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My No

ඔෙබ් අංකය

දිනය
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A¸A :

Your No

Date

2012.10.08

සියළුම අමාතාංශ ෙල්කම්වරුන්,
දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් හා
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්.

2013 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් - ( ඒකාබද්ධ ෙසේවය)
රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය, ශී ලංකා ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ
ෙසේවය, කාර්යාල ෙසේවක ෙසේවය, ඒකාබද්ධ රියදුරු ෙසේවය.
ෙම් සමග අමුණා ඇති උපෙල්ඛණෙය් සඳහන් මාරුවීම් 2013.01.01 දින ෙහෝ නිලධරයන්ෙග්
නම්වලට ඉදිරිෙයන් දක්වා ඇති දින සිට කියාත්මක වන පරිදි අනුමත කරමි. ෙම් බව අමාතාංශෙය් /
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අදාල නිලධරයන් ෙවත දන්වා නියමිත දිනෙය්දී අභිනව කාර්ය ස්ථානෙය් වැඩ භාර
ගන්නා ෙලස ඔවුන්ට දැනුම් ෙදනු මැනවි. රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව / අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව / මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන ස්ථානවලට ස්ථාන මාරු කරන ලද
නිලධරයන්ෙග් ස්ථාන මාරු කියාත්මක විය යුත්ෙත් අදාල ආයතන පධානීන්ෙග් එකඟත්වයට යටත්ව
බවද දන්වමි.
02.

දැනට ෙසේවය කරන කාර්ය ස්ථානෙය් නියමිත කාලය සම්පූර්ණ කර ෙනොමැති නිලධරයන්ට ෙමම

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ෙවනුෙවන් ගමන් වියදම් ෙගවනු ෙනොලැෙබ්. නියමිත කාලය සම්පූර්ණ කර ඇති
නිලධරයන් සම්බන්ධෙයන් ආයතන සංගහෙය් සඳහන් විධිවිධානවලට යටත්ව ගමන් වියදම් ෙගවිය යුතු
ෙව්. උපෙව්ශන දීමනා ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.
03.

ඒකාබද්ධ

ෙසේවා

ස්ථානමාරු

නිෙයෝගවලට

යටත්

යම්

කිසි

නිලධරෙයකුට

ඔබ

අමාතාංශෙය්/ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිහිටුවා ඇති අභන්තර ස්ථාන මාරු මණ්ඩල මගින් ද අභන්තර මාරු
කිරීම් සඳහා නිෙයෝග නිකුත්කර ඇත්නම් එහිදී ඒකාබද්ධ ෙසේවා ස්ථාන මාරු නිෙයෝගයන් කියාත්මක විය
යුතු ෙව්. එෙසේ වුවද නිලධරයන්ෙග් ඉල්ලීම මත අමාතාංශ/ෙදපාර්තෙම්න්තු අවශතාවයන් මත
අමාතාංශ/ෙදපාර්තෙම්න්තු විසින් දී ඇති ස්ථාන මාරු නිෙයෝග කියාත්මක විය යුතු යැයි ඔබ අදහස්
කරන්ෙන් නම් ෙමම ලිපිෙය් 07 වන ෙඡ්දෙය් සඳහන් වන දිනට ෙපර ඔබෙග් නිර්ෙද්ශ ද ඇතිව අදාල
ඉල්ලීම සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුර උපෙදස් ලබා ගැනීම මැනවි.

04.

ෙමම ස්ථාන මාරුවීම් කිරීෙම්දී මාරුවීම් කමිටුව විසින් අනුගමනය කරන ලද ස්ථාන මාරු පරිපාටිය,

2012.06.25 දිනැති අංක 01/2012 දරන ඒකාබද්ධ ෙසේවා චකෙල්ඛය සමග ෙම් වන විටත් ඔබ ෙවත එවා
ඇත. ෙම් සමග ඇති ස්ථාන මාරුවීම් නිෙයෝග, මාරුවීම් ඉල්ලා තිබූ සියළුම නිලධරයන්ට දැනගැනීමට
සැලැස්විය යුතු ෙව්.
05.

ෙමම ස්ථාන මාරු නිෙයෝගවලට යටත් නිලධරෙයකුට 2012.12.31 දින දක්වා කල් දමන ලද මීට

ඉහතදී නිකුත් කර ඇති ස්ථාන මාරු නිෙයෝගයන් ෙව් නම් එවැනි නිලධරයකුට නැවත 2013 වාර්ෂික ස්ථාන
මාරු නිෙයෝග මගින් ෙවනස් ස්ථාන මාරු නිෙයෝගයක් ලබාදී ඇත්නම් එහිදී ෙපර ස්ථාන මාරු නිෙයෝගය
බල රහිත වන බව සලකන්න.
06.

