රාජ්ය සසේලා, පළාත් සභා හා පළාත් පාන අමාත්යාාංය
அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
නිදශවහ චතුරශ්රය, ක ොෂඔ 07, ශ්රී ා ළල.
දුර තන

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

07,

இலங்வக.

සෆක්වහ

கதாவலசசி: (94)

கதாவலகல்: (94)

Telephone

Fax

011- 2696211-13
(94) 011- 2166000

මකේ අා ය
எது இல

My No

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-කේල්

කලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்: information@pubad.gov.lk

011- 2695279

இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

.කවේ.නි.ප අධි.පවහ.මළ.ප2022

Web Site

ඔකබ් අා ය

දිනය

Your No

Date

உநது இல

திகதி:

2021.11.12

අමළතළා කල් ේල් 
රළජ් අමළතළා කල් ේල් 
කදඳළර්තකේ තු ප්රධළීන
දිවහත්රික් කල් ේල් 

ලළර්ෂි

ශළ ප්රළකීය ය කල් ේල් 

වහථළන මළ්  - 2022

ෂමනළ රණ නිධළරී කවේලකේ අධි කශ්රේණිය
කේ වමග අමුණළ ඇති උඳකල්ඛණකේ වශ
අනුමත

මළ් වීේ 2022.01.03 දින සිට ක්රියළමකම

රමි. කේ බල ඔබ අමළතළාකේ පකදඳළර්තකේ තුකද අදළෂ නිධළරී

කලත ද ලළ

නියමිත දිනකේදී නල කවේලළ වහථළනකේ ලෆඩ භළර ග නළ කව ඔවු

කලත ද ල ක

02.

අනුගමනය

කමම වහථළන මළ් වීේ කිරීකේදී මළ් වීේ මණ්ඩය විසි

මළ්  ඳදිඳළටිය රළජ් ඳදිඳළන අා

21ප2021 වහථළන මළ්  චක්රකල්ඛය මගි

ලන ඳදිදි
නේ මෆනවි.

රන ද වහථළන
නිකුමක

ර ඇත.

කමම මළ් වීේ සියලුම නිධළරී ට දෆන ගෆීනමට වෆෆවහවිය යුතුය.
03.

වහථළනමළ්  ඳදිඳළටිකයහි කශෝ රළජ් ඳදිඳළන චක්රකල්ඛ 21ප2021 වහථළනමළ් 

චක්රකල්ඛයට කශෝ යයතන වා්රශකේ විධිවිධළන ලට කශෝ අනුකල තම කේ වහථළන මළ් 
ඉල්ලීේ වෆකිල්ට කගන කනොමෆමකකමක නේ ඳමණක් ඒ අනුල වමළකෝචන
ඉදිදිඳමක

 ශෆ . රළජ් කවේලළ ක ොමි

වභළ කල් ේකේ අා

2013.09.13 දිනෆති ලිපිකයහි නිකයෝග අනුල ලළර්ෂි
දීකම
විසි

තීරණ බළ දීකම

අනතු් ල ඉදිදිඳමක

කදඳළර්තකේ තු ප්රධළීන කේ නිර්කී මත ලළර්ෂි
ල් දමනු කනොෆකබ්. ලළර්ෂි
ක ොමි

වභළල විසි

බළ දු

කනොමෆති නේ ලශළම ක්රියළමකම

මිටු තීරණය බළ

රළජ් කවේලළ ක ොමි

වභළල

රනු බන අභියළචනළ, දුක් ගෆනවිලි කශෝ
වහථළන මළ්  තීරණ නියමිත දිකන

වහථළන මළ්  වේබ ධකය

ඳසුලට

ව අභියළචනළල ට රළජ් කවේලළ

තීරණය , එකී තීරණ ක්රියළමකම
ෂ යුතුය.

