග්රාමාාය කාර්යාය
3. අමාාය ම්ඩ කාර්යාය
4. මැ සලරස සදඳාර්ාසර්තතුල
5. සඳොලිව් සකොමි්ත වභා කාර්යාය
6. රාජ්ය සවේලා සකොමි්ත වභා කාර්යාය
7. අේව් සශෝ දස සචෝදනා ිධමර්න සකොමි්ත වභා කාර්යාය
8. වභා නායක සේකර කාර්යාය
9. ආ්ඩු ඳක්සේ ප්රධාන වංිධධායක කාර්යාය
10. ිධඳක් නායක සේකර කාර්යාය
10. ිධනය සශේතු මා ශා සවේලා අලයාාලය ලැනි ඳිපඳානමය කුණු මා සිදුකරන ව්ථාන මාු
ශැර ලර්සේ ජූලි 31 දිනග ඳසු ලාර්ෂික සනොලන ව්ථාන මාු සිදු සනොකරන අාර එදිසන්ත ඳසු
සදවැරබර් 31 දින දක්ලා ලාර්ෂික සනොලන ව්ථාන මාු ඉේලුර සනොකෂ යුතුය.
11. ඒකාබද්ධ සවේලයග අයත් ඉශා වශ්ත සවේලා ලග අයත් නිධරය්තසේ ලාර්ෂික සනොලන
ව්ථාන මාුවීර සර වමඟ අ පසා ඇ ස CS/T/01 ආකෘ සයග අනුල කඩදාසිසේ සදඳවම භාිධාා
කරමි්ත වකව් කෂ අයදුරඳත්රයක් මගි්ත ඉදිිපඳත් කෂ යුතුය. ව්ථාන මාු ඉේලිම ාශවුු කරන
සේඛස  සසේ නර එම අයදුරඳාග අ පසා ඉදිිපඳත් කෂ යුතුය.(උදා-:ස්රප්ඳාඩු ලිළි, දලදය
ලාර්ාා)
12. වෑම ව්ථාන මාු අයදුරඳත්රයක්ම සදඳාර්ාසර්තතු ප්රධානියාසේ නිර්සද්ය්ත වහිාල ඉදිිපඳත්
ිධය යුතු අාර එසවේ සනොලන අයදුරඳත්ර වකා බනු සනොැසේ. ව්ථාන මාු ඉේලිර
වරබ්තධල ගත් තීරසය්ත ශැල් ඉක්මණි්ත ද්තලා සිටිනු බන අාර ව්ථාන මාු ඉේලීම ඉටු
කෂ සනොශැල් ව ිධග ප්ර පඛාා සේඛනයකග ඇතුෂත් කරනු ැසේ.
13. නිධරය්ත ඉදිිපඳත් කරන ව්ථාන මාු ඉේලිර ාම නිර්සද්ය වමඟ සනොඳමාල ඉදිිපඳත් ල්ීමමග
සදඳාර්ාසර්තතු ප්රධාීන්ත ්රියා කෂ යුතුය.
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14. වෑම මවකම  පේ දිනය තුෂ ්රියාත්මක කෂ ශැල්ලන ඳිපදි ඒකාබද්ධ සවේලා අංසය්ත ව්ථාන
මාු නිසයෝගය්ත නිකුත් කරනු බන අාර ඒ අනුල ්රියා ල්ීමමග සදඳාර්ාසර්තතු ප්රධාීන්ත ලග
බාගා යුතුය. ව්ථාන මාු ැබ නිධාිපයාසේ ිධිමමත් ඳිපදි  පදා ශැීමර ලිළිය ශා සවේලා
ව්ථානසේ රාජ්කාීම බාරගත් ලිළිය සනොඳමාල ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ජ්නරාේ සලා එවීමගද
සදඳාර්ාසර්තතු ප්රධාීන්ත ිධසි්ත ්රියා කෂ යුතුය.

