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දුරකථන 

கதொகலபசி      011-2696211-13 

Telephone         011-2166000 

 

සෆක්වහ  

கதொகலகல்      011-2695279 

Fax                   

 

රාජ්ය ොවේලා  පෂාත් වභා ශා පෂාත් පාන අමාත්යාංය 
அபச பசகைகள், நொகொண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அகநச்சு 
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ඊ-මේල්  

நின்ஞ்சல்      info@pubad.gov.lk 

E-mail                    

 

මලබ් අඩවිය  
இகணனத்தளம்        wwww.pubad.gov.lk 

Website       

 

 
 
 
     
 
 
 
 
    
 
 

මමේ අංකය       ඔමබ් අංකය     දිනය  

எனது இல    MPA/PSD/C6/AT-2021  உமது இல               திகதி       2021.02.08 
My No        Your No       Date  
 

 

අමළත්ළං මල්කේල්  

ප්රධාළන මල්කේල්  

මකොමි  වභළ මල්කේල්  

දිවහත්රික් මල්කේද දිවළිවරල්  

මෙිළර්ත්මේ තු ප්රධාළින  

 

ශ්රී ංළා රමව්පපාදන ොවේලො  නිරරය්ගො  ලා්ෂිකළ ව්ාාන මාුවීම්ප ව්පබ්ගර අභියාචනා - 2021 

 

 ශ්රී ංකළ රමවේිළෙන මව ලම  ිනධාළින මේ 2021 ලර්ය වඳශළ සිදු කරන ෙ ලළර්ෂික වහථළන 

මළ්වීේ ශළ බෆ මඳ . 

 

02. එම වහථළන මළ්වීේ වේබ ධාමය  අභියළචනළ මණ්ඩම  තීරණ මේ වමඟ ඉදිිනිත් කර ඇත්. 

 

03. ඒ අනුල , මමම අභියළචනළ මණ්ඩම  තීරණය ිිනදි මලනවක් මනොවු 2021.03.01 දින සිට ක්රියළත්මක 

වීමට ිනයමිත්ල වරබු සියලුම වහථළන මළ්වීේ 2021.03.01 දින සිට ෙ, 2021.03.01 දිමන  ිසු විම මය  දින 

වඳශ  කර ඇවර වහථළන මළ් චර එම දිනය ිදී  ෙ ක්රියළත්මක ම .  

 

04. එබෆවි , අනුප්රළප්තිවරකය  මව ලයට ලළර්ත්ළ කරන මත්ක් මනොසිට වහථළන මළ්වීේ ලට යටත් සියලුම 

ිනධාරය  අෙළෂ දිනම  නල මව ලළ වහථළන ල රළජකළින භළර ගෆනීමට ශෆකි ලන මව  ලර්ත්මළන මව ලළ 

වහථළනමය  මුෙළ ශෆරීමට කටයුතු කරන මවෙ කළ්ණිකල ෙ ලමි.  

 

05. ලළර්ෂික වහථළන මළ් ිනමයෝගයක් මත් ිනයමිත් ිිනදි වහථළන මළ් ිනමයෝග බළ ඇවර ිනධාළිනයකු නල 

මව ලළ වහථළනය මලත් රළජකළින  වඳශළ ලළර්ත්ළ මනොකර සිටින අලවහථළලකී  එම ිනධාරයළ වහථළන මළ්ල බළ 

ඇවර මෙිළර්ත්මේ තුම  ද ආයත්නම  ප්රධාළිනයළ විසි  රළජ මව ලළ මකොමි  වභළ කළර්ය ිටිිළටික රීවර 27  

ලග වරය අනුල මව ලය ශෆර යළමේ ිනම ෙනය ිනකුත් කිරීමට කටයුතු කෂ යුතුය.  

        

 
 

මේ.මේ. රත්නසිින 

මල්කේ 

රළජ මව ලළ, ිෂළත් වභළ ශළ ිෂළත් ිළන අමළත්ළංය 
 

 

 
 

වටශන -  ලා්ෂිකළ ව්ාාන මාුව ව්පබ්ගරල රාජ්ය ොවේලා ොළ ිෂ්ග වභාල ොලත් අභියාචනය්  දිරිපපත් 

ළර්ගෝග න්ප ිරන 14 ්  ඇතුත් ෝප වමඟ ද් ලා ඇති 05 A ආළෘතිපත්රය ව්පපූ්ෂණ ළර ොය මු ළෂ යුතුය. 



