රාජ්ය ොවේලා පෂාත් වභා ශා පෂාත් පාන අමාත්යාංය
அபச பசகைகள், நொகொண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அகநச்சு
Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
නිදශව් චතුරශ්රය ොළ ෂඹ 07 ශ්රී ංළාල.
சுதந்திப சதுக்கம் ககொழும்பு 07, இலங்கக.
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka.

මමේ අංකය

MPA/PSD/C6/AT-2022

எது இல

My No

ඔමබ් අංකය

දිනය

உநது இல

திகதி

Your No

Date

2022.01.10

අමළත්ළං මල්කේල්
රළජ් අමළත්ළං මල්කේල්
පෂළත් ප්රධාළන මල්කේල්
මකොමි වභළ මල්කේල්
දිවහත්රික් මල්කේද දිවළපවරල්
මෙපළර්ත්මේ තු ප්රධාළින

ශ්රී ංළා රමව්පපාදන ොවේලො නිරරය්ගො ලා්ෂිකළ ව්ාාන මාුවීම්ප ව්පබ්ගර අභියාචනා - 2022
ශ්රී ංකළ රමවේපළෙන මවලම
මළ්වීේ ශළ බෆමඳ.
02.

ිනධාළින මේ 2022 ලර්ය වඳශළ සිදු කරන ෙ ලළර්ෂික වහථළන

එම වහථළන මළ්වීේ වේබ ධාමය

අභියළචනළ මණ්ඩම තීරණ මේ වමඟ ඉදිිනපත් කර ඇත්.

03.
ඒ අනුල, මමම අභියළචනළ මණ්ඩම තීරණය පිනදි මලනවක් මනොවු 2022.03.01 දින සිට ක්රියළත්මක
වීමට ිනයමිත්ල වරබු සියලුම වහථළන මළ්වීේ 2022.03.02 දින සිට ෙ, 2022.03.01 දිමන පසු විමමය දින
වඳශ කර ඇවර වහථළන මළ් චර එම දිනය ිදී  ෙ ක්රියළත්මක ම .
04.
එබෆවි , අනුප්රළප්තිවරකය මවලයට ලළර්ත්ළ කරන මත්ක් මනොසිට වහථළන මළ්වීේ ලට යටත් සියලුම
ිනධාරය අෙළෂ දිනම නල මවලළ වහථළන ල රළජ්කළින භළර ගෆනීමට ශෆකි ලන මව ලර්ත්මළන මවලළ
වහථළනමය මුෙළ ශෆරීමට කටයුතු කරන මවෙ කළ්ණිකල ෙ ලමි.
05.
ලළර්ෂික වහථළන මළ් ිනමයෝගයක් මත් ිනයමිත් පිනදි වහථළන මළ් ිනමයෝග බළ ඇවර ිනධාළිනයකු නල
මවලළ වහථළනය මලත් රළජ්කළින වඳශළ ලළර්ත්ළ මනොකර සිටින අලවහථළලකී  එම ිනධාරයළ වහථළන මළ්ල බළ
ඇවර මෙපළර්ත්මේ තුම ද ආයත්නම ප්රධාළිනයළ විසි රළජ් මවලළ මකොමි වභළ කළර්ය පටිපළටික රීවර 21
ලග වරය අනුල මවලය ශෆර යළමේ ිනම ෙනය ිනකුත් කිරීමට කටයුතු කෂ යුතුය.

ොේ.ොේ. රත්නසිරි
මල්කේ
රළජ් මවලළ, පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළත්ළංය
වටශන - ලා්ෂිකළ ව්ාාන මාුව ව්පබ්ගරල රාජ්ය ොවේලා ොළ ිෂ්ග වභාල ොලත් අභියාචනය්  දිරරිපත්
ළර්ගෝග න්ප ිරන 14 ්  ඇතුත් ෝප වමඟ ද් ලා ඇති 05 A ආළෘතිපත්රය ව්පූර්ෂ ළර ොය ු  ළෂ ුතතුය.