් ණු

:PSC/APL/07/14/2013 ශළ

වහථළන මළ්  වමළකෝචන

ඳසුල නෆලත සිදු රනු බන අභියළචනළ වේබ ධකය

මිටුල කලත

වීම ලෂ ළන නිකයෝගයක්

04. ඒ ළබීධ කවේලකේ සියලු නිධළරී

ලළර්ෂි

වශළ අ තර්ජ්ළයට පිවිසීමට භළවිතළ

වහථළනමළ්  වේබ ධ අභියළචනළ ඉදිදිඳමක කිරීම
රනු

බ ක

LGN Wi-Fi

ජ්ළය

නේ

http://10.250.1.112:7000 ඔවහකවේද, කලනමක ජ්ළයක් ඔවහකවේ අ තර්ජ්ළ ඳශසු ේ වවළ
ග ක

නේ http://43.224.125.68:7000 යන කලබ් ලිපිනය ඔවහකවේද මළර්ගගත මෘදු ළාගය

(Online Application) තුට පිවිව, තම අභියළචනය 2021.11.26 දිනට කඳර ඉදිදිඳමක
කද.එකවේම එම අයදුේඳකතහි දෘඩ පිටඳතක් යයතන ප්රධළනියළ මගි
වමළකෝචන

මිටුල කලත කයොමු

රන කවද

ලළර්ෂි

ෂ යුතු

වහථළන මළ් 

ළ් ණි ල ද ලමි. ඳලතින ක ොවිඩ් 19 ලවාගත

තමකලය යටකමක අදළ අභියළචනළ ව ළ බෆලීම වශළ මළර්ගගත මෘදු ළාගය ඔවහකවේ අභියළචනය ශළ
යයතන ප්රධළනියළකේ ඉල්ලීම කයොමු කිරීම තුලි

නිධළදියළට සිදුලන අඳශසුතළලය

අලම

රගත ශෆ .
05. 2022 ලළර්ෂි
ශළ ඔබ

වහථළන මළ්  තීරණ යටකමක ඔබ

ළර්යළය කලති

වහථළන මළ් වීමට නියමිත

ළර්යළය කලත වහථළන මළ්  වීමට නියමිත ඒ ළබීධ කවේලකේ නිධළරී කේ නළම

කල්ඛන, මළර්ගගත මෘදු ළාගකේ ( Transfer

Report) යටකමක Transfer Report – I ශළ

Transfer Report -II ඔවහකවේ බළ ගත ශෆ . එකවේම ඔබ අමළතළාකය
පිටතට වහථළන මළ් වීේ බළදී ඇති නිධළරී , අනුප්රාප්තිකයනය ප පිණෙස

ප කදඳළර්තකේ තුකල
න සත් ර රාලා සනෙස න

නියමිත දින නල කවේලළ වහථළනකේ රළජ් ළරී භළරගෆීනමට ශෆකි ලන කවේ මුදළ ශෆරීමට

ටයුතු

රන

කව ද ලන අතර, කමම වහථළන මළ් වීේ ප්රමළදකය

කතොරල ක්රියළමකම

06.

පිටතට වහථළන මළ්  බළ දී ඇති නිධළරී

ඔබ අමළතළාකය

අනුප්රළප්තිති ය

ප කදඳළර්තකේ තුකල

ෂ යුතු බෆද ද ද ලමි.

ඳෆමිකණන කතක් රලළ කනොකගන නියමිත දින නල කවේලළ වහථළනකේ රළජ් ළදි

භළර ගෆීනමට ශෆකිලන කව මුදළ ශෆරීමට
නියමිත දින ක්රියළමකම

ටයුතු

රන කව ද ලන අතර කමම වහථළන මළ් වීේ

ෂයුතු බෆදද ද ලමි.