ෙමම ස්ථාන මාරු පරිපාටිෙයහි ෙහෝ ඒකාබද්ධ ෙසේවා චකෙල්ඛ 01/2012 ෙහෝ රාජ ෙසේවා

ෙකොමිෂන් සභාෙව් අංක 1589/30 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් කාර්ය පටිපාටික රීති (කාණ්ඩ අංක 1) හි
XVIII පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධානවලට අනුකූලව තමන්ෙග් ස්ථාන මාරු ඉල්ලීම් පිළිබඳව වාර්ෂික ස්ථානමාරු
කමිටුෙව් අවධානයට ෙයොමු වී ෙනොමැත්ෙත් නම් පමණක් ඒ අනුව කරුණු ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
07.

කරුණු දැන්වීෙම් ඉල්ලුම් පතෙයහි ආදර්ශ ආකෘති පතයක් ෙම් සමග අමුණා ඇත. ඉල්ලීම්

සම්බන්ධෙයන් සලකා බැලීමට එම ආදර්ශ ආකෘති පතය අනුව සකස් කර ගත් ඉල්ලුම්පත් 2012.10.30
දිනට පථම එවන ෙමන් කරුණාෙවන් දන්වමි. එදිනට පසුව ලැෙබන ඉල්ලීම් පිළිබඳව සලකා ෙනොබලන
බවද අදාල නිලධරයන්ට දැන්විය යුතු ෙව්. තවද ස්ථානමාරු ෙල්ඛනෙය් අදාල නිලධරයා ඉදිරිෙයන්
සඳහන්කර ඇති ෙසේවක අංකය (Employer No.) ඉල්ලුම්පෙත් සඳහන්කර ෙනොමැති අයදුම්පත් සලකා
ෙනොබලන බවද දන්වමි.
08.

ඔබ අමාතාංශෙයන් / ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පිටතට ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇති නිලධාරීන්,

අනුපාප්තිකයන් පැමිෙණන ෙතක් රඳවා ෙනොෙගන නියමිත දින නව ෙසේවා ස්ථානෙය් රාජකාරී භාරගැනීමට
හැකි වන ෙසේ මුදා හැරීමට කටයුතු කරන ෙලස දන්වන අතර ෙමම ස්ථාන මාරුවීම් පමාදෙයන් ෙතොරව
කියාත්මක කල යුතු බැව් ද දන්වමි. විධිමත් අනුමැතියකින් ෙතොරව ෙමම ස්ථාන මාරුවීම් නිෙයෝග පැහැර
හැර සිටින නිලධාරීන් සම්බන්ධෙයන් 01/2012 චකෙල්ඛෙය් 10 වගන්තිය අනුව කටයුතු කල හැකි බවද
දන්වමි.

බී.පී.පී.එස්.අෙබ්ගුණරත්න,
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල්.

2013 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් සම්බන්ධෙයන් සමාෙලෝචන කමිටුව ෙවත කරණු දැක්වීෙම් ඉල්ලුම් පතය

අමාතාංශය :- ......................................................................................
ෙදපාර්තෙම්න්තුව :- ...............................................................................

ඒකාබද්ධ ෙසේව ා අධක්ෂ
ජනරාල්ෙග් මාරුවීම්
ෙල්ඛණෙය් ෙසේවක අංකය:.......................................

(අ) නිලධාරියා විසින් සම්පූර්ණ කල යුතුය.
01.

I. නිලධාරියාෙග් සම්පූර්ණ නම (පැහැදිලි අකුරින්).

02.

....................................................................................................................මහතා/මිය/ෙමනවිය
II. ස්ථිර ලිපිනය:...................................................................................................................................................
III. පදිංචි ස්ථානෙය් ලිපිනය :...................................................................................................................................................
IV. 2012 වර්ෂෙය් පදිංචි ස්ථානය ෙවනස් වන්ෙන් නම් නව පදිංචි ස්ථානෙය් ලිපිනය:...................................................................................................................................................
ස්ථානමාරු කරන ලද ෙසේව ා ස්ථානය :-.......................................................................................

03.

තනතුර හා ෙශේණිය :- ................................................................................................................
ෙසේවයට ඇතුලත්වූ දිනය
:-............................................
ෙශේණියට ඇතුලත්වූ දිනය
:-............................................
උපන් දිනය
:-............................................
2012.12.31 දිනට වයස අවු. :-............................................
ෙසේවා විස්තර
..........................
..........................

පත්වූ දිනය
........................
........................

ෙසේවා ස්ථානය සිට/දක්වා
...........................................................................
...........................................................................

04.

මා ඉල්ලා සිටිනුෙය් දී ඇති ස්ථාන මාරුවීම අවලංගු කිරීමටය./සංෙශෝධනය කිරීමටය./ ස්ථාන
මාරුවක් ලබා ෙදන ෙලසය.

05.

ඉදිරිපත් කරණු ලබන කරණු :- (පසුපිෙටහි සඳහන් කරන්න)

06.