Emp. No. Name Grade Current Work Place Transferred Work Places Appeal Board Decision

C5/40 Mr. K.T.I. Premarathne I Department of External Resources North Western Provincial Counil Cancelled

C4/146 Ms. N.P.D.A.M. Nishshanka I Chief Ministry - North Western Provincial Council Department of External Resources Cancelled

C4/115 Ms. S.B. Nanayakkara I Chief Ministry - Southern Provincial Council Ministry of Education - Southern Provincial Council No Change

C3/46 Ms. R.N. Dodampe Gamage I Ministry of Education - Southern Provincial Council Chief Ministry - Southern Provincial Council No Change

C4/184 Ms. W.A.C.K. Vithana I District Secretariat, Gampaha

State Ministry of Vehicle Regulation, Bus Transport 

Services and Train Compartments and Motor Car 

Industry

No Change

C5/39 Mr. B.S.N.Perera I Chief Secretariat- Western Provincial Council District Secretariat, Gampaha No Change

C3/105 Ms. M.A.K.N. Gunawardhana II
Planning Secretary's Office, Southern Provincial 

Council
District Secratariat, Galle Cancelled

C3/238 Ms. K.G.D. Madurangi II District Secratariat, Galle Refer the Batch No. 19

C4/85 Ms. W.M.D. Kumari II Department of Technical Education & Training Ministry of Agriculture
No Change

C1/191 Mr. E.M.S. Ekanayake II Ministry of Agriculture Department of Technical Education & Training
No Change

C4/35 Mr. N.P. Koralage II
Planning Secretary's Office, Southern Provincial 

Council
Ministry of Education - Southern Provincial Council

No Change

C3/157 Ms. G.P.H. Irangani II Ministry of Education - Southern Provincial Council
Planning Secretary's Office, Southern Provincial 

Council

No Change

C1/190 Mr. T.W.K. Ekanayaka II
Planning Secretary's Office, Southern Provincial 

Council
District Secretariat, Galle

No Change

C4/197 Ms. H.L.G.S. Kanthi II District Secratariat, Galle
Planing Secretariate Office - Southern Provincial 

Council

No Change

ANNUAL TRANSFER APPEAL BOARD DECISION

Sri Lanka Planning Service - 2021

Batch No. 02

Batch No. 03

Batch No. 04

Batch No. 08

Batch No. 05

Batch No. 06

Batch No. 07



C4/05 Ms. W.P. Kalyani II Ministry of Highways Ministry of Industries
No Change

C5/71 Ms. I.S. Pattiyagamage II Ministry of Industries Ministry of Highways
No Change

C3/200 Mr. G.D.P. Munidasa II Ministry of Tourism Ministry of Industries
No Change

C3/154 Mr. S.S. Godakanda Arachchi II Ministry of Industries Ministry of Tourism
No Change

C3/101 Ms. J.M.A.L. Jayakodi II

State Ministry of Samurdhi, Household Economy, 

Micro Finance, Self Employment and Business 

Development

Ministry of Transport Cancelled

C4/215 Ms. K.A.H. Lakdharani II Ministry of Transport

State Ministry of Samurdhi, Household Economy, 

Micro Finance, Self Employment and Business 

Development

Cancelled

C3/199 Ms. K.W. Munasinarachchi II District Planning Secretariat, Matara

State Ministry of Agriculture, Agrarian Development, 

Irrigation, Water supply and Drainage, Food Supply 

and Distribution, Trade and Cooperative 

Development- Sothuern Provincial Council

No Change

C2/155 Ms. K.S.S.Weerawardana II

State Ministry of Agriculture, Agrarian Development, 

Irrigation, Water supply and Drainage, Food Supply 

and Distribution, Trade and Cooperative 

Development- Sothuern Provincial Council

District Planning Secretariat, Matara
No Change

C2/41 Ms. M.P. Indika Senarathne II Divisional Secretariat, Galigamuwa Refer the Batch No. 20

C1/79 Mr. I.H.A. Bandara II Sabaragamuwa Provincial Council Divisional Secretariat, Galigamuwa Cancelled

C5/89 Ms. W.S.C. Ranasinghe II Divisional Secretariat, Bulathkohupitiya Refer the Batch No. 21