කේ.කේ. රමකනසිදි
කල් ේ
රළජ් කවේලළ, ඳෂළමක වභළ ශළ ඳෂළමක ඳළන අමළතළාය

රාජ්ය සසේලා, පළාත් සභා හා පළාත් පාන අමාත්යාාංය
அபச சசவயகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
නිදහස චතුරශ්රය, ක ොළඔ 07, ශ්රී ා ල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாளம்பு

දුර තන

ෆක්ස

கதாவசசி: (94)

கதாவகல்: (94)

011- 2696211-13
Telephone (94) 011- 2166000
මකේ අා ය
My No

இங்வக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-කේල්

කලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்: information@pubad.gov.lk

011- 2695279

Fax

இவணனத்தம்: www.pubad.gov.lk

E-mail
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Your No

Date

உநது இ

திகதி:

2021.11.12

அவநச்சின் கசனார்கள்
அபச அவநச்சின் கசனார்கள்
நாயட்டச் கசனார்கள் நற்றும் ிபசதச கசனார்கள்
திவணக்கத் தவயர்கள்

யருடாந்த இடநாற்ங்கள் – 2022
அபச முகாவநத்துய உதயினார் சசவய அதி உனர் தபம்
இத்துடன்

இவணக்கப்ட்டுள்

அட்டயவணனில்

குிப்ிடப்ட்டுள்

இடநாற்ங்கள்

2022.01.03 ஆம் திகதி முதல் வடமுவப்டுத்தப்டும் யவகனில் அனுநதிக்கின்சன். இது
ற்ி அவநச்சில் / திவணக்கத்தில் உள் உாின அலுயர்களுக்கு கதாினப்டுத்தி உாின
தித்தில் புதின சசவய ிவனத்தில் கடவநவனப் காறுப்சற்குநாறு அயர்களுக்கு
அினத்தருநாறு சயண்டிக் ககாள்கின்சன்.
02.

இவ்

இடநாற்ங்கவ

ின்ற்ப்ட்ட

இடநாற்

சநற்ககாள்ளும்

ஒளங்கு

யிதிகள்

சாது

21/2021

இடநாற்
ஆம்

சவனிால்

இக்க

இடநாற்ச்

சுற்ிக்வகனின் மூம் கயினிடப்ட்டுள்து. இவ் இடநாற்ங்கள் கதாடர்ாக ல்ா
அலுயர்களும் அிந்து ககாள்யதற்கா டயடிக்வகவ சநற்ககாள்ல் சயண்டும்.
03.

இடநாற் ஒளங்கு யிதிகளுக்கும் அல்து 21/2021 ஆம் இக்க அபசாங்க ிர்யாக

இடநாற் சுற்ிக்வகக்கும் அல்து தா யிதிக்சகாவயனின் ற்ாடுகளுக்கும் ற் தநது
இடநாற்க் சகாாிக்வககள் கயத்திற் ககாள்ப்டயில்வனானின் நாத்திபம் அதற்கவநன
நீாய்வுக் குளயிடம் அதற்கா முவப்ாடுகவ சநர்ப்ிக்க முடிமம். அபசாங்க சசவயகள்
ஆவணக்குள கசனாாின் PSC/APL/07/14/2013 ஆம் இக்க நற்றும் 2013.09.13 ஆம் திகதின
கடிதத்தின் கட்டவக்கு ற் யருடாந்த இடநாற் நீாய்வுக்குளத் தீர்நாத்வத யமங்கின
ின்ர்

சநற்ககாள்ப்டும்

ஆவணக்குளயிால்
சநன்முவமடுகள்
ாிந்துவபனின்

சநன்முவமடுகள்

தீர்நாங்கள்
அல்து

சாில்

சநற்ககாள்ப்ட்ட

குவகூல்கள்

யருடாந்த

கதாடர்ாக

கதாடர்ில்

இடநாற்

அபசாங்க

ின்ர்

சசவயகள்

சநர்ப்ிக்கப்டும்

திவணக்கத்

தீர்நாங்கள்

உாின

தவயாின்

தித்திலிருந்து

ிற்சாடப்டநாட்டாது. யருடாந்த இடநாற்ங்கள் கதாடர்ா சநன்முவமடுகள் குித்து
அபசாங்க

சசவய

தீர்நாங்கவத்

ஆவணக்குளயிால்
தவடகசய்மம்

வடமுவப்டுத்தப்டல் சயண்டும்.