ස්ථාන මාරුව සංෙශෝධනය කලයුතු / ලබාදිය යුතු ෙසේවා ස්ථානය:අමාතාංශය :-............................................................................................................................
ෙදපාර්තෙම්න්තුව :-....................................................................................................................
දිනය :--------------------

(ආ)

......................................
නිලධාරියාෙග් අත්සන

ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් නිරීක්ෂණ :I. කාර්යාල ෙතොරතුරු අනුව ඉහත විස්තර නිවැරදි ෙව්.
සඳහන් කළයුතු විෙශේෂ කරුණු ඇත/නැත (ඇත්නම් පහත දක්වන්න)
.............................................................................................................................................
II. ඉහත සමාෙලෝචන කරුණු දැක්වීෙම් ඉල්ලුම් පතය නිර්ෙද්ශ කරනු ලැෙබ්/ෙනොලැෙබ්.
දිනය :-...........................

.....................................................
අමාතාංශ ෙල්කම්/ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් අත්සන.

( අනවශ වචන කපා හරින්න. සම්පූර්ණ ෙතොරතුරු ඇතුළත් ෙනොකල අයදුම්පත් සමාෙලෝචන
කමිටුව විසින් සළකා බලනු ෙනොලැෙබ්. වැඩි විස්තර ඇත්නම් පසුපිට සඳහන් කරන්න)

රාජ පරිපාලන හා ස් ව ෙද්ශ කටයුතු අමාතාංශය
«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ ÁüÚõ ¯û¿¡ð¼ÖÅø¸û «¨ÁîÍ
Ministry of Public Administration and Home Affairs
නිදහස් චතුරසය, ෙකොළඹ 07. Í¾óAÃ ºÐì¸õ, ¦¸¡ØõÒ 07. Independence Square, Colombo 07.
ß~_ru
¦¾¡¨Ä§ÀH :
Telephone

{¨aŒ WŠ_}
±ÉÐ Ä :
My No

(94) 011-2696211-13

ෆැක්ස්
Y-¨Pල්‹
¨‚O Wmú}
¦ÀìŠ : (94) 011-2695279 −-¾À¡ø : secretary@pubad.gov.lk −¨½ò¾Çõ : www.pubad.gov.lk
Fax
E - mail
Web Site