C4/94
Ms. K.D. Kusumalatha 

Kumaranayake
II Sabaragamuwa Provincial Council Divisional Secretariat, Bulathkohupitiya Cancelled

C5/199 Ms. R.M.N.C.K. Ramanayaka
III

Divisional Secretariat, Medirigiriya Divisional Secretariat, Thamankaduwa Cancelled

C4/38 Ms. K.I.A. Kothalawala II Divisional Secretariat, Thamankaduwa Divisional Secretariat, Medirigiriya Cancelled

Batch No. 17

Batch No. 15

Batch No. 16

Batch No. 10

Batch No. 11

Batch No. 12

Batch No. 09



C4/131 Ms. A.L.S. Nazima I
State Ministry of Skills Development, Vocational 

Education, Research & Innovation

State Ministry of Women and Child Development, 

Pre schools & Primary Education, School 

Infrastructure & Education Services

New Transfer Given

C3/03 Mr. J.P. Sarath Jayasinghe I

State Ministry of Women and Child Development, 

Pre schools & Primary Education, School 

Infrastructure & Education Services

State Ministry of Skills Development, Vocational 

Education, Research & Innovation
New Transfer Given

C3/238 Ms. K.G.D. Madurangi II District Secratariat, Galle Chief Secretary's Office, Southern Provincial Council Changed

C4/190 Ms. R.D. De Zoysa II Chief Secretary Office - Southern Provincial Council District Secretariat, Galle New Transfer Given

C2/41 Ms. M.P. Indika Senarathne II Divisional Secretariat, Galigamuwa District Secretariat, kegalle Changed

C3/116 Ms. M.A.A.P. Morawaka Arachchi II District Secretariat, kegalle Divisional Secretariat, Galigamuwa New Transfer Given

C5/89 Ms. W.S.C. Ranasinghe II Divisional Secretariat, Bulathkohupitiya District Secretariat, kegalle Changed

C2/164 Mr. N.C. Wickramanayake II District Secretariat, kegalle Divisional Secretariat, Bulathkohupitiya New Transfer Given

C2/17 Ms. S.A.M.A. Sandamali II Divisional Secretariat, Matara - Kadawathsathara Can't be Accomplished

C2/152 Ms. M.D.R. Weerasinghe II Rubber Development Department Can't be Accomplished

C2/12 Ms. K.A.Y.R.S. Samarasinghe II
State Ministry of Livestock, Farm Promotion and 

Dairy & Egg Related Industries
Can't be Accomplished

Batch No. 22

Batch No. 24

Batch No. 18

Batch No. 19

Batch No. 20

Batch No. 21

Batch No. 23



ආකෘති පත්ර අංක : 5A 
 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පිළිබඳ අභියාචනා 
 

ශ්රී ලංකා ක්රමසම්පාදන සසේවසේ  වාර්ෂීක ස්ථාන මාරු තීරණ සම්බන්ධසයන් රාජ්ය සසේවා සකොමිෂන් සභාව සවත අභියාචනා 

ඉදිරිපත් කිරීම - වර්ෂය 2021 
 

අභියාචක පිළිබඳ සතොරතුරු 
  
අ. ප ෞද්ගලික ප ොරතුරු 
  

01. මුලකුරු සමඟ නම  
 
 
 

02.  නතුරු හා  න්තිය  
 

03. උ න් දිනය 
YYYY/MM/DD               

 
        

04. වයස :- 
(2020.12.31 දිනට) 

05. ජාතික 
හැඳුනුම් ත් 
අංකය 
 
 
 

06. ස්ත්රී / පුරුෂ භාවය 

07. ස්ථීර ලිපිනය :- 
 
 
 
 

ප්රාපද්ශීය පේකම් පකොට්ඨාශය :- 
 
දිස්ත්රික්කය :- 
 

08.  ාවකාලික 
ලිපිනය :- 
 
 
 
 
 
 

 

09. දුරකථන අංකය :-  
 
 
කාර්යාලය :- 
 
 
ප ෞද්ගලික :- 

10. විවාහක / අවිවාහක බව :- 
 
 

11. කලත්රයාපේ 
නම :- 
 
 

12. කලත්රයාපේ රැකියාව හා පසේවා ස්ථානය :-  
 

13. දරුවන් ගණන :- 14. ඔවුන්පේ වයස :- 
 
 
 