දුරකථන
கதொகலபசி

Telephone

011-2696211-13
011-2166000

கதொகலகல்

Fax

මලබ් අඩවිය

ඊ-මේල්

සෆක්වහ
011-2695279

நின்ஞ்சல்

E-mail

info@pubad.gov.lk

இகணனத்தளம்

Website

www.pubad.gov.lk

ANNUAL TRANSFER APPEAL BOARD DECISIONS
Sri Lanka Planning Service - 2022
Name

Grade

Current Work Station

Transferred Work Places

Mrs. R. Jeyaraj

I

District Planning Secretariat, Vavuniya

State Ministry of Bathik, Handloom and Local
Appearel Products

C3/83

Mr. M.D.N.D. Gunarathna

II

District Secretariat, Galle

Southern Provincial Council

C3/157

Ms. G.P.H. Irangani

II

Southern Provincial Council

C5/185

Ms. U.T.D. Rodrigo

II

State Ministry of Rural Housing and Construction &
Building Material Industries Promotion

Ministry of Finance

C3/87

Mrs. I.T.N. Mendis

II

Department of National Planning

District Secretariat, Galle

C3/111

Ms. W.K.S. Hemanthi

II

Western Provincial Council

C5/121

Mrs. D.L.D. Priyanka

II

State Ministry of Rural Housing and Construction &
Building Material Industries Promotion

Ministry of Finance

Cancelled

C5/185

Ms. U.T.D. Rodrigo

II

State Ministry of Rural Housing and Construction &
Building Material Industries Promotion

Ministry of Finance

No Change

C3/78

Mr. P.M.S. Jayathilaka

II

Department of National Planning

Western Provincial Council

No Change

C1/26

Mr. R.M.S. Athurusinghe

II

Western Provincial Council

Ministry of Environment

Deferred for one year

C5/88

Mr. I.A.S. Ranaweera

II

Ministry of Environment

District Secretariat, Colombo

Deferred for one year

C5/195

Ms. W.Y. Rasangika

II

District Secretariat, Colombo

Western Provincial Council

Deferred for one year

Employ No

Decision of the Appeal Committee

Batch No. 1
C3/27

New transfer given with effect from 02.03.2022.
Replacement will be given later.

Batch No. 2
No Change

State Ministry of Rural Housing and Construction &
Ammended as District Secretariat, Galle
Building Material Industries Promotion
Reffer to the Batch No.3
Ammended to the State Ministry of Samurdhi,
Household Economy, Micro Finance, Self
Employment and Business Development

Batch No. 3
State Ministry of Rural Housing and Construction &
No Change
Building Matireal Industries Promotion

Batch No. 4

Batch No. 5
C4/86

Mrs. W.M.I. Kumari

II

Divisional Secretariat, Nuwara Eliya

District Secretariat, Nuwara Eliya

Cancelled

C1/205

Mr. G.D.S.S.L. Fernando

II

District Secretariat, Nuwara Eliya

Divisional Secretariat, Nuwara Eliya

Cancelled

Mr.E.M.S. Ekanayake

II

Ministry of Agriculture

Department of Technical Education & Training

No Change

C3/79

Mr. N. Gawrithasan

II

District Secretariat, Kilinochchi

Divisional Secretariat, Thenmaradchi Chavakachcheri Cancelled

C2/117

Mr. E. Surendranadan

II

North Provincial Council

Divisional Secretariat, Thenmaradchi Chavakachcheri Changed

C2/100

Mr. S. Subachelvan

II

Divisional Secretariat, Thenmaradchi Chavakachcheri

Divisional Secretariat, Point Pedro

No Change

C3/184

Mr. K. Jeyakumar

II

Divisional Secretariat, Point Pedro

Northern Provincial Council

No Change

Ms. K.C.V. Perera

II

District Secretariat, Kurunegala

Ministry of Health

No Change

C2/227

Ms. I.K.W.N.
Wickramarathne

II

State Ministry of Women and Child Development, Pre
State Ministry of Urban Development, Waste Disposal
schools & Primary Education, School Infrastructure & No Change
and Community Cleanliness
Education Services

C2/101

Ms. K.P.C. Subhashini

II

State Ministry of Women and Child Development, Pre
schools & Primary Education, School Infrastructure &
Education Services

State Ministry
of Urban Development, Waste Disposal and
Community Cleanliness

No Change

C3/75

Ms. T.M.W. Mudali

II

Western Provincial Council

Department of Prison

Cancelled

C3/240

Mrs. K. Mahathanthila

II

Prison Headquarters

Western Provincial Council

Cancelled

C3/225

Mr. H.M.R.S.K. Herath

II

Divisional Secretariat, Maspotha

North Western Provincial Council

No Change

C1/183

Mr. E.M.S.K. Ekanayake

II

North Western Provincial Council

Divisional Secretariat, Maspotha

No Change

Batch No. 7
C1/191
Batch No. 8

Batch No. 10
C5/211
Batch No. 13

Batch No. 14

Batch No. 15

Batch No. 18
C1/79

Mr. I.H.A. Bandara

II

Sabaragamuwa Provimcial Council

District Secretariat, Ratnapura

Mr. E.Y.P. Zoysa

III

State Ministry of Co-operative Services, Marketing
Development and Consumer Protection