COM2/TRANS/03/2012

]¨C WŠ_}
¯ÁÐ Ä :
Your No

Ýu}
A¸A :
Date

2012.10.08

«Ãº «¨ÁîÍì¸Dý ¦ºÂÄ¡Ç÷¸û,
«Ãº¡í¸ «AÀ÷¸û/ Á¡Åð¼ ¦ºÂÄ¡Ç÷¸û
A¨½ì¸Ç ¾¨ÄÅ÷¸û Â¡ÅÕìÌõ,
2013
2013 ÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈí¸û (−
(−¨½ó¾ §º¨Å)
«Ãº¡í¸
«Ãº¡í¸ Ó¸¡¨ÁòÐÅ ¯¾CÂ¡Ç÷ §º¨Å, −Äí¨¸ ¾¸Åø ¦¾¡¼÷À¡¼ø ¦¾¡LøÑðÀ
§º¨Å, «ÖÅÄ¸ô ÀMÂ¡Ç÷ §º¨Å, −¨½ó¾ º¡ÃA¸û §º¨Å
−òÐ¼ý −¨½òÐûÇ «ð¼Å¨½Iø ÌKôFÎõ −¼Á¡üÈí¸¨Ç 2013.01.01
¬ó A¸A «øÄÐ «ÖÅÄ÷¸Dý ¦ÀÂ÷¸ÙìÌ Ó ýÉ¡ø ÌKôF¼ôÀðÎûÇ A¸A
¦¾¡¼ì¸õ ¿¨¼Ó¨ÈôÀÎõ Åñ½õ «íX¸EìBý§Èý. −Ð ¦¾¡¼÷À¡¸ «¨ÁîÍ/
A¨½ì¸Çõ ±ýÀÅüKø ¯ûÇ «ÖÅÄ÷¸ÙìÌ «KCòÐ ¯EÂ A¸AIø ÒAÂ §º¨Å
J¨ÄÂòAø ¸¼¨ÁìÌî ºã¸ÁDìÌõ ÀÊÔõ «KCì¸×õ.
«Ãº¡í¸ §º¨Å
¬¨½ìÌØ/ −Äïº, °Æø ÌüÈîº¡ðÎ ÒÄÉ¡ö× ¬¨½ìÌØ/ §¾÷¾ø A¨½ì¸Çõ
¬BÂ −¼í¸ÙìÌ −¼Á¡üÈõ ¦ÀüÈ «ÖÅÄ÷¸Dý −¼Á¡üÈí¸û ¯EÂ JÚÅÉò
¾¨ÄÅ÷¸Dý −½ì¸òAüÌ «¨ÁÂ ¿¨¼Ó¨ÈôÀÎ¾ø §ÅñÎõ ±ýÀ¨¾Ôõ
¦¾ECòÐì ¦¸¡ûBý§Èý.
02.
¾ü§À¡Ð ÀMÂ¡üÚõ §º¨Å J¨ÄÂòAø ¯EÂ ¸¡Äò¨¾ â÷òA ¦ºöAÃ¡¾
«ÖÅÄ÷¸ÙìÌ −ùÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈí¸Ùì¸¡É FÃÂ¡½î ¦ºÄ× ¦ºÖò¾ôÀ¼
Á¡ð¼¡Ð.
¾ü§À¡Ð §º¨ÅÂ¡üÚõ −¼òAø ¯EÂ ¸¡Äò¨¾ â÷òA ¦ºöAÕìÌõ
«ÖÅÄ÷¸û ¦¾¡¼÷Fø ¾¡ÀÉ CAì§¸¡¨ÅIø ÌKôFðÎûÇ ²üÀ¡Î¸ÙìÌ «¨ÁÂ
FÃÂ¡½î ¦ºÄ× ¦ºÖò¾ø §ÅñÎõ. fÅ§É¡À¡Â ÀÊ ¦ºÖò¾ôÀ¼ Á¡ð¼¡Ð.
03.
−¨½ó¾
§º¨Å¸Dý
−¼Á¡üÈ
¸ð¼¨Ç¸ÙìÌ
«¨ÁÂ
±Å§ÃÛõ
«ÖÅÄÕìÌ ¾í¸ÇÐ «¨ÁîÍ/ A¨½ì¸Çõ ¬BÂÅüKø «¨Áì¸ôÀðÎûÇ ¯ûÇ¸
−¼Á¡üÈ º¨À¸Ç¡Öõ ¯ûÇ¸ −¼Á¡üÈí¸Ùì¸¡É ¸ð¼¨Ç¸û ÅÆí¸ôÀðÊÕôFý,
«¾ý §À¡Ð «¨ÁîHý −¨½ó¾ §º¨Å¸û −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ¦ºÂüÀÎ¾ø
§ÅñÎõ.
¬IÛõ
«ÖÅÄ÷¸Dý
§ÅñÎ§¸¡ÙìÌ
«¨ÁÂ
«¨ÁîÍì¸û/
A¨½ì¸Çí¸û ±ýÀÅüKý §¾¨Åì§¸üÀ «¨ÁîÍì¸û/ A¨½ì¸Çí¸û ±ýÀÅüÈ¡ø
ÅÆíBÔûÇ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ¿¨¼Ó¨ÈôÀ¼ §ÅñÎ¦ÁÉ ¾¡í¸û ¸ÕÐÅ¾¡¸ −Õó¾¡ø −ì¸Ê¾òAý ÀóA 07ø ÌKôFðÎûÇ A¸AìÌ ÓýÉ÷ ¾í¸ÇÐ
ÀEóÐ¨Ã¸Ù¼ý ºõÀó¾ôÀð¼ §ÅñÎ§¸¡û ÀüKÂ §ÁÄA¸ ¬§Ä¡º¨É¸¨Ç ¦ÀüÚì
¦¸¡ûÇ×õ.

