ඒකාබද්ධ සවේලා චක්රසඛ : 03/2017

අමාත්යාං සඛකරුල් ,
දිව්ත්රික් ල සඛකරුල් / දිවාඳතිල් ,
සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධාීන .

මසේ අංකය :PA/CS/POLICY/ලා.ව්.මා.2018
රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාත්යාංය,
නිදශව් චතුරශ්රය,
සකොෂඹ 07.
2017.06.30 සලනි දින.

ඒකාබද්ධ සවේලාලන්හි නිධරයන්සේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු - 2018
අංක 1589/30 ශා 2009.02.20 දිනැති (අති විසේ) ගැවට් ඳත්රසේ  ඳෂකර ඇති රාජ්ය සවේලා
සකොමි වභාසේ කාර්ය ඳටිඳාටික රීති ( කාණ්ඩ අංක 1) හි XVIII ඳිපච්සේදසේ  රාජ්ය නිධරය සේ
ව්ථාන මා්වීරු වරුබ ධල විධිවිධානලට ද සමයට යා කර ඇති ඒකාබද්ධ සවේලසේ  ව්ථාන මා්
ප්රතිඳ්තතියටද බස අලධානය සයොු  කරලු  ැස .
02. ඒකාබද්ධ සවේලයට අය්ත ඳශත් වශ සවේලාල හි ලාර්ෂික ව්ථාන මා් 2018 ජ්නලාිප මව 01 දින
සිට බ ඳැලැ්තසලන සවේ ක්රියා්තමක විය තුතුය.
i.
රජ්සේ  භාා ඳිපලර්ත්ක සවේලය (I ඳ තිය)
ii.
ශ්රී ංකා සත්ොරතු් ශා ව නිසේදන ත්ාක් ලණ සවේලය ( 2, 3 ඳ ති )
iii.
වංලර්ධන නිධාරී සවේලය (III, II, I සශ්රේණී)
iv.
ශ්රී ංකා රජ්සේ  ස්ව්ත්කායාධිඳති සවේලය (III ,II ,I ඳ ති)
v.
රාජ්ය කෂමනාකරණ වශකාර සවේලය (III, II, I සශ්රේණී)
vi.
ඒකාබද්ධ ිපයදු් සවේලය (III, II, I, විසේ සශ්රේණි)
vii.
කාර්යා සවේලක සවේලය (III, II, I, විසේ සශ්රේණී)
නිධරය ට සම ම රාජ්ය සවේලාලටද ඇතිලන අඳශසුත්ා මග ශැරවීම ිණණිව ඳශත් වශ
ආකාරයට ව්ථාන මා් ිණළිබ ක්රියාමාර්ග අු ගමනය රීරීමට වැෂරීමතම්ත විය තුතුය. ත්ල ද 2017 ජමත
මව 01 දිනය්ත, 2017 සදවැරුබර් මව 31 ලන දිනය්ත අත්ර කාසේ දී අසනයෝනය ව්ථාන මා්වීරු වශා
ඉඛලුරුඳත්ර භාර සනොගත් තුතුය.
03. ව්ථාන මාරු කමිටු;
ව්ථාන මා් කමිටු ඳශත් වශ ආකාරයට ිණහිටුවීමට ක්රියා කෂ තුතුය.
3.1 සදඳාර්තසේන්තු ව්ථ ාන මාරු කමිටු - ව්ථ ාන මාරු තීරණ 2017.07.31 ට සඳර ැබීමට වැැව්විය
යුතුය.
සදඳාර්ත්සරු තු ඇතුෂත් සවේලා ව්ථානලට සකසරන මා්වීරු වරුබ ධසය කටතුතු රීරීම.
උදා: (දිව්ත්රික් ලකය තුෂ ප්රාසද්යය සඛකරු කාර්යා අත්ර සකසරන ව්ථාන මා්වීරු වරුබ ධසය
දිව්ත්රික් ල සඛකරු විසි කටතුතු රීරීම.)
3.2 අමාතාාං ව්ථ ාන මාරු කමිටු - ව්ථ ාන මාරු තීරණ 2017.07.31 දිනට සඳර ැබීමට වැැව්විය
යුතුය.
එක් ල අමාත්යාංයක් ල යටස්ත ලන සදඳාර්ත්සරු තු අත්ර ව්ථාන මා්වීරු වරුබ ධසය කටතුතු
රීරීම.
3.3 ඒකාබද්ධ සවේලා අාංසේ ව්ථ ාන මාරු කමිටු
අමාත්යාං අත්ර ශා සදඳාර්ත්සරු තුල නිධරය සේ ව්ථාන මා් වරුබ ධසය

කටතුතු රීරීම.

3.3.1
ව්ථාන මා් වශා ැසබන අයදුරුඳත්ර වං යාල වැරීඛට සගන ඒ ඒ
සවේලාල වශා ප්රමාණල්ත අයදුරුඳත්ර වං යාලක් ල ැබී තිස නරු අදාෂ සවේලාල වශා
සලන සලනම මා් කමිටු ිණහිටුවිය තුතුය.
3.3.2
වෑම ව්ථාන මා් කමිටුලක් ල විසි ම රාජ්ය සවේලා සකොමි වභාසේ කාර්ය
ඳටිඳාටික රීතී හි (කාණ්ඩ අංක 1) XVIII ඳිපච්සේදයට යට්තල සමම චක්රසඛ සේ  4
ලග තිසේ  වශ සඳොදු ප්රතිඳ්තතිලට අු කල ව්ථාන මා් සිදු කෂ තුතුය

1

3.4 අභ්න්තර ව්ථ ාන මාරු කමිටු තීරණ
(අ) ඉශත් 3:1 සේදයට අදාෂල සදඳාර්ත්සරු තු ව්ථාන මා් කමිටු ශා 3:2 සේදය යටස්ත
අමාත්යාං ව්ථාන මා් කමිටු තීරණය ට එෂඹීසම අනතු්ල ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ 
මා් කමිටුලට තීරණ ගැීනමට ශැරීලන ඳිපදි ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත්
එවීමට කටතුතු කෂ තුතුය.
(ආ) ඒකාබද්ධ සවේලසේ  ව්ථාන මා්වීරු ැයිව්තු ිණළිසය කරන අලව්ථාසේදී ශා වරුපූර්ණ කෂ
ඳසුල ද වමශර අමාත්යාං / සදඳාර්ත්සරු තු ව්ථාන මා්වීරු සිදුකරන සශයි ලාර්ෂික
ව්ථාන මා්වීරු රීරීසරුදී ලයාකත්ා ඇතිසේ. එබැවි සමම ත්්ත්තලය මග ශැරවීම වශා
සදඳාර්ත්සරු තු / අමාත්යාං ව්ථාන මා්වීරු 7:1 සේදය යටස්ත දක් ලලා ඇති කා
ලකලාු ලට අු කල ඳල්තලා ඒලාසේ  තීරණ 2017 ජමත 31ට සඳර ඒකාබද්ධ සවේලා
අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත් ද ලා එවිය තුතුය. ඉ ඳසු සදඳාර්ත්සරු තු ව්ථාන මා් කමිටු විසි
රීසිදු ව්ථාන මා් තීරණයක් ල සනොගත් තුතුය.
(ඇ) අමාත්යාං/ සදඳාර්ත්සරු තුල අභය ත්ර මා් කමිටු තීරණ නියමිත් දිනට සඳර ඒකාබද්ධ
සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත් ඉදිිපඳ්ත සනොකෂසශෝත එම ව්ථාන මා්වීරු සනොකෂා සවේ
වකා ක්රියා කරු  ැස .
04. ව්ථාන මාරු වශා නිධරයන්සේ සුදුසුකේ තීරණය කිරීසේ සඳොදු ප්රතිපඳ්තතිප;
සරු වරුබ ධසය ඒකාබද්ධ සවේලසේ  ලාර්ෂික ව්ථාන මා් ප්රතිඳ්තතිසේ  සදලන ලග තිසේ 
විධිවිධාන අදාෂ ලන අත්ර වංලර්ධන නිධාරී සවේලය වශා අ ත්ර්ග්රශණය වීමට මනාඳය ඳක
නිධාරී ට ලාර්ෂික ව්ථාන මා් අයදුරුඳ්ත ඉදිිපඳ්ත කෂ ශැක.
05. ඒකාබද්ධ සවේලා අාංසේ ව්ථාන මාරු කමිටු සලත ඉදිරිඳ්ත කෂයුතු සේඛන;
5.1 ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  ිණහිටුලා ඇති ව්ථාන මා් කමිටු සලත් ඳශත් වශ මතයරීයවිමත 2017 ජමත
මව 31 දිනට සඳර ඉදිිපඳ්ත රීරීමට අමාත්යාං සඛකරුල් / සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධාීන / දිව්ත්රික් ල
සඛකරුල් / ආයත්න ප්රධාීන ක්රියා කෂ තුතුය.
5.2 (අ)

සරු වමග ඒ.සවේ./ලා.ව්.මා./01 ආකෘතියට අු ල වකව් කරන ද අ ත්ර් සදඳාර්ත්සරු තු
ව්ථාන මා්වීරු අයදුරුඳ්ත ශා
(ආ) සියලුම ව්ථාන මා් අයදුරුඳ්ත උඳසඛ නගත් කරන ද සරු වමග ඇති ඒ.සවේ./ලා.ව්.මා./02
දරන ආකෘතිය,
(ඇ) 2017.12.31 දිනට ආයත්නයක/ සවේලා ව්ථාන වමූශය තු ඳල්තනා කාර්යායක සශෝ
කාර්යාල / දිව්ත්රික් ලකයක ලවර 05ට ලඩා සවේලය කෂ නිධරය සේ නාම සඛ නයක් ල
බවු සේ ලයව, සවේලා කාය, ඳදිංචි ප්රසද්ය, ව්ථාන මා් කෂසශෝත මා් වී යාමට ලඩා්ත
කැමති ව්ථාන 03 යනාදී සියලු සත්ොරතු් ඒ.සවේ/ලා.ව්.මා/03 ආකෘතිසය , අක් ලර විා්තලය
12 (Font size – 12) වශ අක් ලර ලර්ගය (Font) - Iskoola Pota භාවිත්ා කර ඳැතු්රුඳත්ක් ල
(Microsoft Excel) මගි
නිලැරදිල වරුපූර්ණ කර pmas-transfer@pubad.gov.lk විදු්ත
මතිණනයට මෘදුපිටඳතක්ද වහිතල ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත්, 2017.07.31 දිනට
සඳර අදාෂ අමාත්යාං සඛකරුල් / සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධාීන විසි එවිය තුතුය. එසම ම
ඒ.සවේ/ලා.ව්.මා/03 ආකෘතිසයහි අමාත්යාං/ සදඳාර්ත්සරු තු/ කාර්යාය හි රලා ගැීනමට
අලය නිධාරී වශ වලදය වශතික මගි වනාථ කර ඇති බරඳත් සරෝගාබාධ ලමත
සඳසන ව්ථාන මා් සනොකෂතුතු නිධාරී වරුබ ධසය සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධානියා
ස්ද්ගමතකලම වනාථ කෂ තුතුය.
(ඈ) ඉශත් අංක 5.1 සේදය යටස්ත කරන ද අමාත්යාං /සදඳාර්ත්සරු තු ව්ථාන මා් නිසයෝග
ිණළිබ ලාර්ත්ාල ද සරු වමග එවිය තුතුය.

