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අමළතළං සල්කේලරුන් 
රළජ් අමළතළං සල්කේලරුන් 
සදඳළර්තසේන්තු ප්රධළීනන් 
දිවහත්රික් සල්කේලරුන් 
 

 

2022 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නිසයෝග නිකුත් කිරීම 

රජ්සේ භාා ඳරිලර්ත්ක සවේලය, ශ්රී ාංකා සත්තරතුරු ශා වනිනිසන න ත්ාෂණස සවේලය, 

වාංලර්ධන නිධාරී සවේලය,ශ්රී ාංකා රජ්සේ පුව්ත්කායාධිඳති සවේලය, කෂමනාකරස 

සවේලා නිධාරී සවේලය, ඒකාබද්ධ රියදුරු සවේලය, කාර්යා සවේලක සවේලය 

 
ඉශත කරුණ වේබන්ධල මසේ වමළංක ශළ 2021.11.01 දිනෆති ලිපිය මඟින් ඉදිරිඳත් කෂ 

2022 ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිසයෝග ශළ එම ලිපිසේ වශන් කරුණු ලට ඔබසේ කළරුණික අලධළනය 
සයොමු කරනු ෆසබ්. 
 
02. එම වහථළන මළරු සයෝජ්නළ වේබන්ධල මළ සලත ඉදිරිඳත් ව කරුණු දෆක්වීේ පිළිබල රළජ් 
සවේලළ සකොමින් වභළසේ කළර්ය ඳටිඳළටික රීති 1 ලෆනි කළණ්ඩසේ XVIII ලෆනි ඳරිච්සේදසේ 210 වශ 
211 ලගන්ති අනුල ව ලළර්ෂික වහථළන මළරු සයෝජ්නළ වමළසෝචන කමිටු තීරණ සේ වමඟ ඉදිරිඳත් 
කරමි. සමමඟින් සිදු කරනු ෆබ වංසෝධනයන්ට යටත්ල ඉශත වශන් නිධළරීන් වේබන්ධසයන් 
මළසේ වමළංක ශළ 2021.11.01 දිනෆති ලිපිය මගින් සයෝජිත 2022 ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිසයෝග 
සමයින් අනුමත කරමි. 
 

03.  ව්ථාන මාරු නිසයෝග වම්බනිධසයනි ලන අභියාචනා : 

 
(අ) වහථළන මළරු නිසයෝගයන් වේබන්ධසයන් අතෘප්තියට ඳත් නිධරයන්ට රළජ් සවේලළ 

සකොමින් වභළසේ කළර්ය ඳටිඳළටික රීති XX ලන ඳරිච්සේ සේ විධිවිධාන අනුල රළජ් සවේලළ 

සකොමින් වභළල සලත් අභියාචනා කෂ ශැක. අභියාචනා මාර්ගගත් ක්රමසයනි 

http://43.224.125.68:7009  ඔව්සවේ සශෝ ඔබ ආයත්නය මඟිනි අනිත්ර්ජ්ායට පිවිසීමට භාවිත් කරනු 
බනිසනි LGN Wi-Fi ජ්ාය නම් http://10.250.1.112:7009 ඔව්සවේ ඉදිරිඳත් කෂ ශෆකිය. 
 

(ආ) වමාසෝචන කමිටුලට අයදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කෂ නිධරයනිට ඳමසෂණ රළජ් සවේලළ සකොමින් 
වභළල සලත අභියළචනළ ඉදිරිඳත් කෂ ශෆකිය. 
 
(ඇ) අභියළචනළ මළර්ගගත ක්රමය ඔවහසවේ රළජ් සවේලළ සකොමින් වභළල සලත ඉදිරිඳත් කිරීසමන් 

අනතුරුල එහි මුද්රිත පිටඳතක් තම ස ඳාර්ත්සම්නිතු ප්රධානියා මිනනි මා සලත් එවිය යුතුය. ඒ වමඟම 
අභියළචනසයහි වශන් කරුණු වනළථ කිරීමට අදළෂ සල්ඛන ද අමුණළ එලන්සන් නේ මෆනවි. 
 

(ඈ) ඉදිරිඳත් කරන අභියළචනයන් 2021.12.21 දිනට සශෝ ඊට සඳර මළර්ගගතල ඉදිරිඳත් කෂ යුතු 
අතර එදිනට ඳසුල ඉදිරිඳත් කරන අභියළචනළ ප්රතික්සේඳ කරනු ෆියය ශෆක.  
 

මසේ අංකය  ඔසබ් අංකය     දිනය  
எது இல  உநது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 
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04. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නිසයෝග ක්රියාත්මක කිරීම. 

 
2022 ලර්ය වශළ ව වහථළන මළරු නිසයෝග වේබන්ධසයන් රළජ් සවේලළ සකොමින් වභළල විසින් 
කරනු ෆියය ශෆකි සලනවහකේ ලට යටත්ල රළජ් සවේලළ සකොමින් වභළල විසින් තීරණය කරනු 
බන දින සිට සශෝ අදළෂ වහථළන මළරු නිසයෝගලට ඉදිරිසයන් දක්ලළ ඇති දින සිට ඳශත ඳරිදි 
ක්රියළත්මක සේ. 
 