Transfer request was not considered

No Change

Batch No. 20
C4/188

Will consider later

ආකෘති ඳත්ර ංකක
ලාර්ෂික ස්ථාන මාරු පිළිබ ංභියාචනා
ශ්රී කකා රමස්පඳානන ේසලේ

ලාර්ෂීක ස්ථාන මාරු තීරණ ස්පබන්ධේයන් රාජ්ය ේසලා ේක ිෂනන් සාාල ේල ංභියාචනා
ඉදිරිඳත් කිරීම - ලර්නය 2022
ංභියාචක පිළිබ ේ

රතුරු

අ. පඳෞද්ගලික ප ොරතුරු
01. මුකුරු වමඟ නම

02.

නතුරු ශා ඳන්තිය

03. උඳන් දිනය
YYYY/MM/DD

04. ලයව :(2021.12.31 දිනට)

07. ව්ථීර ලිපිනය :-

05. ජාතික
ශැඳුනුම්ඳත්
අංකය

06. ව්ත්රී ප රුරු වාලය

ාලකාලික
ලිපිනය :-

09. දුරකථන අංකය :-

08.

කාර්යාය :ප්රාපද්ය ය පමකම් පකොඨාශාය :-

පඳෞද්ගලික :-

දිව්ත්රික්කයකය :10. විලාශක ප අවිලාශක බල :-

11. කත්රයාප
නම :-

12. කත්රයාප ැකියයාල ශා පවලා ව්ථානය :-

13. දරුලන් ගණන :-

14. ඔවුන්ප ලයව :-

15. ඉපගනුම බන ඳාවැම :-

ආ. පවලා ප ොරතුරු
16.

නතුරට ඳත් වූ දිනය :-

17. ලර් මාන පවලා ව්ථානය

18. පවලා ව්ථානය පිහිටි නගරය :-

19. ලර් මාන පවලා ව්ථානයට ලාර් ා කෂ දිනය :-

20. ලර් මාන පවලා ව්ථානපේ පවලා කාය
(2021.12.31 දිනට)
අවුරුදු............මාව............දින.........

21. ප්රතිාව බන (්රියමනාඳ) පවලා ව්ථානයක ප ව්ථානල පවලය කර තිප ද?

A

22. රජපේ
පවලපේ
පූර්ල පවලා
ව්ථාන

පවලා ව්ථාන

්රියමනාඳ පවලා
ව්ථානයිය
ප්රියමනාඳ පනොලන
පවලා ව්ථානයිය

1

පවලා කාය

සිට

2
3
4
5
6
ඇ. ව්ථාන මාරු ඉමලීම් පිළිබ ප ොරතුරු (අදාෂ පකොටුපේ  කුණ පයොදන්න)
23. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු අයදුම්
කර
ඇ

නැ

ව්ථාන මාරු අයදුම් කර ඇති පවලා ව්ථාන
1
2
3
4
5

ව්ථාන මාරු ැබී තිප නම් එම පවලා ව්ථානය :ව්ථාන මාරු ැබී ඇති පවලා ව්ථානයට , නිධාරියා ව්ථිර ඳදිංචි ව්ථානපේ සිට ඇති දුර (ිය.මි) :ව්ථාන මාරු චක්රය වමන්වි ලන නිධාරීන් ගණන : -

24. ව්ථාන මාරු වමාපෝචන කමිටුලට අයදුම් කර

ඇ
නැ

25. නිධරයා මීට පඳර ලර්ලදී ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වශා ඉමලුම් කර තිප ද?
ව්ථාන මාරු ඉමලුම් කර ඇත්නම්, ව්ථාන මාරු ඉමලුම් කර ඇති ලර් ශා ඉමලුම් කර ඇති පවලා ව්ථාන
ඉමලුම් කෂ ලර්ය

ඉමලුම් කරන ද පවලා ව්ථාන

දක්කයලා

26. ඉශ අංක 26 ඳරිදි ඉමලුම් කරන ද ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ඉමලීම් වම්බන්ධපයන් ැබී ඇති තීරණ :(ව්ථාන මාරුලක්කය ැබී පනොමැති නම් ඒ බලද වශන් කරන්න)