15. ඉපගනුම ලබන  ාසැේ :- 

 
ආ. පසේවා ප ොරතුරු 
 

16.  නතුරට  ත් වූ දිනය :-  
 

 

17. වර් මාන පසේවා ස්ථානය 
 
 

18. පසේවා ස්ථානය පිහිටි නගරය :- 

19. වර් මාන පසේවා ස්ථානයට වාර් ා කළ දිනය :- 20. වර් මාන පසේවා ස්ථානපේ පසේවා කාලය 
(2020.12.31 දිනට) 
 
අවුරුදු............මාස............දින......... 
 

21. ප්රතිලාභ ලබන (ප්රියමනා ) පසේවා ස්ථානයක / ස්ථානවල පසේවය කර තිපේද? 
 
 

 



22. රජපේ 
පසේවපේ 
පූර්ව පසේවා 
ස්ථාන 

පසේවා ස්ථාන ප්රියමනා  පසේවා 
ස්ථානයකි 
/ප්රියමනා  පනොවන 
පසේවා ස්ථානයකි 

පසේවා කාලය 

1   සිට දක්වා  

2     

3     

4     

5     

6     

 

 
ඇ. ස්ථාන මාරු ඉේලීම් පිළිබඳ ප ොරතුරු (අදාළ පකොටුපේ  ලකුණ පයොදන්න) 
 

23. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම් 
කර 

ස්ථාන මාරු අයදුම් කර ඇති පසේවා ස්ථාන 

ඇ  නැ  1  

  2  

 3  

4  

5  

ස්ථාන මාරු ලැබී තිපේ නම් එම පසේවා ස්ථානය :- 

ස්ථාන මාරු ලැබී ඇති පසේවා ස්ථානයට , නිලධාරියා ස්ථිර  දිංචි ස්ථානපේ සිට ඇති දුර (කි.මි) :- 
 
ස්ථාන මාරු චක්රය සමන්වි  වන නිලධාරීන් ගණන : - 
 

 
 

24. ස්ථාන මාරු සමාපලෝචන කමිටුවට අයදුම් කර  
 

ඇ   

නැ   

 
25. නිලධරයා මීට ප ර වර්ෂවලදී වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සඳහා ඉේලුම් කර තිපේද? 

 
ස්ථාන මාරු ඉේලුම් කර ඇත්නම්, ස්ථාන මාරු ඉේලුම් කර ඇති වර්ෂ හා ඉේලුම් කර ඇති පසේවා ස්ථාන  

 

 ඉේලුම් කළ වර්ෂය ඉේලුම් කරන ලද පසේවා ස්ථාන 

   

   

   

   

 
 



26. ඉහ  අංක 26  රිදි ඉේලුම් කරන ලද වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ඉේලීම් සම්බන්ධපයන් ලැබී ඇති තීරණ  :-  
(ස්ථාන මාරුවක් ලැබී පනොමැති නම් ඒ බවද සඳහන් කරන්න) 
 
 
 

 
ඈ. සමාපලෝචන කමිටුව පව  කරන ලද ඉේලීම් පිළිබඳ ප ොරතුරු :- 
 

27. සමාපලෝචන කමිටුව පව  කරන ලද ඉේලීම :-  

ස්ථාන මාරුව අවලංගු කිරීම  ස්ථාන මාරුව සංපශෝධනය කිරීමට ඉේලුම් කපළේ නම් එපසේ 
ඉේලුම් කළ පසේවා ස්ථාන  

ස්ථාන මාරුව සංපශෝධනය කිරීම  1  

නව ස්ථාන මාරුවක් ලබා ගැනීම  2  

  3  

 

 

28. ස්ථාන මාරු සමාපලෝචන කමිටු තීරණය :-  
 
 

 

 
ඉ. රාජය පසේවා පකොමිෂන් සභාව පව  ඉදිරි ත් කරන ලද අභියාචනය පිළිබඳ ප ොරතුරු :- 
 

29.  ස්ථාන මාරු සමාපලෝචන කමිටු තීරණයට එපරහිව රාජය පසේවා පකොමිෂන් සභාව පව  අභියාචනයක් ඉදිරි ත් කිරීමට 
පහේතු :-  
 
1.   ............................................................................................................................................................ 