(අ) 2022 ලාර්ෂික ව්ථානමාරු සේඛනසේ ශා වමාසෝචන කමිටු තීරස යටසත් 2022.01.03 සිට 

ක්රියාත්මක ලන සවේ අනුමත් කරන   ව්ථානමාරු ශා අ ාෂ නිධාරියාසේ නම ඉදිරිසයනි 

ව්ථානමාරුල ක්රියාත්මක ලන දිනය වටශනිකර සනතමැති ව්ථානමාරු,  රාජ්ය සවේලා සකතමිනි වභාල 

විසිනි තීරසය කරනු බන දින සිට ක්රියාත්මක සන. 

 

(ඈ) රාජ්ය සවේලා සකතමිනි වභාල විසිනි තීරසය කරනු බන දිනට ඳසු එෂසඹන දිනයනි 

වශනිල ඇති අසනකුත් නිධාරීනිසේ ව්ථානමාරු, ලාර්ෂික ව්ථානමාරු සේඛනසේ සශෝ 

වමාසෝචන කමිටු තීරස යටසත් නිධාරියාසේ නම ඉදිරිසේ  ෂණලා ඇති දින සිටම ක්රියාත්මක සන. 

 
ඒ අනුල ඔබ අමළතළංසේ/සදඳළර්තසේන්තුසේ/ආයතනසේ සවේලය කරන වහථළන මළරුවිේ බළ ඇති 
නිධරයන් නියමිත දිනසේ නල සවේලළ වහථළනයන්හි රළජ්කළරි බළර ගෆීනමට ශෆකිලන ඳරිදි 
අනුප්රළප්තිකයන් ඳෆමිසණන සතක් රලළ සනොසගන මුදළ ශෆරීමට ක්රියළකරන සව දන්ලළ සිටිමි. 

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නිසයෝගයෂණ මත් නියමිත් ඳරිදි ව්ථාන මාරු නිසයෝග බා ඇති නිධාරිසයකු 

නල සවේලා ව්ථානය සලත් රාජ්කාරි වශා ලාර්ත්ා සනතකර සිටින අලව්ථාලකදී එම නිධරයා ව්ථාන 

මාරුල බා ඇති ස ඳාර්ත්සම්නිතුසන / ආයත්නසේ ප්රධානියා විසිනි රාජ්ය සවේලා සකතමිනි වභා 

කාර්ය ඳටිඳාටික රීති 217 ලගනිතිය අනුල සවේලය ශැර යාසම් නිසන නය නිකුත් කිරීමට කටයුතු කෂ 

යුතු බලට රාජ්ය සවේලා සකතමිනි වභාල විසිනි තීරසය කර ඇති බැවිනි ඒ අනුල ඉදිරි කටයුතු සිදුකර 

මා සලත්  ැනිවිය යුතුය. 2022 ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිසයෝග අනුල නල සවේලළ වහථළනයට ලළර්තළ කරන 
නිධරයන්ද, මුදළශ නිධරයන්ද, පිළිබල සේ වමඟ ලන ඒ.සවේ/ලළ.වහ.මළ/ 07, වශ ඒ.සවේ/ලළ.වහ.මළ/ 
08 ආකෘති මඟින් වහථළන මළරු ක්රියළත්මක ලන දින සිට මළව 02 ක් ඇතුෂත මළ සලත ලළර්තළ කෂ 
යුතුය. ඒ වමඟ අදළෂ නිධරයන් සවේලයට ලළර්තළ කෂ බලට ශළ මුදළශ බලට ලන ලිපිල පිටඳත්ද 
ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. (ඒ.සවේ/ලළ.වහ.මළ/ 05, ශළ ඒ.සවේ/ලළ.වහ.මළ/ 06) 
 
05.  ලළර්ෂික වහථළන මළරුවීේ යටසත් මළ විසින් බළ දී ඇති වහථළන මළරු නිසයෝගලට අමතරල 
අමළතළං සශෝ සදඳළර්තසේන්තු අභන්තර වහථළන මළරු නිසයෝග යටසත් කිසියේ නිධළරිසයකුට 
වහථළන මළරුවීමක් ෆබී තිබුසන් වුලද, සමම වමළසෝචන කමිටු තීරණලලින් ව වංසෝධන ලට 
යටත්ල 2021.11.01 දිනෆති ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිසයෝග ක්රියළත්මක විය යුතු බල වෆම ම මෆනවි.   
 
06. තලද 2022 ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිසයෝග ක්රියළත්මක කිරීසේදී අමළතළං සලනවහ වීම 
සශේතුසලන් යේ නිධළරිසයක් වහථළන මළරු විය යුතු සවේලළ වහථළනය පිළිබ ගෆටළුලක් ඳලතී නේ, 
එලෆනි අලවහථළලදී අදළෂ නිධළරියළ අනුප්රළප්තිකයළ ලසයන් වකනු බන නිධළරියළසේ සවේලළ 
වහථළනය ඔහුසේ/ඇයසේ නල සවේලළ වහථළනය විය යුතු බල දන්ලමි. 
 