04.
−ó¾
−¼Á¡üÈí¸¨Ç
§Áü¦¸¡ûÙõ§À¡Ð
−¼Á¡üÈ
º¨À¸Ç¡ø
¸¨¼FÊì¸ôÀð¼ −¼Á¡üÈ Að¼õ ¾ü§À¡¨¾ìÌ 2012.06.25 ¬õ A¸AÂ 01/2012 ¬õ −Äì¸ −¨½ó¾ §º¨Å¸û ÍüÈKì¨¸Ô¼ý ¾í¸ÙìÌ «ÛôF ¨Åì¸ôÀðÎûÇÐ. −òÐ¼ý
¯ûÇ
−¼Á¡üÈì¸ð¼¨Ç¸¨Ç
−¼Á¡üÈí¸û
§¸¡EIÕó¾
º¸Ä
«ÖÅÄ÷¸Ùõ «KóÐ ¦¸¡ûÅ¾ü¸¡É ¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÙ¾ø §ÅñÎõ.
05.
−ó¾ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸ÙìÌ «¨ÁÅ¡¸ «ÖÅÄ÷ ´ÕÅÕì¸¡É −¼Á¡üÈõ
2012.12.31 ¬ó A¸A Å¨Ã Fü§À¡¼ôÀðÊÕó¾¡ø −¾üÌ ÓýÉ÷
ÅÆí¸ôÀð¼ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û −ÕôFý, «ùÅ¡È¡É «ÖÅÄ÷ ´ÕÅÕìÌ ]Ç×õ 2013
ÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ãÄõ §ÅÚ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç ÅÆíB −ÕôFý
«¾ý §À¡Ð ÓýÉ÷ ÅÆíBÂ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ÅÖÅüÈ¾¡B CÎõ ±ýÀ¨¾
¸ÅÉòAø ¦¸¡ûÇ×õ.
06.
−ó¾ −¼Á¡üÈ Að¼òAø «øÄÐ −¨½ó¾ §º¨Å¸û ÍüÈKì¨¸ −Ä. 01/2012
«øÄÐ «Ãº¡í¸ §º¨Å ¬¨½ìÌØCý 1589/30 ¬õ −Äì¸ «A C§º¼ Å÷ò¾Á¡Éô
ÀòAE¨¸Iý ¿¼ÅÊì¨¸ Ó¨È CA (¦¾¡ÌA −Ä 1)ý «òAÂ¡Âõ xviii −ý
²üÀ¡Î¸ÙìÌ «¨ÁÂ ¾ÁÐ −¼Á¡üÈ §¸¡Eì¨¸¸¨Ç ÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈî º¨À
¸ÅÉòAø ¦¸¡ûÇCø¨Ä¦ÂNø ÁðÎõ «¾ý FÃ¸¡Ãõ CÀÃí¸¨Ç ºÁ÷ôFì¸
ÓÊÔõ.
07.
CÀÃí¸û ºÁ÷ôFìÌõ Cñ½ôÀô ÀÊÅòAý Á¡AEôÀÊÅ¦Á¡ýÚ −òÐ¼ý −¨½ì¸ôÀðÎûÇÐ. §ÁýÓ¨È_Î¸û ¦¾¡¼÷À¡¸ ¸ÕòAø ¦¸¡ûÅ¾üÌ «õÁ¡AE
ÀÊÅòAü¸¨ÁÂ ¾Â¡Eò¾ Cñ½ôÀÀÊÅí¸¨Ç 2012/10/30 ¬õ A¸AìÌ Óý ±ÉìÌ
«ÛôF ¨ÅìÌõÀÊ ¾¡ú¨ÁÔ¼ý ¦¾ECôÀÐ¼ý «ý¨ÈÂ A¸AìÌ FýÉ÷
B¨¼ì¸ô¦ÀÚõ
§ÅñÎ¾ø¸û
¸ÅÉòAü
¦¸¡ûÇôÀ¼Á¡ð¼¡¦¾ýÀ¨¾Ôõ
ºõÀó¾ôÀð¼ «ÖÅÄ÷¸ÙìÌ «KCò¾ø §ÅñÎõ. §ÁÖõ −¼Á¡üÈôÀðÊÂOø
¯EÂ «ÖÅÄÕìÌ ÓýÉ¡ø ÌKôFðÎûÇ «ÖÅÄ÷ −Äì¸õ (Employer No) §Áý
Ó¨È_ðÎ
Cñ½ôÀôÀÊÅòAø
ÌKôF¼ôÀ¼¡¾
Cñ½ôÀí¸û
¸ÅÉòAü
¦¸¡ûÇôÀ¼Á¡ð¼¡Ð ±ýÀ¨¾Ôõ ¦¾ECòÐì ¦¸¡ûBý§Èý.
08.
¯í¸û «¨ÁîÍ/ A¨½ì¸Çõ ±ýÀÅüKø −ÕóÐ ¦ÅD −¼í¸ÙìÌ −¼Á¡üÈí¸û ÅÆíB −ÕìÌõ «ÖÅÄ÷¸¨Ç ÀAÄ¡û ÅÕõ Å¨Ã ¨ÅòAÃ¡Áø ¯EÂ
A¸AIø ÒAÂ §º¨Å J¨ÄÂòAø ¸¼¨Á¨Â ¦À¡Úô§Àü¸ ÜÊÂÅ¡Ú CÎCôÀ¾ü¸¡É
¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÇ §ÅñÎ¦ÁÉ «KÂò¾ÕÅÐ¼ý −ó¾ −¼Á¡üÈí¸û
¾¡Á¾GýK
¿¨¼Ó¨ÈôÀ¼
§ÅñÎ¦ÁÉ×õ
«KÂò¾ÕBý§Èý.
Ó¨Èº¡÷
«ÛÁAIýK −ó¾ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸¨Ç ]Úõ «ÖÅÄ÷¸û ¦¾¡¼÷Fø ÍüÈKì¨¸
−Ä. 01/2012 −ý 10 ¬õ FÃ¸¡Ãõ ¿¼ÅÊì¨¸ ±Îì¸ ÓÊÔ¦ÁýÀ¨¾Ôõ «KÂò
¾ÕBý§Èý.

´ôÀõ/ F.\.F.±Š.«§ÀÌ½ÃòÉ
−¨½ó¾ §º¨Å¸û ÀMôÀ¡Ç÷ ¿¡Â¸õ

2013
2013 ÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈí¸û ¦¾¡¼÷À¡¸
¦¾¡¼÷À¡¸ ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨Àì¸¡É
CÀÃí¸û ºÁ÷ô
ºÁ÷ôFìÌõ Cñ½ôÀÀÊÅõ
Cñ½ôÀÀÊÅõ
«¨ÁîÍ: ................................................
A¨½ì¸Çõ: .........................................