2.   ............................................................................................................................................................ 

3.   ............................................................................................................................................................ 

 

30. ඉහ  පහේතු සනාථ කිරීමට අදාළ ලිඛි  සාධකවල සහතික කළ පිට ත්  හ  දැක්පවන ඇමුණුම් වශපයන් යා කර 
ඇ . :-  

 
ඇමුණුම 1 ............................................................................................................................................................ 

ඇමුණුම 2 ............................................................................................................................................................ 

ඇමුණුම 3............................................................................................................................................................ 

 

31. ඉේලා සිටිනු ලබන සහන :- 
 
1.   ............................................................................................................................................................ 

2.   ............................................................................................................................................................ 

3.   ............................................................................................................................................................ 

 
 

ඉහ  දක්වා ඇති ප ොරතුරු සියේල ස ය හා නිවැරදි බව ප්රකාශ කරමි. 

 
         .................................        ................................... 
        දිනය          අත්සන 
 
 



ඊ. අමා යාංශ / පද ාර් පම්න්තු ප්රධානියාපේ නිර්පද්ශ 
 

 
නිලධාරියා / නිලධාරිනිය විසින් ඉදිරි ත් කර ඇති ඉහ  සඳහන් ප ොරතුරු ඹහුපේ / ඇයපේ ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනුව අනුව 
නිවරදි බව සහතික කරමි. ශ්රී ලංකා ක්රමසම් ාදන පසේවපේ 2021 වාර්ෂීක ස්ථාන මාරු තීරණ සම්බන්ධපයන් රාජය පසේවා 
පකොමිෂන් සභාව පව  ඉදිරි ත් කරන  අභියාචනය නිර්පද්ශ කරමි.  හ  සඳහන් පහේතු ම  නිර්පද්ශ පනොකරමි. 
 
 

I. .................................................................................................................................................................. 

II. .................................................................................................................................................................. 

III. .................................................................................................................................................................. 

 
         .................................        ................................... 
        දිනය          අත්සන 
 

 
 
උ. ස්ථාන මාරු බලධරයාපේ නිර්පද්ශ :-  
 

I. ස්ථාන මාරු චක්රය සම්බන්ධ වන නිලධාරීන් ගණන   .............................................................................. 

II. අභියාචනය පිළිබඳ නිර්පද්ශය : 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 
 
 

         .................................        ................................... 
        දිනය          අත්සන 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



- ආකෘති අංක 05B 
 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පිළිබඳ අභියාචනා 
 

ශ්රී ලංකා ක්රමසම්පාදන සසේවසේ  වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ සම්බන්ධසයන් රාජ්ය සසේවා සකොමිෂන් සභාව සවත අභියාචනා 

ඉදිරිපත් කිරීම - වර්ෂය 2021 
 

අනුප්රාප්තික නිලධාරියා පිළිබඳ සතොරතුරු 
  

I. අභියාචක නිලධාරියාගේ නම හා තනතුර : 

................................................................................................................................................................ 

II. අභියාචක නිලධරයාට අදාළ අනුප්රාප්තික නිලධාරියා පිළිබඳ ගතොරතුරු 

 
අ. ග ෞද්ගලික ගතොරතුරු 
  

01. මුලකුරු සමඟ නම  

02. තනතුරු හා  න්තිය  
 

03. උ න් දිනය 
YYYY/MM/DD               

 
        

04. වයස :- 
(2020.12.31 දිනට) 

05. ජාතික හැඳුනුම් ත් අංකය 
 
 
 

06. ස්ත්රී / පුරුෂ භාවය 

07. ස්ථීර ලිපිනය :- 
 
 
 

 

08. තාවකාලික ලිපිනය :- 
 
 
 

 

09. දුරකථන අංකය :-  
 

කාර්යාලය :- 
 

ග ෞද්ගලික :- 

10. විවාහක / අවිවාහක බව :- 
 
 

11. කලත්රයාගේ 
නම :- 

 
 

12. කලත්රයාගේ රැකියාව හා ගසේවා ස්ථානය :-  
 

13. දරුවන් ගණන :- 14. ඔවුන්ගේ වයස :- 
 
 
 

15. ඉගගනුම ලබන  ාසැල් :- 

 
ආ. ගසේවා ගතොරතුරු 
 

16. තනතුරට  ත් වූ දිනය :-  
 

 

17. වර්තමාන ගසේවා ස්ථානය 
 
 

18. ගසේවා ස්ථානය පිහිටි නගරය :- 

19. වර්තමාන ගසේවා ස්ථානයට වාර්තා කළ දිනය :- 20. වර්තමාන ගසේවා ස්ථානගේ ගසේවා කාලය 
(2020.12.31 දිනට) 
 
අවුරුදු............මාස............දින 
 

21. ප්රතිලාභ ලබන (ප්රියමනා ) ගසේවා ස්ථානයක / ස්ථානවල ගසේවය කර තිගේද? 
 