ඈ. වමාපෝචන කමිටුල පල කරන ද ඉමලීම් පිළිබ ප ොරතුරු :27. වමාපෝචන කමිටුල පල කරන ද ඉමලීම :ව්ථාන මාරුල අලංගු ියරීම

ව්ථාන මාරුල වංපෝධනය ියරීමට ඉමලුම් කපෂ නම් එපව
ඉමලුම් කෂ පවලා ව්ථාන

ව්ථාන මාරුල වංපෝධනය ියරීම

1

නල ව්ථාන මාරුලක්කය බා ගැනීම

2
3

28. ව්ථාන මාරු වමාපෝචන කමිටු තීරණය :-

ඉ. රාජය පවලා පකොමින් වවාල පල ඉදිරිඳත් කරන ද අියයාචනය පිළිබ ප ොරතුරු :29. ව්ථාන මාරු වමාපෝචන කමිටු තීරණයට එපරහිල රාජය පවලා පකොමින් වවාල පල අියයාචනයක්කය ඉදිරිඳත් ියරීමට
පශතු :1.

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

2.

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

3.

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

30. ඉශ පශතු වනාථ ියරීමට අදාෂ ලිඛි වාධකල වශතික කෂ පිටඳත් ඳශ දැක්කයපලන ඇමුණුම් ලපයන් යා කර
ඇ . :ඇමුණුම 1 ............................................................................................................................................................
ඇමුණුම 2 ............................................................................................................................................................
ඇමුණුම 3............................................................................................................................................................
31. ඉමා සිටිනු බන වශන :1.

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

2.

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

3.

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

ඉශ දක්කයලා ඇති ප ොරතුරු සියම ව ය ශා නිලැරදි බල ප්රකා කරමි.
.................................
දිනය

...................................
අත්වන

ඊ. අමා යාං ප පදඳාර් පම්න්තු ප්රධානියාප නිර්පද්
නිධාරියා ප නිධාරිනිය විසින් ඉදිරිඳත් කර ඇති ඉශ වශන් ප ොරතුරු ඹහුප ප ඇයප පඳෞද්ගලික ලිපිපගොනුල අනුල
නිලරදි බල වශතික කරමි. ශ්රී ංකා ක්රමවම්ඳාදන පවලපේ 2022 ලාර්ෂීක ව්ථාන මාරු තීරණ වම්බන්ධපයන් රාජය පවලා
පකොමින් වවාල පල ඉදිරිඳත් කරන අියයාචනය නිර්පද් කරමි. ඳශ වශන් පශතු ම නිර්පද් පනොකරමි.

I.

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

II. ..................................................................................................................................................................
III. ..................................................................................................................................................................
.................................
දිනය

...................................
අත්වන

උ. ව්ථාන මාරු බධරයාප නිර්පද් :I.

ව්ථාන මාරු චක්රය වම්බන්ධ ලන නිධාරීන් ගණන ..............................................................................

II. අියයාචනය පිළිබ නිර්පද්ය :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

.................................
දිනය

...................................
අත්වන

-

ආකෘති අංක 05B

ලාර්ෂික ස්ථාන මාරු පිළිබ අභියාචනා
ශ්රී ංකා රමස්පඳානන ේසලේ

ලාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ ස්පබන්ධේයන් රාජ්ය ේසලා ේක ිෂනන් සාාල ේල අභියාචනා
ඉදිරිඳත් කිරීම - ලර්නය 2022
අනුප්රාප්තිතික ලධධාරියා පිළිබ ේ

රතුරු

අභියාචක නිධාරියාගේ නම ශා තනතුර :
................................................................................................................................................................
II. අභියාචක නිධරයාට අදාෂ අනුප්රාප්තික ක නිධාරියා ළිබඳ  ගතතරතුරු
I.