15. සවේලා ව්ථානය සලනව් ලන සව සිදු කරන අමාායාං/සදඳාර්ාසර්තතු අභය්තාර ව්ථාන මාු
නිසයෝගය්තහි ළිගඳාක් සනොඳමාල ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ජ්නරාේ සලා එිධය යුතුය.
16. මසේ අංක: CS/DOS/01/11ශා 2015.02.19 දිනැ සල නිකුත් කෂ ලිළිසේ වශ්ත කුණු
වරබ්තධසය්ත ඔබසේ කාුණික අලධානය සයො ප කරලන අාර අදාෂ නිධාීමයා ඳත්කර
2015.03.15 දිනග සඳර මා සලා සයො ප ල්ීමමග ළියලර ග්තස්තනර මැනිධ. එම නිධාිපයා
ව්ථාන මාුවීමක් ලැනි කාරසයල්්ත සලනව් ව ිධග එම රාජ්කාිපය වශා සලනත් නිධරයකු
නර කර එවීමග සදඳාර්ාසර්තතු ප්රධාීන්ත ්රියා කෂ යුතුය.
17. සමම චක්රසේඛසේ ිධිමිධධාන දක්ලා සනොමැ ස කුණු ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ජ්නරාේ ිධසි්ත
තීරසය කරනු ඇා.
18. සමම චක්රසේඛසේ ිධිමිධධාන 2015.03.02 දින සිග ්රියාත්මක සද.

සේ.වී.පී.එම්.සේ. ගමසේ
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ජ්නරාේ.
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ඒකාබද්ධ සවේලසේ ව්ථාන මාරු වශා අයදුම්ඳත
වාමානය/සුහශද ව්ථාන මාරු

ඳත්වීම් ලිපි අංකය

තනතුර ශා ඳන්තිය

අ.

සඳෞද්ගලික සතොරතුරු

01. වම්පර්ණ නම
02. මුකුරු වමග නම:03. උඳන් දිනය:YYYY/MM/DD

04. ජාතික ශැදුනුම්ඳත් අංකය :-

07. ව්ථිර ලිපිනය:-

තාලකාලික ලිපිනය:-

08. දුරකථන අංකය

කාර්යාය :-

05. ව්ත්රී/පුරු භාලය :-

06. විලාශක /සඅවිලාශක
බල :-

සඳෞද්ගලික :-

09. කත්රයාසේ නම:-

කත්රයාසේ රැකියාල ශා සවේලා ව්ථානය:-

ආ. සවේලා සතොරතුරු
10. ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය:11. ලර්තමාන සවේලා ව්ථානයට ලාර්තා කෂ දිනය :-

12. ලර්තමාන සවේලා ව්ථානසේ සවේලා කාය :අවු…………මාව…………දින………

13. ප්රතිාභ බන සවේලා ව්ථානයක සවේලය කර
තිසේ ද?(ප්රියමනාඳ)
YYYY/MM/DD
සවේලා ව්ථානය
14. පර්ලාවන්න
ලවර 15 ඇතුෂත
රජසේ සවේලසේ
සවේලා ව්ථාන

සවේලා කාය
සිට

දේලා

1
2
3
4
5
4

ඇ.

ව්ථාන මාරු ඉල්ලීම පිළිබ සතොරතුරු:-

15. ව්ථාන මාරු ඉල්ලුම් කිරීමට සශේතු
(තශවුරු කිරීමට සල්ඛණ අමුණන්න)
16. ව්ථාන මාරු ඉල්ලුම් කරන සවේලා ව්ථාන(පුරප්ඳාඩු ලිපි
ශා නිර්සද් ලිපි තිසේ නම් අමුණන්න)

1.
2.

17. ුහශද ව්ථාන මාරුලේ නම් අසනේ නිධාරියාසේ නම
වශ සවේලා ව්ථානය

නම

සවේලා ව්ථානය

ඉශත දේලා ඇති සතොරතුරු සියල් වතය ශා නිලැරදි බල ප්රකා කරමි.
................................
දිනය

ඈ.




................................
අත්වන

අමාතයාං/ සදඳාර්තසම්න්තු ප්රධානියාසේ නිර්සද්ය:-

ඉශත නම වශන් නිධාරියාසේ ව්ථාන මාරු ඉල්ලීම අනුප්රාප්තිකසයතු වතවතල/සරතවතල/සඳුහල බාමේසම්
ඳදනම මත නිර්සද් කරමි.
ුහශද ව්ථාන මාරුල වශා සයෝජිත නිධාරියා වම්බන්ධසයන්ද එකඟතාලය ඳෂකරමි.

................................
දිනය

................................
අත්වන
නි මුද්රාල
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