யமங்கப்ட்ட

கட்டவகள்

தீர்நாங்கள்
இன்சல்

சநற்டி

உடடினாக

04.

இவணந்த சசவயகின் அவத்து அலுயர்கிதும் யருடாந்த இடநாற்ம்

கதாடர்ா
னன்டுத்தி

சநன்முவமடுகவ
இவணனத்வத

சநர்ப்ிப்தற்கு

அணுகுயதானின்

LGN

Wi-Fi

http://10.250.1.112:7000

யவப்ின்வ
ஊடாகவும்,

ி

யவப்ின்ல் மூநாக இவணன யசதினிவ அணுகுயதானின் http://43.224.125.68:7000
னும் இவணனத முகயாினினுடாக ஒன்வன் கநன்காருினுள் (Online Application)
உள்நுவமந்து, தங்கள் சநல்முவமட்டிவ 2021/11/26 திகதிக்கு முன்ர் சநர்ப்ிக்க
சயண்டும்.

அத்துடன்

அவ்யிண்ணப்ப்

டியத்தின்

யன்ிபதினிவ

திவணக்க

தவயாினூடாக யருடாந்த இடநாற் சநல்முவமட்டுக் குளயிற்கு அனுப்ி வயக்குநாறு
தனவுடன்

அினத்

தருகின்சன்.

சநன்முவமட்டிவ

தற்சாதுள்

ாிசீலிப்தற்காக

COVID

கதாற்று

19

இவணனத

சூழ்ிவனில்

கநன்காருினுடாக

சநன்முவமட்டிவ சநற்ககாள்ளுதல் நற்றும் திவணக்க தவயாின் சயண்டுசகாவ
ாிந்துவபப்தன் மூமும் அலுயர்களுக்கு ற்டும் சிபநத்திவ குவக்க முடிமம்.

05.

2022 யருடாந்த இடநாற் தீர்நாங்கின் டி, தநது அலுயகங்கில் இருந்து

இடநாற்ங்கவ கற்றுச் கசல்லும் நற்றும் தங்கின் அலுயகங்களுக்கு இடநாற்ங்கவ
கற்று யரும் இவணந்த சசவயகின் அலுயர்கது கனர் யிபங்கவ, ஒன்வன்
கநன்காருில் Transfer → Report இல் Transfer Report –I நற்றும் Transfer Report –II மூநாக
கற்றுக்ககாள்

முடிமம்.

அத்துடன்

உங்கள்

அவநச்சுக்கு

/

திவணக்கத்திற்கு

/

அலுயகத்திற்கு கயிசன இடநாற்ம் யமங்கப்ட்டுள் அலுயர்கவ திாள் யரும்
யவப வயத்திருக்காது

உாின திகதினில் புதின சசவய ிவனத்தில் கடவநனிவப்

காறுப்சற்கக்கூடினயாறு யிடுயிக்குநாறு அினத்தருயதுடன், இந்த இடநாற்ங்கவத்
தாநதநின்ி அமுல்டுத்துதல் சயண்டும் வும் அினத் தருகிசன்.
06.

தங்கள் அவநச்சிலிருந்து/ திவணக்கத்திலிருந்து கயினிற்கு இடநாற்ங்கள்

கற்றுள் அலுயர்கவ தில் அலுயர்கள் யரும்யவப ிறுத்தி வயக்காது உாின
தித்தில் புதின சசவய ிவனத்தில் கடவநவனப் காறுப்சற்றுக் ககாள்யதற்கு இனலுநா
யவகனில் சசவயனிலிருந்து யிடுயிக்குநாறு அினத்தருயதுடன் இவ் இடநாற்ங்கள் உாின
தித்தில் வடமுவப்டுத்தப்ட சயண்டும் ன்தவமம் அினத் தருகின்சன்.

ஒப்ம்./ சே.சே. பத்சிி
கசனார்
அபச சசவயகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு
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ˁ˨˞˒˫ˁˡ˒˳˦ʢˣ˫ʯǝ˳ɹʢƝˠ
ˉ˫Ưˁ˧ˬǿǩȼ˚Ʈ
ʯʭˁˠ

ʯǩ
ʯʭˁˠ

ˁ˫Ɯː
ʯʭˁˠ

1.