−¨½ó¾

§º¨Å¸û
ÀMôÀ¡Ç÷ ¿¡Â¸òAý −¼Á¡üÈô ÀA§ÅðÊý
«ÖÅÄ÷ −Äì¸õ:

(«)«ÖÅÄÃ¡ø â÷òA ¦ºöÂôÀ¼ §ÅñÎõ.
01. I.
«ÖÅÄEý ÓØô ¦ÀÂ÷(¦¾DÅ¡É ±ØòAø)AÕ/ AÕÁA/ ¦ºøC :
......................................................................
II.
JÃó¾Ã Ó¸ÅE :
..........................................................................................................
III.
ÅAC¼òAý Ó¸ÅE :
..........................................................................................................
IV.
2012 ¬ñÊø ÅAC¼õ Á¡ÚÁ¡Iý ÒAÂ ÅAC¼òAý Ó¸ÅE :
...........................................................................................................
02. −¼Á¡üÈõ ¦ºöÂôÀð¼ −¼õ ..........................................................
03. À¾C ÁüÚõ ¾Ãõ :-.................................................
§º¨ÅIø ¯ð§º÷ó¾ A¸A :- ...............................
¾ÃòAø ¯ð§º÷ó¾ A¸A :- ....................................
FÈó¾ A¸A
:- .............................................
2012.12.31 A¸AIø ÅÂÐ :- ...................................
§º¨Å CÀÃí¸û
.........................
.........................

JÂGì¸ôÀð¼
A¸A
.............................
.............................

§º¨ÅJ¨ÄÂõ −ÕóÐ/Å¨Ã
............................................
............................................

04. ¾ÃôÀðÎûÇ −¼Á¡üÈò¨¾ −ÃòÐî ¦ºöÔõÀÊ/ AÕòÐõÀÊ/ −¼Á¡üÈ¦Á¡ý¨Èò
¾ÕõÀÊ ¿¡ý §¸¡ÕB§Èý.
05. ºÁ÷ôFì¸ôÀÎõ CÀÃõ (FýÀì¸òAø ÌKôF¼×õ)........................................
06. −¼Á¡üÈò¨¾ò AÕò¾§ÅñÊÂ/ ÅÆí¸ §ÅñÊÂ −¼õ :«¨ÁîÍ :A¨½ì¸Çõ :FÃ§¾ºõ:..............................
A¸A:..................
«ÖÅÄEý ¨¸¦Â¡ôÀõ
(¬)A¨½ì¸Çò ¾¨ÄÅEý «Å¾¡NôÒ¸û :
I. «ÖÅÄ¸ ¾¸Åø¸Dý ÀÊ §Áü§À¡ó¾ CÀÃí¸û ºEÂ¡É¨Å ¬Ìõ.
ÌKôF¼ §ÅñÊÂ ÓìBÂ C¼Âí¸û ¯ûÇÉ/ −ø¨Ä
(−ÕìÌÁ¡Iý X§Æ ÌKôF¼×õ)
.........................................................................................................
II. §ÁüÀÊ §ÁýÓ¨È_ðÎô ÀòAÃõ ÀEóÐ¨Ãì¸ôÀÎBÈÐ/ÀEóÐ¨Ãì¸ôÀ¼Cø¨Ä.
A¸A :-..................

..................................................
«¨ÁîÍî ¦ºÂÄ¡Ç÷/ A¨½ì¸Çò
¾¨ÄÅEý ¨¸¦Â¡ôÀõ.
(§¾¨ÅÂüÈ
À¾í¸¨Ç
XKC¼×õ.
ÓØ¨ÁÂ¡É
¾¸Åø¸û
¯ûÇ¼ì¸ôÀ¼¡¾
Cñ½ôÀí¸û ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨ÀIÉ¡ø ¸ÅÉòAü ¦¸¡ûÇôÀ¼ Á¡ð¼¡Ð. ÜÊÂ
CÀÃí¸û −Õó¾¡ø FýÀì¸òAø ÌKôF¼×õ.

«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ ÁüÚõ ¯û¿¡ð¼ÖÅø¸û «¨ÁîÍ
Ministry of Public Administration and Home Affairs
,

07. Í¾óAÃ ºÐì¸õ, ¦¸¡ØõÒ 07.