5.3 ව්ථාන මාරු අයදුේඳත්ර;
5.3.1

ලාර්ෂික ව්ථාන මා්වීරු වශා එලු  බන අයදුරුඳත්රය සමයට අු ණා ඇති
ඒ.සවේ./ලා.ව්.මා./01 දරන ආකෘති ඳත්රය අු ල වකව් කර සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධානියාසේ
නිර්සද් වහිත්ල ඉදිිපඳ්ත කෂ තුතුය. ත්ල ද එක් ල නිධරසයකුට එක් ල අයදුරුඳත්රයක් ල ඳමණක් ල
ඉදිිපඳ්ත කරන සවට උඳසදව් දිය තුතුය. (සදඳාර්ත්සරු තු ශා අමාත්යාං මා් කමිටු විසි ද
සුදුසු වංසෝධන වහිත්ල සමම ආකෘති ඳත්රය ඳාවිච්චි රීරීම මැනවි) අයදුරුඳ්ත ඉදිිපඳ්ත රීරීසරුදී

2

ඒ වශා වකව් කර ශඳු ලා සදු  බන ආදර් ආකෘති ඳත්රයට අු ලම වකව් කෂ අයදුරුඳ්ත
ඳමණක් ල ඉදිිපඳ්ත කෂ තුතු සේ.
ව්ථ ාන මාරුවීේ අයදුේ කරන නිධරයන් කිසියේ ප්රසද්යක නි්ිතත කාර්යායකට
ඳමණක්ම ව්ථ ාන මාරු වී යාමට අසේක්ා කරන්සන් නේ ප්රසද්සේ නම වශ කාර්යාසේ
නම යන සදකම වශන් කිරීම සුදුසුය. තමන් ව්ථ ාන මාරු වී යාමට අසේක්ා කරන්සන්
කිසියේ ප්රසද්යකට යාසේ අලතාලය මතද නැතසශෝත තමන් කැමතිප සදඳාර්තසේන්තු සශ
කාර්යායකට යාමට වුලමනාසලන් ද යන්න අයදුේඳස්ත වශන් කිරීම සුදුසුය . ඒ අනුල
තමන්සේ මනාඳය අනුපිළිසලලින් දැක්සලන ඳරිදි ප්රසද් සශ කාර්යා නේ කෂ යුතු ස .
5.3.2 ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන ල සවේලසේ  නිතුතු නිධාිපනිය එම සවේලා කාය තු ප්රසත් නිලාු
බා තිස නරු, ඒ බල ලාර්ෂික ව්ථාන මා් අයදුරුඳත්රසේ  අනිලාර්සය ම වශ රීරීම ක
තුතුය. (ඳසුල කරන ද ඉඛලීරු වෂකා බු  සනොැස )
5.3.3 ව්ලසද් කටතුතු අමාත්යාංය යටස්ත සවේලය කරන ඒකාබද්ධ සවේලසේ  නිධාරී ලාර්ෂික
ව්ථාන මා් අයදුරු කර ස නරු සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධානියා විසි ත්ම නිර්සද්ය වටශ
කෂ ඳසු ප්රගමන ිණටඳ්ත ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත් එවීමට කටතුතු කෂ තුතුය.
06. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු සය ජනා වමාස චන කමිටු;
6.1 ව්ථාන මා් සයෝජ්නාල ට වි්ද්ධල සකසරන අභියාචනා වකා බැලීම වශා කාර්ය
ඳටිඳාටිකරීති හි 210 ලග තිය අු ල ලාර්ෂික ව්ථාන මා් සයෝජ්නා වමාසෝචන කමිටු ිණහිටුලා ඒ
අු ල අලය කටතුතු කෂ තුතුය. ලාර්ෂික ව්ථාන මා් වරුබ ධසය ඉදිිපඳ්ත කරු  බන
අභියාචනා වකා බු  බ ස කාර්ය ඳටිඳාටික රීතී හි 211 ලග තියට අු ක සේ නරු
ඳමණි.
6.2 නිධරසයකුසේ ඉඛලීමක් ල අු ල කරන ද මා්වීමක් ල අලංගු කරන සව සශෝ කඛ දමන සවට
ඳසුල අභියාචනා රීිපමට එම නිධරයාට සශෝ ඒ ිණළිබ නිර්සද් ඉදිිපඳ්ත රීරීමට සදඳාර්ත්සරු තු
ප්රධානියාට සශෝ හිමිකමක් ල නැත්.
ව්ථාන මා් නිසයෝගය ට වි්ද්ධල සකසරන අභියාචනා වකා බැලීම වශා ලාර්ෂික ව්ථාන මා්
සයෝජ්නා වමාසෝචන කමිටු විසි ඳශත් වශ ක්ණු ිණළිබ ත්ලදුරට්ත ඳරීක් ලා කර තීරණ ගු 
ඇත්.
- මා්වීරු ප්රතිඳ්තතියට අු ක සනොලන ඳිපදි කරන ද මා්වීරු
- නිධරය සේ ඉඛලීරු ඉටු සනොවුු  අලව්ථා (මනාඳ අු ල 1,2,3 යන සවේලා ව්ථාන ඉඛලීරු සව
වකු  ැස )
- නිධරය සේ ඉඛලීරුලට ඳටශැනි සව කරන ද මා්වීරු
- ව්ථාන මා්වීරු අයදුරු කරන ද දිනසය ඳසුල නිධරය ට සිදුව ශදිසි විඳ්ත, කරදර, අවීනඳ
ලැනි වාු කරුිණත් ත්්ත්තලය ිණළිබල ිණළිගත් ශැරී නිර්සද්ශිත් ඉදිිපඳ්ත රීරීරු
6.3 ලාර්ෂික ව්ථාන මා් සයෝජ්නා වමාසෝචන කමිටු තීරණ නිකු්ත කෂ ඳසු ඉදිිපඳ්ත කරු  බන
අභියාචනා කාර්ය ඳටිඳාටික රීති හි XX ලන ඳිපච්සේදසේ  230 ලග තිය අු ල රාජ්ය සවේලා
සකොමි වභාල සලත් ඉදිිපඳ්ත කෂ තුතුය. වමාසෝචන කමිටුලට ඉදිිපඳ්ත සනොව අභියාචනා ිණළිබ
රාජ්ය සවේලා සකොමි වභාල වෂකා සනොබු  ඇත්.
07.

ව්ථාන මාරු කා වටශන;

7.1 සමම චක්රසඛ සේ  3:1 ශා 3:2 යටස්ත ව්ථාන මා් ිණළිබල කටතුතු රීරීම වශා කා වටශන
ජුනි 15 ට සඳර

මා් කමිටු ිණහිටුවීම ශා ව්ථාන මා් ඳටිඳාටිය වකව් රීරීම

ජමත 01ට සඳර

ඉශත් 3.1, 3.2 සේදය අු ල සියලුම ව්ථාන මා් අයදුරුඳ්ත භාරග නා
අලවාන දිනය

ජමත 15ට සඳර

3.1, 3.2 සේදය අු ල සදඳාර්ත්සරු තු /අමාත්යාං අභය ත්ර ව්ථාන
මා් ිණළිබ තීරණ සගන අලව රීරීම

ජමත 31ට සඳර

3.1, 3.2 සේද අු ල සදඳාර්ත්සරු තු / අමාත්යාං ව්ථාන මා් තීරණ
වහිත් සඛ න වකව් රීරීම ශා ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත්
එවීම

වටශන : සමම කා වටශනට ඳසු කරන අභය ත්ර ව්ථාන මා්වීරු ලංගු සනොසේ.
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7.2 ඉශත් 3.3 යටස්ත ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  මා් කමිටු කා වටශන:ජනි 01ට සඳර
මා් කමිටු ිණහිටුවීම
ජනි 15ට සඳර
ව්ථාන මා් ඳටිඳාටිය වකව් කර ගැීනම.
ජනි 30ට සඳර
ලාර්ෂික ව්ථාන මා් චක්රසඛ ය නිකු්ත රීරීම.
ඒ.සවේ./ලා.ව්.මා./01 ආකෘතියට අු ල වරුපූර්ණ කරන ද,
ඒ.සවේ./ලා.ව්.මා./02 ආකෘතිය අු ල උඳසඛ නගත් කෂ අයදුරුඳ්ත ශා
ජමත 31ට සඳර
ඒ.සවේ./ලා.ව්.මා./03 ආකෘතිය වරුපූර්ණ කර ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල
ජ්නරාඛ සලත් එවීම.
ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  මා් කමිටු රැව් වී ව්ථාන මා් තීරණ ගැීනම
අසගෝව්තු 31ට සඳර
අලව රීරීම.
ව්ථානමා් තීරණ අමාත්යාං/සදඳාර්ත්සරු තුලට දැ වීම වශ
වැප්ත්ැරුබර් 15ට සඳර
ලාර්ෂික ව්ථානමා් සයෝජ්නා වමාසෝචන කමිටු ඳ්ත රීරීම.
ව්ථානමා්වීරු ිණළිබල ඒකාබද්ධ සවේලා අංය සලත් වමාසෝචන
වැප්ත්ැරුබර් 29ට සඳර
කමිටු වශා අභියාචනා භාර ගැීනසරු අලවාන දිනය.
බක් ලසත්ෝබර් 15ට සඳර
එම අභියාචනා ිණළිබ වමාසෝචන කමිටු මඟි තීරණ ගැීනම.
සනොලැරුබර් 01ට සඳර
වමාසෝචන කමිටු තීරණ දැු රු දීම අලව රීරීම.
08. ලාර්ෂික ව්ථ ාන මාරු ඳසුවිඳරේ කමිටු
ලාර්ෂික ව්ථාන මා් ක්රියා්තමක රීරීසරු ප්රගතිය ිණළිබල 2018.02.15 දිසන ඳසු ඳසුවිඳරරු
කමිටුලක් ල ඳල්තලා රාජ්ය සවේලා සකොමි වභාල සලත් ලාර්ත්ාලක් ල ඉදිිපඳ්ත කරු  ැස .
09. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වේබන්ධසයන් සදඳාර්තසේන්තු ප්රධාීනන්සේ ලගකීම;
9.1 ව්ථාන මාරුවීේ ැබීමට ඉඩ ඇතැයි සිතන කිසියේ නිධරසයකු සවේලා අලතාලය මත තල්ත
ලර්යක් තම සදඳාර්තසේන්තුල තුෂ රලා ගතයුතුයයි සදඳාර්තසේන්තු ප්රධානියා අදශව් කරන්සන්
නේ, නිර්සද්ශිත අයදුේඳත්ර සයොු කරන අලව්ථ ාස දීම ඒ පිළිබල ඳැශැදිලි කර අදාෂ අමාතාාං
සේකේසේ නිර්සද් ඇතිපල ඒකාබද්ධ සවේලා අධක් ජනරාේ සලත තම ඉේීමේ ඉදිරිඳ්ත කෂයුතු
ස . අධක් ජනරාේ විසින් මාරු කමිටුලට ඒ පිළිබල දැනුේ දී ්රියා කරනු ඇත. එක්
සදඳාර්තසේන්තු ප්රධානිසයකුට ීමමිත නිධරයන් පිරිවක් වශා ඳමණක් ඉේීමේ කෂ ශැක. එක්
ලතාලක දී සමම අලව්ථ ාල බා දී ඇතිප නිධරසයකු වශා නැලත අලව්ථ ාලක් බා සදනු සනොැසේ .
9.2 වෑම නිධරසයක් පිළිබලම නිලැරදි ශා වේපර්ණ සතොරතුරු වැඳයීමට ආයතන / සදඳාර්තසේන්තු
ප්රධාීනන් ලගබා ගත යුතුය. වාලද අවේපර්ණ සතොරතුරු වඳයා ඇතිප බල සශළිවුලසශෝත ඒ
පිළිබල අදාෂ ආයතන / සදඳාර්තසේන්තු ප්රධාීනන් ශා එම ැයිව්තු වකව් කෂ ශා ශරි ලැරදි බන
ද නිධරයන් ලගකීමට බැඳී සිටින අතර වාලද කරුණු ඉදිරිඳ්ත කිරීම වේබන්ධල විනය
්රියාමාර්ග ගනු ැසේ.
9.3. ලාර්ෂික ව්ථ ාන මාරු නිසය ග මගින් අමාතාාංසයන් / සදඳාර්තසේන්තුසලන් පිටතට ව්ථ ානමාරුවීේ
බා දී ඇතිප නිධරයන් අනුප්රාේතිපකයන් ඳැමිසණන සතක් රලා සනොසගන නියමිත දින නල සවේලා
ව්ථානසේ රාජකාරි භ්ාරගැීනමට ශැකි ලන සවේ ඔවුන් ුදාශැරීමට කටයුතු කෂ යුතු ය . සමම
විධිවිධානලට ඳටශැනිල කටයුතු කරන ආයතන ප්රධාීනන් වේබන්ධසයන් විනයානුකල කටයුතු
කිරීම පිණිව අදාෂ බධරයා සලත ලාර්තා කරනු ැසේ.
9.4 ව්ථාන මාරු නිසය ගය ්රියා්තමක සනොලන්සන් නේස ව්ථ ාන මාරු නිසය ගය ්රියා්තමක වීමට
නියමිත දිනට ඳසු මාවසේ සිට අදා නිධාරීන්සේ ලැටුඳ නතර කිරීමට ආයතන ප්රධානියා විසින්
පියලර ගත යුතුය.
9.5 ව්ථාන මා් නිසයෝග ක්රියා්තමක රීරීම වරුබ ධසය කාර්ය ඳටිඳාටික රීති (කාණ්ඩ අංක 01) හි 11
ලග තිසේ  විධිවිධාන ලට ද නිධරය සේ අලධානය සයොු  කර විය තුතු සේ.
9.6 ව්ථාන මා්වීරු ැස යයි අසප්ක් ලා කරන නිධරය සේ රාජ්කාරී කටතුතු කඛ ඇතිල සලන්ත
නිධරය ස්හුණු කර ලාර්ෂික ව්ථානමා්වීරු නියමිත් දිනට ක්රියා්තමක කරවීමට සදඳාර්ත්සරු තු
4

ප්රධාීන / අමාත්යාං සඛකරුල් විසි කටතුතු කෂ තුතු ය. සමලැනි ක්ණු වරුබ ධසය
සකසරන ඉඛලීරු වකා බු  සනොැස .

ඳසුල

9.7 සමම චක්රසඛ සේ  වශ
විධිවිධාන බබසේ අමාත්යාංසේ  / සදඳාර්ත්සරු තුසේ සියළුම
නිධරය සලත් දැන ගැීනමට වැැව්විය තුතුය.
9.8 ලාර්ෂික ව්ථාන මා් ක්රියා්තමක රීරීම වරුබ ධසය රාජ්ය සවේලා සකොමි වභාසේ කාර්යය
ඳටිඳාටික රීතී හි 214, 215, 216, 217 ලග තිල වශ විධිවිධාන බඳැලැ්තසලු  ඇත්.
10. නිධරයන්සේ ලගකීේ;
ලාර්ෂික ව්ථාන මා් නිසයෝගයක් ල ැබ සියලුම නිධරසයෝ නියමිත් දිනසේ  දී නල රාජ්කාරී ව්ථානය
සලත් සවේලය වශා ලාර්ත්ා රීරීමට බැඳී සිටිති.
11. සමම චක්රසඛ සේ  දක් ලලා සනොමැති විධිවිධාන වරුබ ධසය
තීරණය අලවාන තීරණය සේ.

ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛසේ

12. සමම චක්රසඛ ය රාජ්ය සවේලා සකොමි වභාසේ කාර්ය ඳටිඳාටික රීති (කාණ්ඩ අංක 1)හි XVIII
ඳිපච්සේදසේ  202 ලග තිය අු ල නිකු්ත කරු  ැස .

සක්.වී.පී.එේ.සේ.ගමසේ
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ
රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාත්යාංය.
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ඒකාබද්ධ සවේලසේ නිධරයන් වශා ලන ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ප්රතිපඳ්තතිපය
1. ශැඳින්වීම
රාජ්ය සවේලා සකොමි වභාල විසි 2009.02.20 දිනැති අංක 1589/30 දරණ අතිවිසේ ගැවට් ඳත්රසේ 
ඳෂ කරන ද කාර්ය ඳටිඳාටික රීති 1 ලැනි කාණ්ඩසේ  XVIII ලැනි ඳිපච්සේදසේ  202 ලග තිසේ 
විධිවිධාන අු ල ඒකාබද්ධ සවේලසේ  නිධරය වශා ලන ලාර්ෂික ව්ථාන මා් ඳිපඳාටිය වකව් කරු 
ැස .

2. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වශා යට්ත ලන නිධරයන් පිළිබ විව්තර
2:1 අදාෂ නිධරයන්
ඒකාබද්ධ සවේලයට අය්ත ඳශත් වශ සවේලාල හි නිධරය වශා සමම ලාර්ෂික ව්ථාන මා්
ප්රතිඳ්තතිය අදාෂ සේ.
i.
රජ්සේ  භාා ඳිපලර්ත්ක සවේලය (I ඳ තිය)
ii.
ශ්රී ංකා සත්ොරතු් ශා ව නිසේදන ත්ාක් ලණ සවේලය ( 2 / 3 ඳ ති )
iii.
වංලර්ධන නිධාරී සවේලය (III / II / I සශ්රේණී)
iv.
ශ්රී ංකා රජ්සේ  ස්ව්ත්කායාධිඳති සවේලය (III / II / I ඳ ති)
v.
රාජ්ය කෂමනාකරණ වශකාර සවේලය (III / II / I සශ්රේණි)
vi.
ඒකාබද්ධ ිපයදු් සවේලය (III, II, I, විසේ සශ්රේණි)
vii.
කාර්යා සවේලක සවේලය (III / II / I/ විසේ සශ්රේණී)
2:2 සවේලා ව්ථානයක වරුපූර්ණ කෂ තුතු සවේලා කාය
2:2:1 ත්ම සවේලා ව්ථානසේ  අ ණ්ඩල ලවර 02ක් ල සවේලය කරන ද නිධරය ලාර්ෂික ව්ථාන
මා් වීරු වශා අයදුරු රීරීමට සුදුසුකරු බයි.
2:2:2 එකම සවේලා ව්ථානයක සශෝ ඇු ණුම 01හි දක් ලලා ඇති සවේලා ව්ථානයක සශෝ සවේලා ව්ථාන
රීහිඳයක් ල තුෂ ලවර 05කට ලැඩි සවේලා කායක් ල වරුපූර්ණ කර ඇති නිධරය ව්ථාන මා්
වීරු ලට යට්ත සේ.(එකම දිව්ත්රික් ලකයක් ල තුෂ සවේලා ව්ථාන වමූශ එකකට ලැඩි ගණනක් ල
ඳැලතිය ශැක)
2:2:3 ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන ල ලවර 05ක සවේලා කායක් ල වරුපූර්ණ කරන ද නිධරය
අනිලාර්යසය ම ව්ථාන මා් වීරු ලට යට්ත සේ.
2:3 සවේලා ව්ථ ාන ලර්ගීකරණය 2:3:1 රාජ්ය සවේලා සකොමි වභාසේ කාර්ය ඳටිඳාටික රීති ( කාණ්ඩ අංක 1 ) හි XVIII
ඳිපච්සේදසේ  203 ලග තිසයහි (iii) ශා (v) උඳ ලග තිය අු ල ඒකාබද්ධ සවේලසේ 
නිධරය වශා ඳශත් වශ සවේලා ව්ථාන ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන සව ශැදි සේ.
සමම සවේලා ව්ථාන ඉශත් නිර්ණායකය අු ල ලාර්ෂිකල සලනව් විය ශැක.
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i.
ii.
iii.
iv.

සද්යය ආදායරු සදඳාර්ත්සරු තුල
සර්ගු සදඳාර්ත්සරු තුල
සුරාබදු සදඳාර්ත්සරු තුල
විසද්
කටතුතු
අමාත්යාංය
(ලාර්ෂික ව්ථාන මා් මණ්ඩසේ දී
රාේය කෂමනාකරණ වශකාර
සවේලය වශ රජ්සේ  භාා ඳිපලර්ත්ක
සවේලය වශා ප්රියමනාඳ සවේලා
ව්ථානයක් ල සව වකා බු 
සනොැස )

v.
vi.
vii.
viii

ආගමන ශා විගමන සදඳාර්ත්සරු තුල
සමෝටර් රථ ප්රලාශන සදඳාර්ත්සරු තුල
ලනජීවී වංරක් ලණ සදඳාර්ත්සරු තුල
විභාග සදඳාර්ත්සරු තුල(ලාර්ෂික ව්ථාන
මා් මණ්ඩසේ දී රාජ්ය කෂමනාකරණ
වශකාර සවේලයට ශා කාර්යා සවේලක
සවේලයට ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයක් ල සව
වකා බු  සනොැස )

වටශන :සද්යය ආදායරු සදඳාර්ත්සරු තුල සලත් ව්ථාන මා් කරු  බන නිධාරී
අභය ත්ර ව්ථාන මා් රීරීරුලට යට්ත සේ.
2:3:2

එම සදඳාර්ත්සරු තුසේ

ව්ථාන මා්වී යාමට ඉඛලීරු අු ප්රමාණයක් ල ඇති සවේලා ව්ථාන ප්රියමනාඳ සනොලන සවේලා
ව්ථාන ලසය ශැදි සේ.

2:4 ක්රම ස දය වශ අසනකු්ත කරුණු
i.
ලාර්ෂික ව්ථාන මා් ඳටිඳාටිසයහි 2:2:1 සේදය යටත්ට ගැසනන නිධරසයකු සලන්ත
ව්ථානයකට මා්වීමට ඉඛා ඇති විටක, එම ඉඛලීම ඉටු රීරීම වශා එහි 2:2:2 සේදසේ 
අලයත්ා වස්රා ඇති එක් ල සවේලා ව්ථානයක සශෝ සවේලා ව්ථාන වමූශයක් ල තුෂ ලැඩිම සවේලා
කායක් ල වහිත් නිධරය ඉ ිණටත්ට මා් කෂ ශැරීය.
ii.
යරු සවේලා ව්ථානයකට ව්ථාන මා් වීමට ලැඩි ඉඛලීරු ප්රමාණයක් ල ඇතිවිට ඒ අත්ිප ලැඩිම
සවේලා කායක් ල සශෝ ඉශත් 2.2.2 හි අලයත්ා වරුපූර්ණ කර ඇති නිධරසයකු (අසනකු්ත
සකො සද්සි ලට යට්තල) එම සවේලා ව්ථානයට ව්ථාන මා් කරු  ැස .
iii.
ප්රියමනාඳ සනොලන සවේලා ව්ථානයක සවේලය කෂ නිධරයකු යරු සවේලා ව්ථානයකට
මා්වීමක් ල ඉඛා ඇති විට එම ඉඛලීම ඉටු රීරීමට එකී ව්ථානසේ , ඉශත් 2.2.2 හි අලයත්ා
වරුපූර්ණ කෂ ලැඩිම සවේලා කායක් ල වහිත් නිධරයා ඉ ිණටත්ට මා් කෂ ශැරීය.
iv.
ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානය ට ව්ථාන මා්වීරු බා දීසරුදී ලඩා්ත ප්රු  ත්ාලය දක් ලල ස
ප්රියමනාඳ සනොලන ව්ථානල සවේලය කෂ නිධාරී ටය. සමලැනි ව්ථාන මා් ලදී සවේලා
කාය ශා නිධරය ඉදිිපඳ්ත කර ඇති ප්රාසයෝගික ගැටළු ත්්තලය ද වෂකා බු  ැස .
v.
ප්රියමනාඳ ව්ථානලට කරු  බන ව්ථාන මා් ඉඛලීමක් ල ඉටු රීරීසරුදී, ව්ථාන මා් ලට
අනිලාර්යසය යට්ත ලන නිධාරී විසි කරු  බන ඉඛලීරු ද වකා බන නු ්ත
එහිදී ව්ථාන මා් ඉඛා සිටින නිධරය සේ ඉඛලීමට, ව්ථාන මා් ලට අනිලාර්යසය
යට්ත විය තුතු නිධරය සේ ඉඛලීරුලට ලඩා ප්රු  ්තලය බා සදු  ැස .
vi.
ව්ථාන මා් කමිටු විසි
නිධරය
මා් රීරීසරු දී සදඳාර්ත්සරු තුල සවේලා
අලයත්ාලය
ද කාර්යාල කාර්යමණ්ඩ කණි් / සජ්ය් ත්ාලසේ  වමබරත්ාලය
රැකීමට ද ශැම විටම උ්තවාශ කෂ තුතු සේ. (උදා:-විභාග සදඳාර්ත්සරු තුලට ිණිපමි
නිධරය ලැඩි ප්රමාණයක් ල රලා ත්ැබීම).
vii.
ව්ථාන මා් නිසයෝග ක්රියා්තමක සනොල ස නරු, ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ
විසි ලාර්ෂික ව්ථාන මා් නිසයෝග අු ල කටතුතු සනොකරන නිධාරී සග එසවේ
කටතුතු සනොරීරීමට සශේතු විමවු  ැස .
2:4:1 සවේලා කාය ගණනය කිරීම.
i.
ලාර්ෂික ව්ථාන මා්වීරුලදී කා ගණනය කරු  බු සේ  ලර්සේ  සදවැරුබර් මව 31 ලන
දිනටය. (උදා :-2018 ලාර්ෂික ව්ථාන මා්වීරු වශා 2017.12.31 දිනය) ප්රියමනාඳ සවේලා
ව්ථාන වශා 2018.05.31 දක් ලලා කාය ගණනය කරු  ැස .
ii.
සවේලා කාය ගණනය රීරීසරු දී සවේලසේ  ආරරුභක දිනය සව වැරීය තු්තස්ත
සවේලයට ලාර්ත්ා කෂ ලර්සේ  ජ්නලාිප මව ඳෂු  ලන දිනයයි. නු ්ත නිධරයාසේ ඳාන
වියය ඉක් ලමලා ගිය ක්ණක් ල සශේතුසල සවේලයට ලාර්ත්ා කෂ දිනය ඳසු දිනයක් ල සේ නරු
ව්ථාන මා් කමිටුල ඒ ිණළිබල වැරීඛ සයොු  කරයි.(ත්ලද නිධරයාසේ ඳාන විය
ඉක් ලමලා ගිය සශේතුලක් ල මත් සවේලසේ  සනොසිටි කාය ව්ථාන මා් සවේලා කාය වශා
ගණ ගු  සනොැස .)
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iii.

iv.

v.

vi.