10898

708321583V

˳úŐɓźˉˠƯ˦˪˦

SUPRA
Class

ˣ˘Őɫ˦ʭˡú˥˒˳˖˚˫ə˔˳ȼǦƱˣ

ˣ˘˦ʭˡú˥˒˳˖˚˫ə˔˳ȼǦƱˣ

2.

10898

638492776V

ƌʻļʻ˦˪ȟˠ˫ǧ

SUPRA
Class

ˣ˘˦ʭˡú˥˒˳˖˚˫ə˔˳ȼǦƱˣ

ˣ˘Őɫ˦ʭˡú˥˒˳˖˚˫ə˔˳ȼǦƱˣ

3.

10899

196615101273

ʻȼːȩ˖ˠ˫ˣʭˤ

SUPRA
Class

ʯƱˡɣˠȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼˁ˫əˠ˫ˢˠ

˞˫˔ˡǎ˦˪Ƶú˳ɢˁȼˁ˫əˠ˫ˢˠ

4.

10899

642440349V

ʼʻ˦˪ʯƱ˳ˁʤˡˢ

SUPRA
Class

Ư˧˳˃ʣːȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼˁ˫əˠ˫ˢˠ

ʯƱˡɣˠȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼˁ˫əˠ˫ˢˠ

5.

10899

745452523V

ːȩʻȼʼʇǎ˦˫˘˫ˠˁ

SUPRA
Class

˞˫˔ˡǎ˦˪Ƶú˳ɢˁȼˁ˫əˠ˫ˢˠ

Ư˧˳˃ʣːȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼˁ˫əˠ˫ˢˠ

6.

10900

830660054V

ʰəŐʼʻǦý˞˫ˡ

SUPRA
Class

ûɜǦ˖Țʑɢˣˬɢˢȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ
ˁ˫əˠ˫ˢˠ

˞˫˔ˡȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼˁ˫əˠ˫ˢˠ

7.

10900

716683818V

ʯɞƝ˳əƟˁ˫

SUPRA
Class

˞˫˔ˡȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼˁ˫əˠ˫ˢˠ

ûɜǦ˖Țʑɢˣˬɢˢȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ
ˁ˫əˠ˫ˢˠ

8.

10901

772433948V

ːȩʼșʰəʯ˞ˡŐˣ

SUPRA
Class

ˡƮ˘Țˡ˔˫ú˥˒ɪ˖ɕ˫ˢˠ

ˡƮ˘Țˡˡ˜ə˦ʭˣə˗˘ȝ˫˳Ǌɵˠ
ˁ˫əˠ˫ˢˠ

9.

10901

758631206V

˳úʇʻǦȫȝ˘˫Ǧǐ

SUPRA
Class

ˡƮ˘Țˡˡ˜ə˦ʭˣə˗˘ȝ˫˳Ǌɵˠˁ˫əˠ˫ˢˠ ˡƮ˘Țˡ˔˫ú˥˒ɪ˖ɕ˫ˢˠ

10 .

10902

671033256V

ȫʻȼˣ˦Ǧ˔ý˞˫ˡ

SUPRA
Class

˜Ɯː˫ˡ˳ˣˢˁ˲ɿˁə˞˚ə˳ɏ˥˒˧˫
˦ʭˣə˗˘˞˗ɕ˦˪˕˫˘ˠ

˧ɢǐȼȿɢˢȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ
ˁ˫əˠ˫ˢˠ

11 .

10902

733510021V

ɫʼșʰəʻ˦˪˳˚˳əˡ˫

SUPRA
Class

˜Ɯː˫ˡ˳ˣˢȝ˫˳Ǌɵˠˣ˫ɜ˞˫ə˃ʯ˗ɕú˥
ˁ˫əˠ˫ˢˠ

˜Ɯː˫ˡ˳ˣˢˁ˲ɿˁə˞˚ə˳ɏ˥˒˧˫
˦ʭˣə˗˘˞˗ɕ˦˪˕˫˘ˠ

12 .