07. එසමනිම ඔබ ආයත්නසේ/ ස ඳාර්ත්සම්නිතුසන/ කාර්යාසේ ඒකාබද්ධ සවේලසේ නිධරයනි 

සලත් බාදී ඇති සමසත්ෂණ ක්රියාත්මක සනත  2021 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නිසයෝග සනතඳමාල 

ක්රියාත්මක කිරීමට අලය පියලර ගනිනා සමනි කාරුිකකල  නිලා සිටිමි.  
 
 
 
 
එවහ. ආසෝකබණ්ඩළර 
ඒකළබද්ධ සවේලළ අධක් ජ්නරළල් 



 

 

 

 

                        

 

නම                  :-........................................................ 
                                                   

ස ේවා  ්ථානය  : .......................................................................................................... 
 

දිනය                :-........................................................ 
 

 

 

............................................................. මගින්, 
 

............................................................. මගින්, 

ඒකාබද්ධ ස ේවා අධයක්ෂ  නනාා්. 

 

නව ස ේවා  ්ථානසේ ස ේවයට වාර්තා කිරීම 

 

..................(ව ා) ව සර් ඒකාබද්ධ ........................................................(ස ේවය) ස ේවසේ 

වාර්ෂික  ්ථාන මාරු නිසයෝග අනුව ................................(මුදා හරින ලද දිනය) දින සිට ස ේවසයන් 

මුදා හරින ලද මා .............................(ස ේවයට වාර්තා කළ දිනය) දින 

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

(ස ේවා  ්ථානය) ස ේවයට වාර්තා කළ බව කාරුණිකව දන්වමි.  

 

සමයට විශ්වාසී, 

අත් න                :- ..................................................... 

ස ේවය                           :- ..................................................... 

සරේණිය                          :- .................................................... 

නාතික හැදුනුම්පත් අංකය:- .....................................................  

ස ේවක අංකය                :- ..................................................... 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

මසේ අංකය :- ............................................ 

දිනය           :- ............................................ 

 

ස ේවයට වාර්තා කළ බව තහවුරු කාමි. 

 

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

ආයතන ප්රධානියාසේ අත් න  හ නිල මු්ාව. 

 

ඒ.ස ේ./වා. ්.මා. /05 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

මසේ අංකය                           :- ............................................ 

අමාතයංශය/සදපාර්තසම්න්වව :- 

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

දිනය                                     :- ............................................ 

 

...........................................................................මගින්, 

...........................................................................මගින්, 

...........................................................................මහතා/මිය/සමය 

තනවා :- ............................................................. 

 

වාර්ෂික  ්ථාන මාරු ලැබීම මත ස ේවා  ්ථානසයන් මුදා හැරීම. 

..............(ව ා) ව සර් ඒකාබද්ධ ...............................................(ස ේවය) ස ේවසේ වාර්ෂික 

 ්ථාන මාරු නිසයෝග අනුව ඉහත නම්  ඳහන් නිලධාරියා/නිලධාරිනිය 

....................................................................................(නව ස ේවා  ්ථානය) සවත ස ේවයට 

වාර්තා කිරීමට හැකිවන පරිදි ...................................(මුදා හරිනු ලබන දිනය) දින සිට ස ේවසයන් 

මුදා හරින බව කාරුණිකව දන්වමි. 

 

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

ආයතන ප්රධානියාසේ අත් න  හ නිල මු්ාව  

 

පිටපත:- 

ඒකාබද්ධ ස ේවා අධයක්ෂ  නනාා් 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඒ.ස ේ./වා. ්.මා. /06 

 



 

 

 

 
.............................................................................අමාතයංශසේ/සදපාර්තසම්න්වසක/කාර්යාලය සවත 

 ්ථාන මාරුවී පැමිණි නිලධාරීන්. 

 

ස ේවය:-........................................................................... 

 

නිලධාරියාසේ නම ස ේවක අංකය සරේණිය ස ේවයට වාර්තා කළ 

දිනය 

ඒ.ස ේ./වා. ්.මා. /05 

ආකෘතිය ඒ.ස ේ.අ.න. 

සවත යවා තිසේද? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ආයතන ප්රධානියාසේ අත් න  හ නිල මු්ාව. 

 

 

 

 
.............................................................................අමාතයංශසේ/සදපාර්තසම්න්වසක/කාර්යාලය 

සවතින්  ්ථාන මාරුවී ගිය නිලධාරීන්. 
 

ස ේවය:-........................................................................... 

 

නිලධාරියාසේ නම ස ේවක අංකය සරේණිය මුදා හරින ලද 

දිනය 

ඒ.ස ේ./වා. ්.මා. /06 

ආකෘතිය ඒ.ස ේ.අ.න. 

සවත යවා තිසේද? 
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