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

ලාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් - 2013
ශ්රී ංකා තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණ තසේලය
අනු
අංකය

තසේලක අංකය

1

55369

ඩබ්.එම්.එම්.අබබ්බවේකර

2

56371

3
4

නම

පන්තිය

ලර්තමාන තසේලා ස්ථානය

නල තසේලා ස්ථානය

3-111

ලන වංරක්ණ බදපාර්තබම්න්තුල

බමෝටර් රථ ප්රලාශන බදපාර්තබම්න්තුල-බකොෂඹ

වී.ඒ.එව්.එව්.වමරරත්න

3-111

බමෝටර් රථ ප්රලාශන බදපාර්තබම්න්තුල-බකොෂඹ

ලන වංරක්ණ බදපාර්තබම්න්තුල

55270
56379

එව්.වී.බක්.තමරා
බක්.ජී.දයාලතී

3-111
3-111

වමාජ බවේලා අමාතාංය
මුදල් අමාතාංය

මුදල් අමාතාංය
වමාජ බවේලා අමාතාංය

5
6

55247
55443

එම්.සී.ප්රවන්න
එව්.ආර්.ඉබල්සංශ

3-111
3-111

බවෞඛ් අමාතාංය
අධාපන අමාතාංය

අධාපන අමාතාංය
බවෞඛ් අමාතාංය

7
8

55368
56378

ඊ.එව්.බක්.ංකා
බක්.ටී.පී.බපබර්රා

3-111
3-111

ශ්රී ංකා ජාතික බරෝශ - ශෘද බරෝග අංය
ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල

ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල
ශ්රී ංකා ජාතික බරෝශ - ශෘද බරෝග අංය

9
10

55310
55432

බක්.අයි.යූ.ප්රියන්ත
එව්.එන්.පල්ලියගුරු

3-111
3-111

ශ්රී ංකා ජාතික බරෝශ
ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -බශොරණ

ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය-බශොරණ
ශ්රී ංකා ජාතික බරෝශ

11

55471

ආර්.එම්.ආර්.පී.ගුණබවේකර

3-111

ලවංගත බරෝග විදාංය

ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -අත්තනගල්

12

55251

ඩී.එව්.ඩී.ද.සල්ලා

3-111

ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -අත්තනගල්

ලවංගත බරෝග විදාංය

තලනත් කරුණු
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13
14

55281
56369

එම්.බක්.ජයසංශ
බජ්.ඩී.ඩී.ප්රියංගිකා

3-111
3-111

රිජ්බේ ආර්යා ෂමා බරෝශ
ප්රාබේශීයබල්කම් කාර්යාය-රත්මාන

ප්රාබේශීයබල්කම් කාර්යාය-රත්මාන
රිජ්බේ ආර්යා ෂමා බරෝශ

15
16

55305
55377

ආර්.එම්.ඩී.ජී.බක්.ඔගම
යූ.ජී.සී.උදයාන්ත

3-111
3-111

ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - ඉබ්බාගමුල
ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -මල්ලපිටිය

ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -මල්ලපිටිය
ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - ඉබ්බාගමුල

17
18

55267
55242

බක්.ඒ.එව්.පී.අබබ්රත්න
ඩබ්.ඒ.ඩී.සී.ගයාාන්

3-111
3-111

ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - දමන
ජීල වලද ඉංජිබන්රු බවේලා අංය

ජීල වලද ඉංජිබන්රු බවේලා අංය
ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - දමන

19
20
21

55264
55346
55505

පී.එච්.වීරසංශ
එල්.ටී.ගීගනබේ
එම්.ඒ.පී.කුමාරි

3-111
3-111
3-111

ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - ජාඇෂ
ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -මශර
දිව්ත්රික් බල්කම් කාර්යාය - ගම්පශ

ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -මශර
දිව්ත්රික් බල්කම් කාර්යාය - ගම්පශ
ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - ජාඇෂ

22
23

55319
56383

බක්.වී.ඒ.එව්.කුමාරසංශ
එච්.බක්.සී.නන්දිකා

3-111
3-111

ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය-බකොබොන්නාල
අධාපන අමාතාංය

අධාපන අමාතාංය
ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය-බකොබොන්නාල

24
25

55205
56374

ඩී.එම්.එච්.එව්.ගුණතික
ඒ.බක්.අලුත්බේ

3-111
3-111

රජබේ ප්රලෘත්ති බදපාර්තබම්න්තුල
අධාපන අමාතාංය

අධාපන අමාතාංය
රජබේ ප්රලෘත්ති බදපාර්තබම්න්තුල

26
27

55259
56382

බක්.ම්.පී.වදමාලි
ඕ.එම්.එම්.දිල්රුක්ෂි

3-111
3-111

ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -බපිටිය
රිපන් බාලිකා විදාය-ගාල්

රිපන් බාලිකා විදාය-ගාල්
ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -බපිටිය

28
29

55409
56380

එල්.එල්.එන්.ප්රභානි
ටී.ඩී.ජයසංශ

3-111
3-111

ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -බදොඩන්බගොඩ
ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -මතුගම

ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -මතුගම
ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -බදොඩන්බගොඩ