රීසියරු සදඳාර්ත්සරු තුලක් ල / අමාත්යාංයක් ල යටස්ත කුමන දිව්ත්රික් ලකයක සවේලය කෂ ද එම
සවේලා කාය එම සදඳාර්ත්සරු තුසේ/ අමාත්යාංසේ  සවේලා කාය ලසය ගණ ගු 
ැස . දිව්ත්රික් ලකයක් ල තුෂ සවේලා කාය ගණ ගැීනසරුදී එම දිව්ත්රික් ලකය තුෂ කුමන
කාර්යායක සවේලය කෂ ද දිව්ත්රික් ල සවේලා කාය සව ගණ ගැස .
ඇු ණුම 01 හි දක් ලලා ඇති සවේලා ව්ථාන සශෝ සවේලා ව්ථාන රීහිඳයක සවේලය කර ඇති
නිධරසයකු කුමන සවේලා ව්ථානයක සවේලය කෂද ලවර 05කට ලැඩි සවේලා කායක් ල
වරුපූර්ණ කර ඇ්තනරු ව්ථාන මා්වීරු ලට යට්ත සේ. එසශ්ත ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයක
සවේලය කරන නිධරසයකු ශට එම සවේලා ව්ථානසේ  ලවර 05ක කායක් ල සවේලය රීරීමට
අලව්ථාල හිමිසේ.
අමාත්යාං / සදඳාර්ත්සරු තු ව්ථාිණත්වීම සශෝ අසශෝසිවීම සශේතුසල එක් ල අමාත්යාංයක /
සදඳාර්ත්සරු තුලක සිට සලන්ත අමාත්යාංයකට / සදඳාර්ත්සරු තුලකට අු තුක් ලත් රීරීමට
සිදුව නිධරය වරුබ ධසය සවේලා කාය ගණනය රීරීසරුදී අසශෝසි කරන ද
අමාත්යාංසේ  / සදඳාර්ත්සරු තුසේ සවේලා කාය ද, විනය සශේතු සශෝ දුලරු මා්ලක් ල
සව ව්ථාන මා් ද නිධාරී ශැර සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධානියාසේ අලයත්ාල මත් ව්ථාන
මා් ද නිධාරී සේ සවේලා කාය ගණනය රීරීසරුදී බවු අලව ලරට සවේලය කෂ
සවේලා ව්ථානසේ  සවේලය කෂ සවේලා කායද අයදුරුඳ්ත ඉදිිපඳ්ත රීරීමට අලය අලම සවේලා
කාය වශා ගණ ගු  ැස .
දිව්ත්රික් ලක 02ක් ල තුෂ ඇු ණුම 02හි වශ ආව නසේ  ඇති නාගිපක කාර්යාය අත්ර
දිව්ත්රික් ලක ඳදනමි බැශැරල ව්ථාන මා් රීරීමට වකා බු  ැස . (උදා: ඳානදුර ශා
සමොරටුල නාගිපක කාර්යා අත්ර)

2:4:2 ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථ ානල සවේලා කාය ගණනය කිරීම i.
ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයක ලවර 05ක සවේලා කායක් ල වරුපූර්ණ කරන ද නිධාිපසයකුට
නැලත් ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයකට මා්වීමට ඉඛලුරු කෂ ශැක් ලසක් ල ප්රියමනාඳ සවේලා
ව්ථානසය ිණටත්ට සගොව් ලවර 15ක් ල ගත්වී ඇ්තනරු ඳමණි.
ii.
සවේලාල එකකට ලැඩි ගණනක සවේලය කෂ නිධරය සේ ප්රියමනාඳ සවේලා කාය ගණ
ගැීනසරුදී සඳර සවේලයක දී එම සවේලයට ප්රිය මනාඳ ව සදඳාර්ත්සරු තුලක සවේලය කර
ඇ්තනරු එම සවේලා කායද ගණ
ගු  ැස (උදා:-කණි් සවේලක උවව්වීරු ද
නිධරය සේ කණි් සවේලක සවේලා කාය)
iii.
ප්රියමනාඳ යැයි වැෂසකන සවේලා ව්ථානයක දැනට සවේලය කරන නිධාිපණියකසේ සවේලා
ව්ථානයක සවේලා කාය ගණනය රීරීසරුදී එම කාය තුදී බා සගන ඇති ප්රසත් නිලාු
(ලැටුප් වහිත්, අඩලැටුප් ශා ලැටුප් රහිත්) කාය ගණනය කරු  සනොැස .
iv.
ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානල සවේලය කරන නිධරය විසි නැලත් ප්රියමනාඳ ව්ථානයකට
කරු  බන මා් ඉඛලීරු වකා බු  බ ස එම සවේලා ව්ථානලට ප්රියමනාඳ
සනොලන සවේලා ව්ථානල සවේලය කෂ නිධරය විසි කරු  බන ඉඛලීරු වකා
බැලීසම ඳසුලය.
v.
ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන ල සවේලසේ  නිතුතු නිධාිපණිය එම සවේලා කාය තුෂ ප්රසත්
නිලාු බා තිස නරු ඒ බල ලාර්ෂික ව්ථාන මා් මණ්ඩය වශා අයදුරුඳ්ත කැවීසරුදී
අනිලාර්සය ම වශ රීරීම කෂ තුතු සේ. ඒ වරුබ ධසය ඳසුල ඉදිිපඳ්ත කරු  බන
ඉඛලීරු වකා බු  සනොැස .
2:4:3 ලාර්ෂික මාරු කමිටු විසින් කටයුතු සනොකෂ යුතු අලව්ථ ා
ඳශත් නරු දැක් ලසලන ආයත්නලට ලාර්ෂික ව්ථාන මා් කමිටු මගි
සනොකෂ තුතුය.
 ජ්නාධිඳති සඛකරු කාර්යාය
 අග්රාමාත්ය කාර්යාය
 ආණ්ු ඳක් ල ප්රධාන වංවිධායක
කාර්යාය
 වභානායක සඛකරු කාර්යාය
 අමාත්ය මණ්ඩ කාර්යාය
 විඳක් ල නායක සඛකරු කාර්යාය

ව්ථාන මා් වීරු
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අඛව් සශෝ දුණ සචෝදනා විමර්න සකොමි වභා කාර්යාසේ , සවේලා කාය ලවර 05 ට ලැඩි නිධරය
ව්ථාන මා් රීරීසරුදී යරු නිධර සයකු ත්ලදුරට්ත රලාගැීනමට එහි අධයක් ල ජ්නරාඛ විසි කරු  බන
නිර්සද්ය වකා බැලීමට ලාර්ෂික ව්ථාන මා් කමිටු කටතුතු කෂ තුතුය.
ඳශත් දැක් ලසලන සදඳාර්ත්සරු තු වශ ආයත්නලට ලාර්ෂික ව්ථාන මා් කමිටු මගි මා් වීරු කෂ ශැරී
නු ්ත එම සදඳාර්ත්සරු තු / ආයත්නලට සයොු  කරු  බන නිධරය ිණළිබල අදාෂ සදඳාර්ත්සරු තුසේ
/ ආයත්නසේ  ප්රධානියාසේ එකතත්ාලයට යට්තල මා් වීරු ක්රියා්තමක කෂ තුතුය.
i. රාජ්ය සවේලා සකොමි වභාල
ii. සඳොමතව් සකොමි වභාල
iii. මැතිලරණ සකොමි වභාල

3. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු කමිටුස වාංයුතිපය පිළිබ විව්තර

අංක 1914/8 ශා 2015.05.12 දිනැති ගැවට් ඳත්රසේ  ඳෂව රාජ්ය සවේලා සකොමි වභා කාර්ය ඳටිඳාටික රීති 200
වංසෝධනයට අු ල ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  ලාර්ෂික ව්ථාන මා් කමිටුලක වංතුතිය ඳශත් ඳිපදි සේ.
i.
ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සවේලාලට අදාෂ විය භාර වශකාර අධයක් ලලරසයක් ල
ii.
ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සලන්ත වශකාර අධයක් ලලරසයක් ල
iii.
ලාර්ෂික ව්ථාන මා් කමිටුසේ විය ඳථයට අය්ත ලන නිධර කණ්ඩායරු ලට ශා සවේලාලට අය්ත
රජ්සේ  නිධරය සේ අලම ලසය 15%ක නිසයෝජ්නයක් ල වහිත් වෑම ලෘ්තතීය වමිතියක් ල විසි ම
නරු කෂ නිසයෝජිත්සයක් ල සශෝ පූර්ණ කාලීනල ලෘ්තතීය වමිති කටතුතු වශා ු දාශැර ඇති
නිධාිපසයක් ල

4. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු සය ජනා වමාස චන කමිටුස වාංයුතිපය පිළිබ විව්තර

ලාර්ෂික ව්ථාන මා් සයෝජ්නා වමාසෝචනය රීරීම වශා එක් ල එක් ල සවේලාල වශා සලන සලනම ලාර්ෂික ව්ථාන
මා් සයෝජ්නා වමාසෝචන කමිටු ිණහිටු වීමට ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ විසි කටතුතු කරු  ැස . එම
එක් ල එක් ල වමාසෝචන කමිටු ල වංතුතිය ඳශත් ඳිපදි සේ.
i. ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සවේලාලට අදාෂ විය භාර අධයක් ලලරසයක් ල
ii. ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සවේලාලට අදාෂ විය භාර වශකාර අධයක් ලලරසයක් ල
iii. ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සලන්ත වශකාර අධයක් ලලරසයක් ල
iv. එක් ල එක් ල සවේලාලට අය්ත රජ්සේ  නිධරය සේ අලම ලසය 15%ක නිසයෝජ්නයක් ල වහිත් වෑම ලෘ්තතීය
වමිතියක් ල විසි ම නරු කෂ නිසයෝජිත්සයක් ල සශෝ පූර්ණකාලීනල ලෘ්තතීය වමිති කටතුතු වශා ු දාශැර ඇති
නිධාිපසයක් ල.

5. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු බා දීසේදී වැකිේට ගන්නා සලන්ත සඳොදු කරුණු
5:1 විසේෂිත් ක්ණු
i.
යරු නිධරයකුසේ කත්රයා සඳොමතසිසේ  සශෝ ත්රිවිධ ශු දාසේ උතු් නැසගනහිර ක්රියා විත්
රාජ්කාිපසේ දී ආබාධිත් ත්්තලයට ඳ්තල ඇති බලට මතඛිත් වාක් ලෂි ඉදිිපඳ්ත කරන විට නිධරය සේ
ව්ථාන මා්වීරු කෂතුතු ල ස බවු සේ ඉඛලීරු අු ල ඳමණි. එසවේම එලැනි නිධරය සේ ව්ථාන
මා්වීරු ඉඛලීරු ිණළිබල ප්රු  ්තලය දැක් ලවිය තුතු සේ. සමලැනි නිධරය
ප්රියමනාඳ සවේලා
ව්ථානයරී ිණටත්ට මා් රීරීමට සිදුල ස නරු ඊට ආව නම කාර්යායකට සශෝ නිධරයාසේ
ඉඛලීමකට අදාෂ කාර්යායට මා් කෂ තුතුය.
ii.
වෑම විටම නිධරයාසේ ඉඛලීම අු ල ත්ම කත්රයාසේ සවේලා ව්ථානය අය්ත ප්රසද්යට ආව න
සවේලා ව්ථානයකට මා්වීරු බා දීමට ශැරී වෑම උ්තවාශයක් ලම දැිපය තුතු අත්ර ප්රියමනාඳ සනොල නා
ව කාර්ය ව්ථානය හි සවේලය වශා නිධරය සත්ෝරා ගැීනසරුදී ඳාවඛ යන ද්ල ඇති විලාශක
නිධරය ට ලඩා අවිලාශක නිධරය ද, ඳාවඛ යන ද්ල සනොමැති විලාශක නිධරය ද ශැරී
වෑම අලව්ථාලකදීම සත්ෝරා ගැීනමට ප්රු  ත්ාලය බා සද්.
iii.
ඳාවඛ යන ද්ල , ආබාධිත් ද්ල , දීර්ඝ කාලීන අවීනඳ මත් එක් ලත්ැ ල සිටින කත්රය වශ
කත්රයා විසද්ගත්ල සිටින අලව්ථාල හි ලැනි ිණළිගත් ශැරී ක්ණු ඇතිල ත්ම සදඳාර්ත්සරු තු
ප්රධානියාසේ නිර්සද්ය
වහිත්ල ඉදිිපඳ්ත කරන ඉඛලීරු ිණළිබ වැරීඛට සගන මා්වීරු
වරුබ ධල වෂකා බු  ැස .
iv.
ආබාධිත් ස්න්්තථාඳන සකො සද්සි යටස්ත බලාග්ත නිධාරී බවු සේ ඉඛලීමක් ල සනොමැති කඛහි
ව්ථාන මා්වීරු කරු  සනොැස .

9

5:2 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීේලට යට්ත සනොලන නිධාරීන්
i.
ii.

අවු්දු 53 ඉක් ලමව නිධරය දිව්ත්රික් ලකය තුෂ සලන්ත සවේලා ව්ථානයකට මා් කෂ ශැරී වුල ද
බවු සේ ඉඛලීමක් ල සනොමැතිල දිව්ත්රික් ලකසය ිණටත්ට මා් සනොකෂ තුතුය.
ලාර්ෂික ව්ථාන මා් වශා කා ගණනය කරු  බන සදවැරුබර් 31 දිනට (උදා: 2018 ලර්ය වශා
2017.12.31 දිනට) අවු: 58 ඉක් ලමව නිධරය බවු සේ ඉඛලීමක් ල සනොලන කඛහි දිව්ත්රික් ලකය තුෂ වුල
ද මා් සනොකෂ තුතුය .ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානය හි සවේලය කරන සදවැරුබර් 31 ලන දිනට ලයව
අවු්දු 59 ඉක් ලමව නිධරය ද බවු සේ ඉඛලීමක් ල සනොමැති කඛහි ව්ථාන මා් සනොකෂ තුතුය.

5:3 ලෘ්තතීය වාංගේ වශා අනුග්රශය
i.

ii.