අ. ගඳෞද්ගලික ගතතරතුරු
01. මුකුරු වමඟ නම
02. තනතුරු ශා ඳන්ක ය
03. උඳන් දිනය
YYYY/MM/DD

04. ලයව :(2021.12.31 දිනට)

05. ජාක ක ශැඳුනුම්ඳත් අංකය 06. ව්ත්රී ප රුරු වාලය

07. ව්ථීර ලිළිනය :-

08. තාලකාලික ලිළිනය :-

09. දුරකථන අංකය :කාර්යාය :ගඳෞද්ගලික :-

10. විලාශක ප අවිලාශක ල :-

11. කත්රයාගේ
නම :-

12. කත්රයාගේ ැකියයාල ශා ගවලා ව්ථානය :-

13. දරුලන් ගණන :-

14. ඔවුන්ගේ ලයව :-

15. ඉගගනුම  න ඳාවැල් :-

ආ. ගවලා ගතතරතුරු
16. තනතුරට ඳත් වූ දිනය :17. ලර්තමාන ගවලා ව්ථානය

18. ගවලා ව්ථානය ළිහිටි නගරය :-

19. ලර්තමාන ගවලා ව්ථානයට ලාර්තා කෂ දිනය :-

20. ලර්තමාන ගවලා ව්ථානගේ ගවලා කාය
(2021.12.31 දිනට)
අවුරුදු............මාව............දින

21. ප්රක ාව  න (්රියමනාඳ) ගවලා ව්ථානයක ප ව්ථානල ගවලය කර ක ග ද?

22. රජගේ
ගවලගේ
පූර්ල ගවලා
ව්ථාන

ගවලා ව්ථාන

්රියමනාඳ ගවලා
ව්ථානයිය
ප්රියමනාඳ ගනතලන
ගවලා ව්ථානයිය

1

ගවලා කාය

සිට

දක්ලා

2
3
4
5

ඇ. ව්ථාන මාරු ඉල්ලීම් ළිබඳ  ගතතරතුරු (අදාෂ ගකතටුගේ  කුණ ගයතදන්න)
23. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු අයදුම් කර

ව්ථාන මාරු වංගෝධනය ියරීමට ඉල්ලුම් කගෂ නම් ඉල්ලුම් කෂ ගවලා ව්ථාන

ඇත

1

නැත

2
3
4
5

ව්ථාන මාරු ැබී ක ග නම් එම ගවලා ව්ථානය :ව්ථාන මාරු ැබී ඇක  ගවලා ව්ථානයට, නිධරයා ඳදිංචි ව්ථානගේ සිට ඇක  දුර (ිය.මි.) :ව්ථාන මාරු චක්රය වමන්විත නිධාරීන් ගණන :- ...................................

24. නිධරයා මීට ගඳර ලර්ලදී ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වශා ඉල්ලුම් කර ක ග ද?
ව්ථාන මාරු ඉල්ලුම් කර ඇත්නම්, ව්ථාන මාරු ඉල්ලුම් කර ඇක  ලර් ශා ඉල්ලුම් කර ඇක  ගවලා ව්ථාන
ඉල්ලුම් කෂ ලර්ය

ඉල්ලුම් කරන ද ගවලා ව්ථාන

25. ඉශත අංක 24 ඳරිදි ඉල්ලුම් කරන ද ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වම් න්ධගයන් ැබී ඇක  තීරණ :-

ඈ. වමාගෝචන කමිටුල ගලත කරන ද ඉල්ලීම් ළිබඳ  ගතතරතුරු : 26. ව්ථාන මාරු වමාගෝචන කමිටුලට අයදුම් කර

ඇත
නැත

27. වමාගෝචන කමිටුල ගලත කරන ද ඉල්ලීම:-

ව්ථාන මාරුල අලංගු ියරීම

ව්ථාන මාරුල වංගෝධනය ියරීමට ඉල්ලුම් කගෂ නම් එගව
කෂ ගවලා ව්ථාන

වංගෝධනය ියරීම

1

නල ව්ථාන මාරුලක්  ා ගැනීම

2
3

28. ව්ථාන මාරු වමාගෝචන කමිටු තීරණය :-

ඉ. රාජය ගවලා ගකතමින් වවාල ගලත අභියාචනා ියරීම ළිබඳ  ගතතරතුරු: 29. රාජය ගවලා ගකතමින් වවාල ගලත අභියාචනයක් ඉදිරිඳත් කර ක ග ද ප නැද්ද යන්න :-

30. අභියාචකගේ ඉල්ලීම ඉටුකෂගශතත් අනුප්රාප්තික ක නිධරයාට අගක යක් ගනතලන ඳරිදි ව්ථාන මාරු චක්රය ්රියාත්මක
ියරීම ළිබඳ  ගල්කම්, රාජය ඳරිඳාන, කෂමනාකරණ වශ නීක ය ශා වාමය ළිබඳ  අමාතයාංගේ නිර්ගද්ය :............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

.................................
දිනය

...................................
අත්වන