10902

736830698V

ȫʼʼʼ˳˜ʤ˃ȿˣ

SUPRA
Class

ʱɢˢȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼˁ˫əˠ˫ˢˠ

˜Ɯː˫ˡ˳ˣˢȝ˫˳Ǌɵˠˣ˫ɜ˞˫ə˃
ʯ˗ɕú˥ˁ˫əˠ˫ˢˠ

˘˞

˳ɹʢƝˠ

_Combined Services Transfer Unit & Combined Services Information Technology Unit

ˣə˔˞˫˘˳˦ʢˣ˫˦˪˕˫˘ˠ

˘ˣ˳˦ʢˣ˫˦˪˕˫˘ˠ

2022
˳ˣ˘ƮˁɞƟ
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ˁ˨˞˒˫ˁˡ˒˳˦ʢˣ˫ʯǝ˳ɹʢƝˠ
ˉ˫Ưˁ˧ˬǿǩȼ˚Ʈ
ʯʭˁˠ

ʯǩ
ʯʭˁˠ

ˁ˫Ɯː
ʯʭˁˠ

13 .

10902

747393567V

ƌŐʴȝ˘˫Ǧǐ

SUPRA
Class

ˣˬɢˢˣ˫ˠȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼˁ˫əˠ˫ˢˠ

ʱɢˢȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼˁ˫əˠ˫ˢˠ

14 .

10903

795351159V

˳úʼʼý˞˫ˡʆʭ˧

SUPRA
Class

ˡˉ˳ɏȿǖ˒˳˖˚˫ə˔˳ȼǦƱˣ

ˡ˫ˉɕ«˳˦ʢˣ˫˚˨˫Ʈ˦˝˫˧˫˚˨˫Ʈ
˚˫ˢ˘ʯ˞˫˔ɕ˫ʭˤˠ

15 .

10904

760962635V

ʻʻļʻȼʰəʯ˳ȩˡƮ˘

SUPRA
Class

ǧˁˣˬˡŹˠȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼˁ˫əˠ˫ˢˠ

ʰ˒˞ƍˣˁ˫əȽˁɪ˖ɕ˫ˢˠ

16 .

10904

698131837V

ːȩʻȼʯɐɪĀ˞ʉɜˠ

SUPRA
Class

ʰ˒˞ƍˣˁ˫əȽˁɪ˖ɕ˫ˢˠ

ǧˁˣˬˡŹˠȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼ
ˁ˫əˠ˫ˢˠ

17 .

10905

658102257V

ʰəŐƌȫˡ˫ˉ˚ú˥

SUPRA
Class

ˁ˭˃ɢˢˡ˜ə˦ʭˣə˗˘ȝ˫˳Ǌɵˠˁ˫əˠ˫ˢˠ ˁ˭˃ɢˢȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼˁ˫əˠ˫ˢˠ

18 .

10905

818552181V

ȫɓʻǦǧ˦ʭ˦ˢ˫

SUPRA
Class

ˁ˭˃ɢˢȝ˫˳Ǌɵˠ˳ɢˁȼˁ˫əˠ˫ˢˠ

˘˞

˳ɹʢƝˠ

_Combined Services Transfer Unit & Combined Services Information Technology Unit

ˣə˔˞˫˘˳˦ʢˣ˫˦˪˕˫˘ˠ

˘ˣ˳˦ʢˣ˫˦˪˕˫˘ˠ

2022
˳ˣ˘ƮˁɞƟ

ʳǎɜ˳ɏǏ
ʯǩȝ˫ȗƯˁ˳ˠý
ˢ˜˫Ǐ˞ˎˁˎɒƱ
ˁˡǩˢˬ˳ȩ

ˁ˭˃ɢˢˡ˜ə˦ʭˣə˗˘ȝ˫˳Ǌɵˠ
ˁ˫əˠ˫ˢˠ
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