කරුක් සකොමවාිපව් ජ්නරාඛ විසි මතයාඳදිංචි කරු  ැබ ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ විසි
ිණළිග්ත ඒකාබද්ධ සවේලසේ  සවේලයකට අය්ත ලෘ්තතීය වංගමයක, වංවිධානයක සඛකරු, වභාඳති,
භාණ්ඩාගාිපක ශා මධය විධායක වභිකය මා් කර ස නරු අදාෂ ලෘ්තතීය වංගමසේ  සඛකරුසේ
නිර්සද් වැරීඛට සගන වංගමසේ  කටතුතුලට බාධා සනොලන සවේලා ව්ථානයකට මා් කෂ තුතු
ය.
සමම ලග තිසේ  දැක් ලසලන අු ග්රශ භුක් ලති විඳීමට අසප්ක් ලා කරන ඒකාබද්ධ සවේලසේ  ලෘ්තතීය
වංගරුල නිධරය වංගමසේ  සඛකරු මගි ඒ වශා අයදුරුඳත්රයක් ල ිණළිසය කර ( ආයත්න
වංග්රශසේ  XXVඳිපච්සේදසයහි 7:5 උඳලග තිය අු ල) ව්ථාන මා් කමිටු රැව්වීමට වති සදකකටල්ත
සඳර ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත් ඉදිිපඳ්ත රීරීසම අනතු්ල ආයත්න වංග්රශසේ  XXV
ඳිපච්සේදසේ  7:2 උඳ ලග තිය අු ල අු ග්රශය බා දිය තුතු ල ස , කලර නිත් ලටද යන ලග්ත,
කුමන වංගමයනට ද යන ලග්ත, අු තුක් ලත් කතුතු ල ස කලර ව්ථාන ලටද යන ලග්ත, රාජ්ය
ඳිපඳාන සඛකරු විසි තීරණය කරු  ැස . සරු ිණළිබල ඳසුල ඉදිිපඳ්ත කරන ඉඛලීරු වකා බු 
සනොැස . ප්රියමනාඳ සදඳාර්ත්සරු තුල රැඳී සිටීමට සමම අු ග්රශය අදාෂ කර ගත් සනොශැක.

06. ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  මා් කා වටශන:-

ජනි 01ට සඳර

ව්ථාන මා් කමිටු ිණහිටුවීම

ජනි 30ට සඳර

ලාර්ෂික ව්ථාන මා් චක්රසඛ ය නිකු්ත රීරීම.

ජමත 31ට සඳර

(1) ඒ.සවේ./ලා.ව්.මා./01 ආකෘතියට අු ල වරුපූර්ණ කරන ද
අයදුරුඳ්ත
(2)ඒ.සවේ./ලා.ව්.මා./02 ආකෘතිය අු ල උඳසඛ නගත් කෂ අයදුරුඳ්ත
සඛ ණය
(3) ඒ.සවේ./ලා.ව්.මා./03 ආකෘතිය (ලර්ත්මාන සවේලා ව්ථානසේ  සශෝ
සවේලා ව්ථාන වමූශය තුෂ ලවර 5ට ලැඩි නිධාරී සේ නාමසඛ නය)
වරුපූර්ණ කර ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත් එවීම

අසගෝව්තු 31ට සඳර

ව්ථාන මා් කමිටුල විසි ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත්
ව්ථාන මා් සයෝජ්නා ඉදිිපඳ්ත රීරීම.

වැප්ත්ැරුබර් 15ට සඳර

ව්ථාන මා් තීරණ අමාත්යාං/සදඳාර්ත්සරු තුලට දැ වීම වශ
ලාර්ෂික ව්ථාන මා් සයෝජ්නා වමාසෝචන කමිටු ඳ්ත රීරීම.

වැප්ත්ැරුබර් 29ට සඳර

ව්ථාන මා්වීරු ලට වි්ද්ධල අත්ෘප්තිම්ත නිෂධරය විසි
ප්රධාීන මගි ක්ණු දැක් ලවීමට බා දී ඇති අලව දිනය.

බක් ලසත්ෝබර් 15ට සඳර

ලාර්ෂික ව්ථාන මා් සයෝජ්නා වමාසෝචන කමිටු විසි ඒකාබද්ධ
සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත් නිර්සද් බා දිය තුතු අලවාන දිනය.

සනොලැරුබර් 01ට සඳර

ලාර්ෂික ව්ථාන මා් නිසයෝග නිකු්ත කෂ තුතු දිනය.

ජ්නලාිප 01

ලාර්ෂික ව්ථාන මා් නිසයෝග ක්රියා්තමක විය තුතු දිනය.

ආයත්න
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7. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නිසය ගලට විරුද්ධල අභියාචනා ඉදිරිඳ්ත කිරීම.
7.1 ව්ථාන මා් රීරීමක් ල ිණළිබල සදන ද නිසයෝගයකට එසරහිල රීසියරු රජ්සේ  නිධරසයකු විසි රාජ්ය සවේලා
සකොමි වභාල සලත් අභියාචනයක් ල ඉදිිපඳ්ත කර ස නරු, එම අභියාචනය රාජ්ය සවේලා සකොමි වභා
කාර්ය ඳිපඳාටික රීති වංග්රශසයහි අංක 23 ඳිපශි් යට ප්රකාරල ඳමණක් ල* ඉදිිපඳ්ත කෂ තුතු ල ස ය. ත්ලද
ත්ම විසි ඉදිිපඳ්ත කරු  බන ක්ණු ත්ශවු් රීරීමට අදා මතයවිමත ල වශතික කෂ ිණටඳ්ත එම
අභියාචනය වමග ඉදිිපඳ්ත රීරීමටද, බහු ක්රියා කෂ තුතු ල ස ය.
7.2 රජ්සේ  නිධරසයකු විසි රාජ්ය සවේලා සකොමි වභාල සලත් අභියාචනයක් ල ඉදිිපඳ්ත කෂ තුතු ල ස ,
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ මගි ලන අත්ර, එම අභියාචනසේ  ිණටඳත්ක් ල අදාෂ ඳිපදි සදඳාර්ත්සරු තු
ප්රධාන ශා ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ සලත් ද සයොු  කෂ තුතු ල ස ය.ත්ම සලත් ඉදිිපඳ්ත ලන
අභියාචනය අප්රමාදලම ත්ම නිරීක් ලණ වහිත්ල රාජ්ය සවේලා සකොමි වභාල සලත් සයොු  රීරීම ඒකාබද්ධ
සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛසේ ලගකීම ල ස ය.නිධරයාට ත්ම කැමැ්තත් ඳිපදි, අභියාචනසේ  ප්රගමන ිණටඳත්ක් ල
වෘජුලම රාජ්ය සවේලා සකොමි වභාල සලත් ඉදිිපඳ්ත කෂ ශැක් ලසක් ලය.
7.3 ව්ථාන මා් රීරීසරු නිසයෝගයකට එසරහිල ඉදිිපඳ්ත කරු  බන අභියාචනයක් ල, එම ව්ථාන මා් රීරීසරු
නිසයෝගය අදාෂ රජ්සේ  නිධාිපයා සලත් ද දින සිට දින 14 ක් ල ඇතුෂත් ඉදිිපඳ්ත කෂ තුතු ල ස ය. නියමිත්
කාය තුෂදී ඉදිිපඳ්ත සනොලන අභියාචනා රාජ්ය සවේලා සකොමි වභාල විසි ප්රතික් ලසේඳ කරු  බ ස ය.
7.4 සකොමි වභාල සලත් සයොු  රීරීම වශා නිධරසයකු විසි භාර සදු  බන අභියාචනය අදා සියලු
මතිණසගොණු, මතිණ සඛ න ශා ලාර්ත්ා ආදියද, ඊට අදාෂ ත්ම නිරීක් ලණ ද, නිර්සද්ද වහිත්ල එම අභියාචනය ැබී
දින 15 ක් ල ඇතුෂත් රාජ්ය සවේලා සකොමි වභාසේ සඛකරු සලත් ඉදිිපඳ්ත රීරීමට අදා සදඳාර්ත්සරු තු
ප්රධාන ශා ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ ලග බා ගත් තුතු ල ස ය. එත්කුදු වුල්ත රාජ්ය සවේලා සකොමි
වභා කාර්ය ඳටිඳාටික රීති වංග්රශසයහි XVIII ලැනි ඳිපච්සේදසේ  වශ ලාර්ෂික ව්ථාන මා් වරුබ ධ
අභියාචනා අදාෂ මතිණසගොු , මතිණ සඛ න, ලාර්ත්ා, නිරීක් ලණ ශා නිර්සද් වමග එම ලර්සේ  සනොලැරුබර් 15
ලැනි දිනට ප්රථම රාජ්ය සවේලා සකොමි වභාල සලත් ඉදිිපඳ්ත කෂ තුතු ල ස ය.
7.5 සමම ඳිපච්සේදසයහි වශ නියමය ට අු ගත්ල ත්ම අභියාචන ඉදිිපඳ්ත රීරීම වෑම රජ්සේ  නිධරසයකුසේම
ලගකීම ලන අත්ර, ඊට ඳටශැනිල ඉදිිපඳ්ත කරු  බන අභියාචනා රාජ්ය සවේලා සකොමි වභාල විසි වෂකා
බු  සනොබ ස ය.
7.6 ඉශත් 7.4 ලග තිසේ  වශ මතයවිමත ැබී දින 15 ක් ල ඇතුෂත්, ව්ථාන මා් රීරීසරු නිසයෝගයකට එසරහිල
රජ්සේ  නිධරසයකු විසි ඉදිිපඳ්ත කර ඇති අභියාචනා වරුබ ධසය තීරණයක් ල රාජ්ය සවේලා සකොමි
වභාල විසි ගු  ඇ්තස්තය.
7.7 ඉශත් වශ ඳිපදි ඉදිිපඳ්ත කර ඇති අභියාචනයක් ල වරුබ ධසය ලන රාජ්ය සවේලා සකොමි වභාසේ
තීරණය වෘජුලම අභියාචක සලත් ද ලු  බන අත්ර, අදාෂ මතිණසගොු  යථාල්ත කර ගැීනම වශා එහි ිණටඳ්ත
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ ශා සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධාන සලත් යලු  බ ස ය.
7.8 රාජ්ය සවේලා සකොමි
වභාසේ නිසයෝගයරී
සශෝ තීරණයරී
සශෝ අත්ෘප්තියට ඳ්තලන රජ්සේ 
නිධරසයකුට 2002 අංක 04 දරණ ඳිපඳාන අභියාචනා විනි්චය අධිකාිපය ඳනස්ත වශ විධිවිධාන ලට
අු කල ඳිපඳාන අභියාචනා විනි්චය අධිකාිපය සලත් අභියාචනයක් ල ඉදිිපඳ්ත රීරීමට හිමිකම ඇ්තස්තය.
එසවේ වුල ද ඒ වශා ඳිපඳාන අභියාචනා විනි්චය අධිකාිපසේ  අලව තීරණයක් ල ැසබන සත්ක් ල අදාෂ ව්ථාන
මා් නිසයෝගය එසවම ක්රියා්තමක විය තුතු ල ස ය.
රාජ්ය සවේලා සකොමි

වභාසේ නිසයෝගය ඳිපදි,
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ
රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාත්යාංය

දිනය : 17/06/30

නි ු ද්රාල:
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ඒකාබද්ධ සවේලසේ ලාර්ෂික ව්ථානමාරු වශා අයදුේඳත
ඉ-මානල වේඳ්ත අාංකය

තනතුර ශා ඳන්තිපය
අ.

ඒ.සවේ. /ලා.ව්.මා. /01

(කාර්යායීය
ඳමණී)

ප්රසය ජනය

වශා

සඳෞද්ගලික සතොරතුරු

01. වේපුර්ණ නම:02. ුකුරු වමග නම:03. ුකුරු වමග නම:(ඉාංග්රීසිසයන්)
04. උඳන් දිනය:YYYY/MM/DD
08. ව්ථි ර ලිපිනය:-

05. ලයව:- (2017.12.31 දිනට)

06. ජාතිපක ශැදුනුේඳ්ත අාංකය:-

07. ව්ත්රී/පුරු භ්ාලය:-

අවු.............මාව..............දින..............

09. තාලකාලික ලිපිනය:-

10. දුරකථන අාංකය
කාර්යාය:සඳෞද්ගලික:-

11. විලාශක අවිලාශක
බල:-

12. කත්රයාසේ නම:-

13. කත්රයාසේ ැකකියාල ශා සවේලා ව්ථ ානය:-

14. දරුලන් ගණන

15. ඔවුන්සේ ලයව:-

16. ඉසගනුම බන ඳාවැ :-

ආ.

සවේලා සතොරතුරු

17. ඳ්තවීේ ලිපිසේ අාංකය:-

18. ව්ථී ර කර තිපසේද?

19. ලර්තමාන සවේලා ව්ථ ානය:-

20. සවේලා ව්ථ ානය පිහිටි නගරය:-

21. ලර්තමාන සවේලා ව්ථ ානයට ලාර්තාක දිනය :YYYY/MM/DD

22. ලර්තමාන සවේලා ව්ථ ානසේ සවේලා කාය :- (2017.12.31 දිනට)
අවු…………මාව…………දින………

23. ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථ ානයක සවේලය කරන
නිධාරිණියක නේ එහි සවේලා කාය තුෂ බා ග්ත ප්රසූතත
නිලාඩු පිළිබ විව්තර:
අවු:....... මාව:........ දින:..........