 

 



22. රජගේ 
ගසේවගේ 
පූර්ව ගසේවා 
ස්ථාන 

ගසේවා ස්ථාන ප්රියමනා  ගසේවා 
ස්ථානයකි 
/ප්රියමනා  ගනොවන 
ගසේවා ස්ථානයකි 

ගසේවා කාලය 

1   සිට දක්වා  

2     

3     

4     

5     

 
 
ඇ. ස්ථාන මාරු ඉල්ලීම් පිළිබඳ ගතොරතුරු (අදාළ ගකොටුගේ  ලකුණ ගයොදන්න) 
 

23. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම් කර ස්ථාන මාරු සංග ෝධනය කිරීමට ඉල්ලුම් කගළේ නම් ඉල්ලුම් කළ  ගසේවා ස්ථාන 

ඇත නැත 1  

  2  

 3  

4  

5  

 
ස්ථාන මාරු ලැබී තිගේ නම් එම ගසේවා ස්ථානය :- 
 
ස්ථාන මාරු ලැබී ඇති ගසේවා ස්ථානයට, නිලධරයා  දිංචි ස්ථානගේ සිට ඇති දුර (කි.මි.) :- 
 
ස්ථාන මාරු චක්රය සමන්විත නිලධාරීන් ගණන :-  ................................... 

 

 
 
24. නිලධරයා මීට ග ර වර්ෂවලදී වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සඳහා ඉල්ලුම් කර තිගේද? 

 
ස්ථාන මාරු ඉල්ලුම් කර ඇත්නම්, ස්ථාන මාරු ඉල්ලුම් කර ඇති වර්ෂ හා ඉල්ලුම් කර ඇති ගසේවා ස්ථාන 
 

 ඉල්ලුම් කළ වර්ෂය ඉල්ලුම් කරන ලද ගසේවා ස්ථාන 

   

   

   

 



 
 

25. ඉහත අංක 24  රිදි ඉල්ලුම් කරන ලද වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සම්බන්ධගයන් ලැබී ඇති තීරණ :-   

 

 
ඈ. සමාගලෝචන කමිටුව ගවත කරන ලද ඉල්ලීම් පිළිබඳ ගතොරතුරු : - 
 

26. ස්ථාන මාරු සමාගලෝචන කමිටුවට අයදුම් කර ඇත  

නැත  

 
 

27. සමාගලෝචන කමිටුව ගවත කරන ලද ඉල්ලීම:- 

ස්ථාන මාරුව අවලංගු කිරීම  ස්ථාන මාරුව සංග ෝධනය කිරීමට ඉල්ලුම් කගළේ නම් එගසේ 
කළ  ගසේවා ස්ථාන  

සංග ෝධනය කිරීම  1 

නව ස්ථාන මාරුවක් ලබා ගැනීම  2 

3 

 
 

28. ස්ථාන මාරු සමාගලෝචන කමිටු තීරණය :-  

 
ඉ. රාජය ගසේවා ගකොමිෂන් සභාව ගවත අභියාචනා කිරීම පිළිබඳ ගතොරතුරු: - 
 

29.  රාජය ගසේවා ගකොමිෂන් සභාව ගවත අභියාචනයක් ඉදිරි ත් කර තිගේ ද / නැද්ද යන්න :-   
 

 

30. අභියාචකගේ ඉල්ලීම ඉටුකළගහොත් අනුප්රාප්තික නිලධරයාට අගතියක් ගනොවන  රිදි ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

කිරීම පිළිබඳ ගල්කම්, රාජය  රි ාලන, කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාතයාං ගේ නිර්ගද් ය :- 

 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

 

         .................................        ................................... 
        දිනය          අත්සන 