30
31

55315
56368

එන්.ඩබ්.ජී.ආර්.ප්රවන්න
එම්.ආර්.නිබරෝනී

3-111
3-111

කාර්මික විදාය- රත්මාන
ආනන්ද විදාය -බකොෂඹ

ආනන්ද විදාය -බකොෂඹ
කාර්මික විදාය- රත්මාන

32

55327

එම්.බක්.බජ්.ආර්.ගුණබවේකර

3-111

ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - ඉමදල

වංඝමිත්තා බාලිකා මශා විදාය-ගාල්

33

56367

බක්.එල්.බක්.එව්.ගුණලර්ධන

3-111

වංඝමිත්තා බාලිකා මශා විදාය-ගාල්

ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - ඉමදල

34
35

55312
56376

පී.එල්.එල්.පී.පන්නි
බක්.වී.ටී.ප්රියදර්නී

3-111
3-111

ජාතික ආපදා වශන බවේලා මධව්ථානය
ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල

ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල
ජාතික ආපදා වශන බවේලා මධව්ථානය

36
37

55154
56375

බක්.ඒ.අරුණා කුමාරි
එල්.ආර්.කංසූරිය

3-111
3-111

ඉඩම් ශා ඉඩම් වංලර්ධන අමාතාංය
ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල

ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල
ඉඩම් ශා ඉඩම් වංලර්ධන අමාතාංය

38
39

55227
55434

ජී.එල්.එම්.දිල්රුක්ෂි
එම්.ටී.ඒ.එව්.දීපාල්

3-111
3-111

කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා.
ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල

ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල
කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා.
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40
41

55450
56366

වී.ජී.ඒ.බක්.ජයලර්ධන
ඩී.ආර්.කලුපශන

3-111
3-111

ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - අක්මීමන
රුහුණ ජාතික අධාපන පීඨය-ගාල්

රුහුණ ජාතික අධාපන පීඨය-ගාල්
ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - අක්මීමන

42
43

55372
56384

සී.එච්.සී.සී.මුශන්දිරම්
යූ.අයි.සරිපුර

3-111
3-111

ඉඩම් බකොමවාරිව් ජනරාල් බදපාර්තබම්න්තුල
ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල

ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල
ඉඩම් බකොමවාරිව් ජනරාල් බදපාර්තබම්න්තුල

44
45

55317
56364

වී.එච්.එන්.නිලුක්ෂී
පී.සී.පී.බපබර්රා

3-111
3-111

ජනමාධ ශා ප්රලෘත්ති අමාතාංය
ආරක්ක අමාතාංය

ආරක්ක අමාතාංය
ජනමාධ ශා ප්රලෘත්ති අමාතාංය

46
47

55190
56385

එච්.ජී.එච්.නිාන්
ඩබ්.එම්.ටී.මංගලිකා

3-111
3-111

පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපාර්තබම්න්තුල
ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල

ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල
පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපාර්තබම්න්තුල

48
49

55168
56363

බී.එම්.ලයි.අබබ්ලර්ධන
සී.එව්.පීරිව්

3-111
3-111

පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපාර්තබම්න්තුල
අධාපන අමාතාංය

අධාපන අමාතාංය
පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපා.

50
51

55171
56397

ඩී.බජ්.එඩ්මන්ඩ්
ඊ.එච්.වීරසංශ

3-111
3-111

පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපාර්තබම්න්තුල
ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල

ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල
පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපාර්තබම්න්තුල

52
53

55268
56395

ඊ.අයි.එල්.ධර්මරත්න
පී.එච්.ඩබ්.සී.ඩී.එව්.සල්ලා

3-111
3-111

පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපාර්තබම්න්තුල
ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල

ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල
පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපාර්තබම්න්තුල

54
55

55414
55419

එම්.ඒ.ජී.එල්.දුමින්ද
සී.අයි. බවබනවිරත්න

3-111
3-111

තාක්ණ විදාය- අනුරාධපුර
කාර්මික විදාය-ගාල්

තාක්ණ විදාය- කළුලැල් පාර- ගාල්
තාක්ණ විදාය- අනුරාධපුර

56
57

55239
56398

එන්.පී.ඒ.ඒ.චතුරිකා
ඊ.බක්.එන්.බක්.එදිරිසංශ

3-111
3-111

කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා.
ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල

ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල
කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා.

58
59

55200
56387

බක්.එව්.එන්.ද.සල්ලා
එව්.ඩබ්.එන්.ඩී.අත්තනායක

3-111
3-111

ශ්රී ංකා ගුලන් ශමුදාල -බකොෂඹ
ජනබල්ඛ්න ශා වංඛ්ාබල්ඛ්න බදපාර්තබම්න්තුල

ජනබල්ඛ්න ශා වංඛ්ාබල්ඛ්න බදපාර්තබම්න්තුල
ශ්රී ංකා ගුලන් ශමුදාල -බකොෂඹ

60
61

55207
56388

සී.පී.කරුණාරත්න
එව්.ඩී.උඩලත්ත

3-111
3-111

ශ්රී ංකා ගුලන් ශමුදාල -බකොෂඹ
කම්කරු බදපාර්තබම්න්තුල

කම්කරු බදපාර්තබම්න්තුල
ශ්රී ංකා ගුලන් ශමුදාල -බකොෂඹ
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