24. ප්රතිපාභ් බන සවේලා ව්ථ ානයක සවේලය කර
තිපසේ ද?
(ප්රියමනාඳ)

සවේලා ව්ථ ානය
25. රජසේ සවේලසේ
පුර්ල සවේලා
ව්ථ ාන

සවේලා කාය
සිට

දක්ලා

1
2
3
4

12
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සද්යය ආදායරු සදඳාර්ත්සරු තුල සලත් සකසරන ඉඛලීරු ඳැශැදිමතල වශ

සවේලා ව්ථ ානය

කර න.

සවේලා ව්ථ ානය පිහිටි නගරය

1
2
3
27. ඉශත වශන් කර ඇතිප සවේලා ව්ථ ාන ලට අමතරල ඊට ආවන්න සවේලා ව්ථ ානයකට ව්ථ ාන මාරුවීමක් බා සදන්සන් නේ ඊට
එකඟද? ඔ /නැත
28. ව්ථ ාන මාරු ඉේලුේ කිරීමට සශේතු :- (නිධාරියා සශ යැසඳන්නන් යේ ආබාධිත ත්තලයින් සඳසෂන්සන් නේ ඒ බලට වලද
වශතිපක ලලින් තශවුරු කිරීමට යට්තල සමහි වශන් කරන්න)

29. යේ සශයකින් ඔබට ලාර්ෂික ව්ථ ාන මාරුලක් සනොදසශෝත ඉශත සතොරතුරු, 2018.06.30 දින සතක් වාමාන ව්ථ ාන මාරු බා දීම
වෂකා බැීමමට භ්ාවිත කිරීමට එකඟ ලන්සන්ද? ඔ /නැත

ඉශත දක්ලා ඇතිප සතොරතුරු සියේ වත ශා නිලැරදි බල ප්රකා කරමි.
................................
දිනය

ඈ.

................................
අ්තවන

අමාතාාං/ සදඳාර්තසේන්තු ප්රධානියාසේ නිර්සද්ය:i. නිධාරියා විසින් අනු අාංක 01-25 දක්ලා වේපර්ණ කර ඇතිප සතොරතුරු ඔහුසේ / ඇයසේ සඳෞද්ගලික ලිපි
සගොණුල අනුල නිලැරදි බලට තශවුරු කරමි.
ii. නිධරයාසේ ව්ථ ාන මාරු ඉේීමම අනුප්රාේතිපකසයකු වහිතල / රහිතල/ ඳසුල බාදීසේ ඳදනම මත නිර්සද්
කරමි.

................................
දිනය

................................
අ්තවන
නි ුද්රාල
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ශා ඳ ති වශා සලන සලනම සමම ආකෘති වරුපූර්ණ රීරීමට කටතුතු කර න.

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීේ අයදුේඳ්ත උඳසේඛනය - 2018 ලර්ය
අමාත්යාංය/සදඳාර්ත්සරු තුල :-.........................................................................................................................
ප්රාසද්යය කාර්යාය :-......................................................................................................................................
අ
ු 

නිධරයාසේ
නම

ව්ථීර
ඳ්තවීරු
මතිණසේ  අංකය

අං
ක
ය

ජ්ාතික
ශැඳුු රුඳ
්ත අංකය

ත්නතුර/
සශ්රේණිය
ශා
මාධයය

උඳ
දිනය
ශා
2017.12.31
දිනට ලයව
ශා මතිණනය

විලාශක
අවිලාශක බල කත්රයාසේ
සවේලා ව්ථානය

ද්ල
වං යාල ශා
ඳාවැඛ යන
ද්ල
වං යාල

කත්රයා
ආරක් ලක
සවේලසේ 
ක්රියා විත්
රාජ්කාිපසේ 
සිට ආබාධිත්
ව අසයක් ලද?

සවේලා
ව්ථාන
ශා කා
සීමාල

මා්වීම
ඉඛලීමට
සශේතු

මා්වීම
ට
කැමති
ව්ථානය

මා්
කමිටු
සේ
තීරණය

සියළුම නිධාරී සේ අයදුරුඳ්ත සමම සඛ නයට ඇතු්ත කර ඇති බල වශතික කරමි.
වකව් කසෂේ :

නම :-

අ්තවන :-

ඳරීක් ලා කසෂේ: නම :-

අ්තවන :-

දිනය :-

...................................................................
සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධානියාසේ අ්තවන ශා නි ු ද්රාල
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වශා සලන සලනම සමම ආකෘති වරුස්ර්ණ රීරීමට කටතුතු කර න.
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එක් දිව්ත්රික්කයක, එක් සවේලා ව්ථානයකස සවේලා ව්ථාන වමූශය තුෂ ඳල්තනා කාර්යායක සශ කාර්යාල අවුරුදු 05කට ලැඩි කායක්
සවේලය කර ඇතිප සියලුම නිධාරීන්සේ විව්තර
සමහි අනිලාර්යසයන්ම ඇතුෂ්ත විය යුතු බල වකන්න. (2017.12.31 දිනට)
ලැඩිම සවේලා කායක් ඇතිප නිධාරීන්සේ නේ ුලින්ම ඇතුෂ්ත විය යුතු බල වකන්න.
සමම ආකෘතිපය වැකීමසේදී අක්ර විා්තලය (Font size - 12) වශ අක්ර ලර්ගය (Font) Iskoola Pota භ්ාවිතා කර
ඳැතුරුේඳතක් (Microsoft Excel) මගින් මෘදුපිටඳත වැකසිය යුතුය
අමාත්යාංය/සදඳාර්ත්සරු තුල :-.............................................................................................................
ප්රාසද්යය කාර්යාය
:-..............................................................................................................
නිධර
යාසේ
නම:
මයා/
මිය/
සමය
ය න
වශ
කර න

ව්ථීර
ඳ්තවීරු
මතිණසේ 
අංකය

ජ්ාතික
ශැඳුු රු
ඳ්ත
අංකය

ත්නතුර/
සශ්රේණිය
ශා
මාධයය

උඳ දිනය
ශා
2017.12.31
දිනට ලයව
ශා මතිණනය

ලර්ත්මාන
සවේලා
ව්ථානසේ 
සවේලා කාය
2017.12.31
දිනට

සදඳාර්ත්
සරු තුල
තු
වරුපූර්ණ
සවේලා
කාය

ඇු ණුම
01හි වශ
ඳිපදි සවේලා
ව්ථාන
වමූශය තුෂ
සවේලා කාය

විලාශක
අවිලාශ
ක බල කත්ර
යාසේ
සවේලා
ව්ථානය

ඳාවැඛ
යන
ෂමයි
ිණළිබ
විව්ත්ර

දැනට
ඳදිංචි
ප්රසද්ය
ශා
මතිණනය
(ව්ථීර ශා
ත්ාලකාමත
ක
මතිණනය)

දැනට ඳදිංචි
ව්ථානසේ 
සිට
ලර්ත්මාන
සවේලා
ව්ථානයට
ඇති දුර

ු ඛ
ඳ්තවීසරු
සිට සවේලා
ව්ථාන ශා
කාසීමාල

ලාර්ෂික ව්ථාන මා් වශා
අයදුරුකර තිස ද? අයදුරු
කර සනොමැති නරු ව්ථාන
මා්ලක් ල ැබුනසශෝත
සවේලය රීරීමට කැමැති
ව්ථාන 03 ක් ල

* අමාත්යාං/ සදඳාර්ත්සරු තු/ කාර්යාය හි රලා ගැීනමට අලය වශ වලදය වශතික මගි වනාථ කර ඇති බරඳත් සරෝගාබාධ ලමත
සනොකෂතුතු නිධාරී වරුබ ධසය සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධානියා ස්ද්ගමතකලම වනාථ කෂ තුතුය.
වකව් කසෂේ:- නම

සඳසන ව්ථාන මා්

අ්තවන:15

(අ)
සමම අමාත්යාංසේ  /සදඳාර්ත්සරු තුසේ /කාර්යාසේ  අවු්දු 05 ට ලැඩි සවේලා කායක් ල ඇති සියලුම නිධාරී
කර ඇති බල

ිණළිබ විව්ත්ර සමම සඛ නයට ඇතුෂ්ත

සියලුම සත්ොරතු් නිලැරදි බලට වැහීමට ඳ්තවීසම අනතු්ල වශතික කරමි.වාලදය සත්ොරතු් වැඳීමරු වමබ ධසය
සිදුවිය ශැරී බල වැෂරීඛට ගනිමි වශතික කරමි.

අදා විනය නිධාිපයාට ලාර්ත්ා රීරීමට

ඳරීක් ලා කසෂේ :- නම:……………………………………………..

………………………………………
අ්තවන

දිනය:-

සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධානියාසේ අ්තවන
(නි ු ද්රාල)

වෑම නිධරසයක් ල ිණළිබලම නිලැරදි ශා වරුස්ර්ණ සත්ොරතු් වැඳීමමට ආයත්න/ සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධාීන ලගබා ගත් තුතුය. වාලදය සත්ොරතු් ඇති බල
සශළිවුලසශෝත ඒ ිණළිබල අදාෂ ආයත්න/ සදඳාර්ත්සරු තු ප්රධාීන ශා එම ැයිව්තු වකව් කෂ ශා ශිප ලැරදි බන ද නිධාරී ලගකීමට බැඳී සිටින අත්ර බවු
විනයාු ක කටතුතුලට ද යට්ත සේ.
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ඇමුණුම I
ගම්පහ දිස්ත්රික්කය
කාර්යාල ස්ත්මූහ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.

නිය ෝජ්ය මැතිවරණ  මයමරැාරිසා මමර යාරය
මිනිනයදෝරු මයදපරර්යායේනුර
විග න මඋප මමර යාරය , මගේපහ
ඉඩේ මපිසහණ  මදිාික් ක මමර යාරය
දිාික් ක ාැෘද්ධි මමර යාරය
දිාික් ක මමෘකරමැයා මඅධ්යක් ක  මමර යාරය
ාංඛ්යරයනඛ්න මදිාික් ක මමර යාරය
දිාික් ක මමේමරු මමර යාරය
යගරවිජ්න මයාරර මයදපරර්යායේනුර මගේපහ
නිය ෝජ්ය මමේමරු මයමරැාරිසා මමර යාරය
ගේපහ මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය
දිාරරන මමර යාරය
ාහමරණ මාමුපමරණ මයමරැාරිසා මමර යාරය
අඩවි මරන මමර යාරය
අපන න මමෘකරමැයා ම මයදපරර්යායේනුර
ගේපහ මදිාික් ක මයනමේ මමර යාරය

කාර්යාල ස්ත්මූහ II
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

මීගමුර මමේමරු මවිනිශච  මාභරර
මීගමුර මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය
මීගමුර මමේමරු මමර යාරය
මීගමුර මධීරණ මහර මජ්යජ් මාේපත් මප්රරයද්ධය   මමර යාරය
මීගමුර මයපරලිා මඅිමරරී මමර යාරය
සීදූර මාැරජ් මයාරර මයදපරර්යායේනු මප්රරයද්ධය   මමර යාරය
මීගමුර මඉඩේ මයණජිාරරයා මමර යාරය
මීගමුර මගුරු මවිදුහය ම
මීගමුර මජ්රිවම මපරාය
මීගමුර මාැෘද්ධි මමර යාරය

කළුතර දිස්ත්රික්කය
කාර්යාල ස්ත්මූහ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

මළුර්ණ මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය
දිාික් ක මාැෘද්ධි මමර යාරය
දිාික් ක මමිනිනයදෝරු මමර යාරය
දිාික් ක මමෘකරමැයා මයදපරර්යායේනුර
ැතිවරණ  මමර යාරය
යගරවිජ්න මයාරර මයදපරර්යායේනුර
ඉඩේ මපිසහණ  මාතයසුේ මමර යාරය

viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

ාංඛ්යරයනඛ්න මයදපරර්යායේනුර
කුඩර මරයරපරණ මමර යාරය
ණබයා මාංරධ්යාන මයදපරර්යායේනුර
ධීරණ මයදපරර්යායේනුර
ර්ක් කයාරු මයදපරර්යායේනුර
ඉඩේ මයණජිාරරයා මමර යාරය
මළුර්ණ මදිාික් ක මයනමේ මමර යාරය

කාර්යාල ස්ත්මූහ II
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

යහරණ  මණරජ්කී  මවිදයරය
යහරණ  මශ්රීපරලි මවිදයරය
යහරණ  මර්ක් කකරයර මවිදයරය
යහරණ  මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය
ාහමරණ මයපරලිා මඅිමරරී මමර යාරය , මයහරණ
ඉඩේ මයණජිාරරයා මයදපරර්යායේනුර, මයහරණ  ම

මහනුවර දිස්ත්රික්කය
කාර්යාල ස්ත්මූහ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.
xxvi.
xxvii.

ක්රීඩර මාංරධ්යාන මයදපරර්යායේනුර
කිරුේ මමිනුේ මයදපරර්යායේනුර
කුඩර මරයරපරණ මාංරධ්යාන මමර යාරය
මෘකරමැයා මයදපරර්යායේනුර
ඉඩේ මපිසහණ  මාතයසුේ මමර යාරය
ඵයදරයිර්ර මයනමේ මමර යාරය
ාංාමෘිවම මමටයුු මයදපරර්යායේනුර
ැරනර මාේපත් මාංරධ්යාන මයදපරර්යායේනුර
ජ්න මහර මාංඛ්යරයනඛ්න මයදපරර්යායේනුර
ාැෘද්ධි මයදපරර්යායේනුර
ාැරජ් මආණක් ක
 මයදපරර්යායේනුර
ාැරජ් මයාරර මයදපරර්යායේනුර
දිාික් ක මාතයසුේ මමර යාරය
ළැර මහර මමරනර්ර මමටයුු මමර යාරය
පුපුණන මද්රරය මපරයන මමර යාරය
ැතිවරණ  මමර යාරය
යබෞද්ධධ් මමටයුු මයදපරර්යායේනු මප්රරයද්ධය   මමර යාරය
ගඟරට මයමෝණළ  මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය
මේමරු මයදපරර්යායේනුර
යණජිාරරයා මජ්නණරන මයදපරර්යායේනුර මලමයරප)
පු පදරන මබරලිමර මවිදයරය , මැහනුරණ
නිය ෝජ්ය මයපරලිාපිව මමර යාරය
යපරලිා මඅිමරරී මමර යාරය
යගරඩනතගිලි මයදපරර්යායේනුර
ර්තපතන මයදපරර්යායේනුර, මැහනුරණ
පුණරවිදයර මයදපරර්යායේනුර
යනඛ්නරණක් ක ම මයදපරර්යායේනුර

xxviii.
xxix.

රන මාංණක් ක
 මයදපරර්යායේනුර ම
ැහනුරණ මදිාික් ක මයනමේ මමර යාරය

කාර්යාල ස්ත්මූහ II
i.
ii.
iii.
iv.
v.

ාත්ත්ර මනි පරදන මහර මයාෞඛ්ය මයදපරර්යායේනුර ම- මයේණරයදණි
අපන න මමෘකරමැයා මයදපරර්යායේනුර ම- මයේණරයදණි
උද්ධිර් මඋදයරන මයදපරර්යායේනුර ම- මයේණරයදණි
පළරත් මමිනිනයදෝරු මයදපරර්යායේනුර ම- මයේණරයදණි
මෘකරමැයා මයදපරර්යායේනුර ම- මයේණරයදණි

මාතලේ දිස්ත්රික්කය
කාර්යාල ස්ත්මූහ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.

දිාික් ක මාැෘද්ධි මමර යාරය
ැතිවරණ  මයමරැාරිසා මමර යාරය
ැරර්යන මදිාික් ක මරැාේපරදන මමර යාරය
මිනිනයදෝරු මමර යාරය
ාමූපමරණ මයදපරර්යායේනුර
ඉඩේ මපිසහණ  මප්රිවපත්ිව මාතයසුේ මයදපරර්යායේනුර
ැරර්යන මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය
යගරවිජ්න මයාරර මයදපරර්යායේනුර
මිනිනයදෝරු මප්රරයද්ධය   මමර යාරය
රන මාංණක් ක
 මයදපරර්යායේනුර
රරිසැරගයා මයදපරර්යායේනුර
ාංඝමිත්ර්ර මබරලිමර මවිදයරය
ක්රිාුයද්ධර මජ්රිවම මපරාය
විජ්  මජ්රිවම මපරාය
ාහිණර මවිදයරය
පරමයේ මවිදයරය
හිනදු මවිදයරය
මේමරු මමර යාරය
ැරර්යන මදිාික් ක මයනමේ මමර යාරය

නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
කාර්යාල ස්ත්මූහ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

නුරණඑළි  මදිාික් ක මයනමේ මමර යාරය
මේමරු මයදපරර්යායේනුර
යණජිාරරයා මජ්නණරන මමර යාරය
ඉඩේ මපිසහණ  මජ්නණරන මයදපරර්යායේනුර
දිවිනතගුැ මයදපරර්යායේනුර
ජ්නයනඛ්න මහර මාංඛ්යරයනඛ්න මයදපරර්යායේනුර

vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.

ාතයසුේ මරැාේපරදන මයදපරර්යායේනුර
නුරණඑළි  මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය
නුරණඑළි  මයගරවිජ්න මයාරර මයදපරර්යායේනුර
නුරණඑළි  මඅපන න මමෘකරමැයා මයදපරර්යායේනුර
නුරණඑළි  මයපරලිා මයදපරර්යායේනුර
නුරණඑළි  මමෘකර මණක් ක
 මැණ්ඩය මමර යාරය
නුරණඑළි  මර්තපතන මඅිමරරී මමර යාරය
නුරණඑළි  මදිාරරන මනියධ්රරී මමර යාරය
නුරණඑළි  මමරැයාිම මාංරධ්යාන මැණ්ඩය මමර යාරය
නුරණඑළි  මමිනිනයදෝරු මමරිස රය
නුරණඑළි  මදිාික් ක මැතිවරණ  මමර යාරය
නුරණඑළි  මයජ්ය ප මයපරලිා මඅිමරරී මමර යාරය
නුරණඑළි  මැයහාරරත් මඅිමණ

ගාේල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය
කාර්යාල ස්ත්මූහ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.

ැතිවරණ  මමර යාරය
ජ්න මයනඛ්න මහර මාංඛ්යරයනඛ්න මයදපරර්යායේනුර
දිාික් ක මයණජිාරරයා මජ්නණරන මමර යාරය
දිාික් ක මාතයසුේ මයනමේ මමර යාරය
ාහමරණ මවිග මරිපිව මමර යාරය
දිාික් ක මාැෘද්ධි මමර යාරය
යණජිාරරයා මජ්නණරන මයදපරර්යායේනුර ම- මදිාර මමයරප මමර යාරය
යජ්ය ප මයපරලිා මඅිමරරී මමර යාරය
ශ්රී මයංමර මදුේිස  මයදපරර්යායේනුර
ගරනය මබනධ්නරගරණ මයදපරර්යායේනුර
ගරනය මමරැයාිම මවිදයරය
ඇයවීකර ා මවිදයරය
විදයරයයෝම මවිදයරය
මඩරත් මාර්ණ මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය
මේමරු මයදපරර්යායේනුර
දිාික් ක මමිනිනයදෝරු මමර යාරය
පළරත් මැතනුේපිව මමර යාරය
ණබයා මාංරධ්යාන මයදපරර්යායේනුර
ාවුත්යන්ා මවිදයරය
දිාරරන මමර යාරය
පුණරවිදයර මයදපරර්යායේනුර
ර්තපතන මයදපරර්යායේනුර
නිය ෝජ්ය මයපරලිාපිව මමර යාරය
ගරනය මඅිමණ  මාංකී යා  ම
ගරනය මදිාික් ක මයනමේ මමර යාරය

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

කාර්යාල ස්ත්මූහ II
යබෝයේ මයපෝද්ධදය මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය  ම- මයබුදූර
මෘකරමැයා මමර යාරය , මයබුදූර ම- මඅක් කමීැන
යගරවිජ්න මයාරර මයමරැාරිසා මමර යාරය , මයබුදූර ම- මඅක් කමීැන
රුහුණු මජ්රිවම මඅධ්යරපන මඨයප , මකුරුවතරත්ර් ම- මඅක් කමීැන
වී මපය යා
 මැධ්යාාරන , මයබුදූර ම- මඅක් කමීැන
ාංාමෘිවම මැධ්යාාරන , මයගරඩමනද ම- මගරනය
අපන න මමෘකරමැයා මයදපරර්යායේනුර, මයබුදූර ම- මඅක් කමීැන
 ම

මාතර දිස්ත්රික්කය
කාර්යාල ස්ත්මූහ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.

දිාික් ක මාැෘද්ධධී මමර යාරය
ාංඛ්යරයනඛ්න මයදපරර්යායේනුර
රැාේපරදන මයදපරර්යායේනුර
ැරර්ණ මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය
ප්රරයද්ධය   මර්තපතන මඅිමරරී මමර යාරය , මැරර්ණ
ර්ක් කයාරු මයදපරර්යායේනුර
ඉඩේ මයණජිාරරයා මයදපරර්යායේනුර
ාරනර් මායරයාාා මවිදයරය
මයරප මඅධ්යරපන මමර යාරය , මපනලිමුනය
රරිසැරගයා මඉංජියනරු මමර යාරය
යගරවිජ්න මාංරධ්යාන මයදපරර්යායේනුර
නිය ෝජ්ය මමෘකරමැයා මඅධ්යක් ක  මමර යාරය , මගබඩවීදි
ධීරණ මහර මජ්යජ් මාේපත් මයදපරර්යායේනු මදිාික් ක මමර යාරය
යජ්ය ප මයපරලිා මඅිමරරී මමර යාරය , මැරර්ණ
ාරනර් මයර්ෝැා මකුැණ මවිදයරය , මැරර්ණ
ාරනර් මයර්ෝැා මඋාා මබරලිමර මවිදයරය , මැරර්ණ
ැරර්ණ මැහර මවිදයරය
ැරර්ණ මදිාික් ක මයනමේ මමර යාරය

හම්බනලතාට දිස්ත්රික්කය
කාර්යාල ස්ත්මූහ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

හේබනයර්රට මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය
ැතිවරණ  මයදපරර්යායේනුර
ර්තපතන මමර යාරය  මලඋප මමර යාරය )
නිය ෝජ්ය මඉඩේ මයමරැාරිසා මමර යාරය
මේමරු මයදපරර්යායේනුර
දිාික් ක මරැාේපරදන මයනමේ මමර යාරය
ාංඛ්යරයනඛ්න මයදපරර්යායේනුර
ර්ක් කයාරු මමර යාරය

ix.
x.
xi.

ඉඩේ මයණජිාරරයා මමර යාරය
මෘකරමැයා මමර යාරය
හේබනයර්රට මදිාික් ක මයනමේ මමර යාරය

කාර්යාල ස්ත්මූහ II
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

ර්ංගනය මඉඩේ මයණජිාරරයා මමර යාරය
ර්ංගනය මධීරණ මහර මජ්යජ් මාේපත් මමර යාරය
ර්ංගනය මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය
ර්ංගනය මඅපන න මමෘකරමැයා මඅධ්යක් ක  මමර යාරය
ර්ංගනය මයපරලිා මඅිමරරී මමර යාරය  ම
ර්ංගනය මනිය ෝජ්ය මයපරලිාපිව මමර යාරය
ර්ංගනය මබරලිමර මවිදයරය
ර්ංගනය මපිිසමි මජ්රිවම මපරාතය ම

යාපනය දිස්ත්රික්කය
කාර්යාල ස්ත්මූහ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.

දිාික් ක මාතයසුේ මමර යාරය
දිාික් ක මාැෘද්ධි මමර යාරය
ැතිවරණ  මමර යාරය
මෘකරමැයා මයදපරර්යායේනු මදිාික් ක මමර යාරය
වියද්ධශ මමටයුු මඅැරර්යරංශ මප්රරයද්ධය   මමර යාරය
ාහමරණ මයණජිාරරයා මජ්නණරන මමර යාරය
ඉඩේ මහර මදිාික් ක මයණජිාරරයා මමර යාරය
ාංඛ්යරයනඛ්න මයදපරර්යායේනුර
ඉඩේ මහිේමේ මනිණවුන මකිරීයේ මයදපරර්යායේනුර
මිනුේ මඒමම මහර මප්රමිිව මයාරර මයදපරර්යායේනුර
නතරර් මපදිංචි මකිරීයේ මඒමම
විග මරිපිව මමර යාරය
රපන  මර්ක් කයාරු මයදපරර්යායේනුර
රපන  මදිාික් ක මරන මාංණක් ක
 මයදපරර්යායේනුර
රපන  මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය
මිනිනයදෝරු මයදපරර්යායේනුර
යගරඩනතගිලි මයදපරර්යායේනුර
රපන  මපුණරවිදයර මයදපරර්යායේනුර
රපන  මදිාික් ක මයනමේ මමර යාරය

මනනාරම දිස්ත්රික්කය
කාර්යාල ස්ත්මූහ I
i.
ii.
iii.

ැනනරණැ මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය
මේමරු මයදපරර්යායේනුර
ධීරණ මහර මජ්යජ් මාේපත් මයදපරර්යායේනු මදිාික් ක මමර යාරය

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

යගරවිජ්න මාංරධ්යාන මයදපරර්යායේනුර
ැතිවරණ  මයදපරර්යායේනුර
යණජිාරරයා මජ්නණරන මයදපරර්යායේනුර
ඉඩේ මපිසහණ  මප්රිවපත්ිව මාතළසුේ මයදපරර්යායේනුර
රැාේපරදන මයදපරර්යායේනුර
දිාික් ක මාැෘද්ධි මමර යාරය
ජ්නයනඛ්න මහර මාංඛ්යරයනඛ්න මයදපරර්යායේනුර
විග න මඅිමරරී මමර යාරය
බනධ්නරගරණ මයදපරර්යායේනුර
යපරලිා මයදපරර්යායේනුර
ැනනරණැ මදිාික් ක මයනමේ මමර යාරය

වවුනියාව දිස්ත්රික්කය
කාර්යාල ස්ත්මූහ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xx.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.

යගරවිජ්න මාංරධ්යාන මයදපරර්යායේනුර
මෘකරමැයා මයදපරර්යායේනුර මලබීජ්)
මෘකරමැයා මයදපරර්යායේනුර මලපය යා
)
මෘකරමැයා මයදපරර්යායේනුර
රවුනි රර මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය
රවුනි රර මදකු  මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය
රරිසැරගයා මයදපරර්යායේනුර
මේමරු ම මයදපරර්යායේනුර
මිනිනයදෝරු මයදපරර්යායේනුර
මරැයාිම මවිදයරය
උාා මර්රක් ක
 මවිදයරය
ාංඛ්යරයනඛ්න මයදපරර්යායේනුර
යණජිාරරයා මජ්නණරන මයදපරර්යායේනුර
ඉඩේ මපිසහණ  මයදපරර්යායේනුර
කුඩර මරයරපරණ මයදපරර්යායේනුර
අඩවි මරන මමර යාරය
විදයර මඨයප
රවුනි රර මදිාික් ක මයනමේ මමර යාරය

මුලතිව් දිස්ත්රික්කය
කාර්යාල ස්ත්මූහ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

මෘකරමැයා මයදපරර්යායේනුර
ැතිවරණ  මයදපරර්යායේනුර
ජ්නයනඛ්න මහර මාංඛ්යරයනඛ්න මයදපරර්යායේනුර
යගරවිජ්න මාංරධ්යාන මයදපරර්යායේනුර
ධීරණ මහර මජ්යජ් මාේපත් මයදපරර්යායේනු මදිාික් ක මමර යාරය
ැතිසටයිේපත්ු මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය

vii.
viii.

මිනිනයදෝරු මයදපරර්යායේනුර
මුයිවව් මදිාික් ක මයනමේ මමර යාරය

කිලිලනාච්චි දිස්ත්රික්කය
කාර්යාල ස්ත්මූහ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

අිවයයාම මදිාික් ක මයණජිාරරයා මයදපරර්යායේනුර
දිාික් ක මාංඛ්යරයනඛ්න මමර යාරය
මරනර්ර මහර මළැර මමටයුු මඒමම
දිාික් ක මැතිවරණ  මමර යාරය
දිාික් ක මදිවිනතගුැ මමර යාරය
ඉඩේ මහිේමේ මනිණවුන මකිරීයේ මයදපරර්යායේනුර
දිාික් ක මරන මාංණක් ක
 මමර යාරය
මණච්චචි මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය
යගරවිජ්න මාංරධ්යාන මයදපරර්යායේනු මදිාික් ක මමර යාරය
දිාික් ක මමිනිනයදෝරු මමර යාරය
ණරජ්ය මභර ර මයදපරර්යායේනු මලපයරත් මමර යාරය )
කිලියනරච්චචි මදිාික් ක මයනමේ මමර යාරය

මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය
කාර්යාල ස්ත්මූහ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.

මෘකරමැයා මයදපරර්යායේනුර
ඉඩේ මපිසහණ  මපිවපත්ිව මාතයසුේ මයදපරර්යායේනු මමර යාරය
යණජිාරරයා මජ්නණරන මයදපරර්යායේනුර
දිාික් ක මාැෘද්ධි මමර යාරය
ාංාමෘිවම මමටයුු මයදපරර්යායේනුර
ක්රීඩර මාංරධ්යාන මයදපරර්යායේනුර
ැරධ්ය මයදපරර්යායේනුර
මෘකරමැයා මයදපරර්යායේනුර
ාංඛ්යරයනඛ්න මයදපරර්යායේනුර
ැඩමයපුර මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය
රරිසැරගයා මයදපරර්යායේනුර
දිාික් ක මැතිවරණ  මමර යාරය
දිාික් ක මරන මාංණක් ක
 මමර යාරය
ර්ක් කයාරු මයදපරර්යායේනු මදිාික් ක මමර යාරය
විග මරිපිව මයදපරර්යායේනු මදිාික් ක මමර යාරය
මිනිනයදෝරු මයදපරර්යායේනු මදිාික් ක මමර යාරය
මේමරු මයදපරර්යායේනු මදිාික් ක මමර යාරය
යගරවිජ්න මාංරධ්යාන මයදපරර්යායේනු මදිාික් ක මමර යාරය
යපරලිා මයදපරර්යායේනුර

xx.

ැඩමයපුර මදිාික් ක මයනමේ මමර යාරය

අම්පාර දිස්ත්රික්කය
කාර්යාල ස්ත්මූහ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.

නිය ෝජ්ය මඉඩේ මයමරැාරිසා මමර යාරය
දිාික් ක මමෘකරමැයා මමර යාරය
ඉඩේ මපිසහණ  මයදපරර්යායේනුර
දිාික් ක මඉඩේ මයණජිාරරයා මමර යාරය
ජ්න මහර මාංඛ්යරයනඛ්න මමර යාරය
දිාික් ක මාැෘද්ධි මඅධ්යක් ක  මමර යාරය
ාහමරණ මැතිවරණ  මයමරැාරිසා මමර යාරය
විග න මමර යාරය
කුඩර මරයරපරණ මාංරධ්යාන මයදපරර්යායේනුර
දිාික් ක මයපරයහරණ මයනමේ මමර යාරය
බීජ් මාහිවම මකිරීයේ මමර යාරය
යජ්ය ප මයපරලිා මඅිමරරී මමර යාරය
අේපරණ මප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය
ාහමරණ මමේමරු මයමරැාරිසා මමර යාරය
දිාික් ක මමිනිනයදෝරු මමර යාරය
යගරවිජ්න මයාරර මයදපරර්යායේනුර
රරිසැරගයා මඉංජියනරු මමර යාරය
රරිසැරගයා මඅධ්යක් ක  මමර යාරය
ඩී.එා. මයානරනර ම මජ්රිවම මපරාය
මෘකරමැයා මයදපරර්යායේනුර මලඅනර්යා මපයරත්)
රන මාංණක් ක
 මයදපරර්යායේනුර
අේපරණ මදිාික් ක මයනමේ මමර යාරය

ිකුණාමාමලය දිස්ත්රික්කය
කාර්යාල ස්ත්මූහ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

ිකු රැය  මනිය ෝජ්ය මඉඩේ මයමරැාරිසා මමර යාරය
ිකු රැය  මජ්නයනඛ්න මහර මාංඛ්යරයනඛ්න මයදපරර්යායේනුර
ිකු රැය  මාැෘද්ධි මමර යාරය
ිකු රැය  මඉඩේ මපිසහණ  මාතයසුේ මමර යාරය
ශ්රී මයංමර මගුරන මහමුදර මමර යාරය
ත්රී/ ව මවිපුයරනනදර මවිදුහය
දිාික් ක මමෘකරමැයා මමර යාරය
දිාික් ක මමිය මපරයන මමර යාරය
පුපුණ  මද්රරය මපරයම මමර යාරය
ිකු රැය  මදිාික් ක මයනමේ මමර යාරය

කාර්යාල ස්ත්මූහ II

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.

ප්රරයද්ධය   මයනමේ මමර යාරය  මනගණ මහර මමඩරත් මිකු
ාහමරණ මැතිවරණ  මයමරැාරිසා මමර යාරය
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පුණරවිදයර මයදපරර්යායේනුර
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රරිසැරගයා මඅධ්යක් ක  මමර යාරය
දිාරරන මමර යාරය
අනර්යා මපයරත් මමෘකරමැයා මඅධ්යක් ක  මමර යාරය
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යජ්ය ප මනිය ෝජ්ය මයපරලිා මඅිමරරී මමර යාරය , මමුරගැ ම- මණත්නපුණ
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සුැන මබරලිමර මවිදයරය  ම- මණත්නපුණ
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අපන න මමෘකරමැයා මයදපරර්යායේනුර ම, මමෑගනය
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මෑගනය මදිාරරන මමර යාරය
මෑගනය මඅඩවි මරන මමර යාරය
මෑගනය මමේමරු මවිනිශච  මාභරර
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මෑගනය මඉඩේ මපිසහණ  මප්රිවපත්ිව මාතයසුේ මමර යාරය
මෑගනය මයපරලිා මඅිමරරී මමර යාරය
මෑගනය මනිය ෝජ්ය මයපරලිාපිව මමර යාරය
මෑගනය මදිාික් ක මරැාේපරදන මඒමම
මෑගනය මැතිවරණ  මමර යාරය
මෑගනය මඉඩේ ම මයණජිාරරයා මමර යාරය
මෑගනය මමරැයාිම මවිදයරය
මෑගනය මඋාා මර්රක් ක
 මආ ර්න
මෑගලු මවිදයරය
මෑගලු මබරලිමර මවිදයරය
මෑගනය මශරනර් මයජ්ර ේ මබරලිමර මවිදයරය
මෑගනය මශරනර් මැිස ර මවිදයරය
මෑගනය මදිාික් ක මයනමේ මමර යාරය

ඇමුණුම II

දිස්ත්රික් දෙකකටටඅෙත් නෙුත් නෙනසනයුකපෙත් නුාෙුාගරිටෙටාර්්ාලෙ

01. මමොරටුල නගරමේ කාර්යා, පානදුර නගරමේ කාර්යා
02. ඉංගිරිය නගරමේ කාර්යා, පාදුක්ක නගරමේ කාර්යා
03. සීතාලක නගරමේ කාර්යා, මෙහිඕවිට නගරමේ කාර්යා
04. බණ්ඩාරගම නගරමේ කාර්යා, කැස්බ ෑල නගරමේ කාර්යා
05. මීරිගම නගරමේ කාර්යා, අව්ල නගරමේ කාර්යා
06. මීගමුල නගරමේ කාර්යා, මලන්නප්පුල නගරමේ කාර්යා, ෙංමකොටුල නගරමේ කාර්යා
07. ලල්ාවිට නගරමේ කාර්යා, ඇල්පිටිය නගරමේ කාර්යා
08. මබන්තර නගරමේ කාර්යා, මේරුල නගරමේ කාර්යා, අළුත්ගම නගරමේ කාර්යා
09. ඉංගිරිය නගරමේ කාර්යා, කිරිඇල් නගරමේ කාර්යා
10. අඹගමුල මකෝරමළේ නගරමේ කාර්යා, පස්බ ාමග මකෝරමළේ නගරමේ කාර්යා
11. අකුරණ නගරමේ කාර්යා, මාතමල් නගරමේ කාර්යා, උකුමල නගරමේ කාර්යා
12. ගමගෙර නගරමේ කාර්යා, මාලතගම නගරමේ කාර්යා
13. සූරියලැල නගරමේ කාර්යා, ඇඹිලිපිටිය නගරමේ කාර්යා
14. තංගල් නගරමේ කාර්යා, දික්ලැල් නගරමේ කාර්යා
15. හබරාදූල නගරමේ කාර්යා, ලැලිගම නගරමේ කාර්යා
16. ලැලිපිටිය නගරමේ කාර්යා, ඉමදූල නගරමේ කාර්යා
17. අකුරැස්ස නගරමේ කාර්යා, ඉමදූල නගරමේ කාර්යා
18. හක්මන නගරමේ කාර්යා, ලස්මුල් නගරමේ කාර්යා
19. පෙවිය නගරමේ කාර්යා , පෙවි ශ්රී පුර නගරමේ කාර්යා, ලැලිඔය නගරමේ කාර්යා
20. මෙහිඅත්තකණ්ඩිය නගරමේ කාර්යා, දිඹුාග නගරමේ කාර්යා
21. මෙහිඅත්තකණ්ඩිය නගරමේ කාර්යා, තමන්කඩුල නගරමේ කාර්යා
22. ආණමඩුල නගරමේ කාර්යා , මකොටමලමහර

නගරමේ කාර්යා, නිකලැරටිය නගරමේ

කාර්යා
23. පන්න නගරමේ කාර්යා, ෙංමකොටුල නගරමේ කාර්යා
24. උඩුබද්ොල නගරමේ කාර්යා, නාත්තණ්ඩිය නගරමේ කාර්යා
25. උඩුබද්ොල නගරමේ කාර්යා, මාෙම්මප් නගරමේ කාර්යා

26. මහොමරොව්මපොතාන නගරමේ කාර්යා, මමොරලැල නගරමේ කාර්යා, මගෝමරන්කඩල නගරමේ
කාර්යා
27. ලුණුග නගරමේ කාර්යා, බිබිම නගරමේ කාර්යා
28. මසලණග නගරමේ කාර්යා, ඇඹිලිපිටිය නගරමේ කාර්යා
29. කතරගම නගරමේ කාර්යා, තිස්ස මහාරාමය නගරමේ කාර්යා
30. මහියංගණය නගරමේ කාර්යා, මිණිමප් / හසක නගරමේ කාර්යා
31. මහියංගණය නගරමේ කාර්යා, මෙහිඅත්තකණ්ඩිය නගරමේ කාර්යා
32. මහියංගණය නගරමේ කාර්යා, පදියතාල නගරමේ කාර්යා
33. ලරකාමපො නගරමේ කාර්යා, අත්තනගල් නගරමේ කාර්යා
34. ලරකාමපො නගරමේ කාර්යා, අව්ල නගරමේ කාර්යා
35. කෑගල් නගරමේ කාර්යා, මපොල්ගහමල නගරමේ කාර්යා

