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அமைசச்ுக்களின் சசயலாளரக்ள் 

திமைக்கள தமலவரக்ள் அமனவருக்குை் 

 

 

வருடாந்த இடமாற்றம் அல்லது சாதாரண இடமாற்றம் பெற்று 2020 மாரச் ்மாதத்தினுள் 

புதிய சசவவ நிவலயங்களில் கடவமகவளெ் பொறுெ்செற்ற உத்திசயாகத்தரக்ளுக்கும் 

2018.08.20 ஆம் திகதி அபிவிருத்தி உத்திசயாகத்தர் சசவவக்கு நியமனம் பெற்று ஒரு 

வருட காலெ் ெயிற்சிவய முடித்துள்ள ெட்டதாரிகளுக்கும் இலங்வக தகவல் 

பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெச ்சசவவயின் வகுெ்பு 3 இன் தரம் III மற்றும் வகுெ்பு 2 இன் 

தரம் II இற்கு புதிதாக நியமனம் பெற்ற (2020.03.16 ஆம் திகதி முதல் பசல்லுெடியாகும் 

விதத்தில் நியமனம் பெற்ற) உத்திசயாகத்தரக்ளுக்கு சம்ெளம் பசலுத்துதல்  

 

தற்ப ாது நாட்டில் நிலவுை் நிமலமைமயக் கவனத்திற் சகாை்டு பின்வருை் 

உத்திபயாகத்தர ்வகுதிகளுக்குச ்சை் ளங்கமளச ்சசலுத்துவது சதாடரப்ில் ஆராய ் ட்டது. 

 

1. வருடாந்த இடைாற்றை் அல்லது சாதாரை இடைாற்றை் ச ற்று 2020 ைாரச் ்ைாதத்தில் 

புதிய பசமவ நிமலயத்தில் கடமைக்குச ் சமுகைளித்த/ சமுகைளி ் தற்காக 

முன்மனய பசமவ நிமலயத்திலிருந்து விடுவிக்க ் ட்ட, எனினுை் இது வமரயில் 

தங்களுக்குரிய சை் ளத்மத ் ச றாத உத்திபயாகத்தரக்ள்  

2. 2018.08.20 ஆை் திகதி  ட்டதாரி ்  யிலுநரக்ளாக நியைனை் ச ற்று ஒரு வருட கால ் 

 யிற்சிமய ் பூரத்்தி சசய்து முமறயான நியைனை் வழங்க ் ட்டுள்ள, எனினுை் 

2020.03.16 ஆை் திகதி வமரயில் புதிய பசமவ நிமலயத்தில் கடமைகமள ் 

ச ாறு ்ப ற்காத உத்திபயாகத்தரக்ள் ைற்றுை் 2020.03.16 ஆை் திகதிக்கு முன்னர ்

கடமைகமள ் ச ாறு ்ப ற்ற ப ாதிலுை் இது வமரயில் சை் ளை் ச ற்றிராத 

உத்திபயாகத்தரக்ள் 

3. 2018.08.20 ஆை் திகதி முதல்  ட்டதாரி ்  யிலுநரக்ளாக நியைனை் ச ற்று ஒரு வருட ் 

 யிற்சிமய ் பூரத்்தி சசய்ததன் அடி ் மடயில் பநரம்ுக ்  ரீடம்சக்குத் பதாற்றிய 

பின்னர ் பநரம்ுக ்  ரீடம்சயில் சவளி ் டுத்த ் ட்ட ஏபதனுை் விடயங்களின் 

அடி ் மடயில் முமறயான நியைனை் வழங்க ் டாது நிறுத்தி மவக்க ் ட்ட 

உத்திபயாகத்தரக்ள் ைற்றுை் 2020.02.27 ஆை் திகதி ச ாது நிருவாக, 

உள்நாட்டலுவல்கள் ைாகாை சம கள் ைற்றுை் உள்ளூராட்சி அமைசச்ில் 

நடாத்த ் ட்ட பநரம்ுக ்  ரீடம்சக்கு பதாற்றிய  ட்டதாரி ்  யிலுநர ்

உத்திபயாகத்தரக்ள்  

4. இலங்மக சதாடர ்ாடல் சதாழில்நுட் ச ்பசமவயின் வகு ்பு 3 இன் தரை் III இற்கு 

ைற்றுை் வகு ்பு 2 இன் தரை் II இற்கு 2020.03.16 ஆை் திகதி முதல் நமடமுமறக்கு 

வருை் வமகயில் நியமிக்க ் ட்ட, அவ்வாறு நியமிக்குை் சந்தர ்் த்திலுை் அரச 

பசமவயில் ஏபதனுை்  தவிகளில்  ைிபுரிந்த உத்திபயாகத்தரக்ள் ைற்றுை் 

பைபல குறி ்பிட்ட இலங்மக தகவல் சதாடர ்ாடல் சதாழில்நுட் ச ்

பசமவக்குரிய  தவிகமள ் ச ாறு ்ப ற் தற்காக ஏற்கனபவ 

விடுவிக்க ் டட்ுள்ள உத்திபயாகத்தரக்ள்   
 

 

 
 

 

 
 

  

මපේ අංකය      ඔපේ අංකය         දිනය 
எனது இல             உமது இல            திகதி      
My No     Your No            Date 

 

රාජ්ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාාංශය 

ப ொது  நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள், மொகொண சப ௧ள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அபமசச்ு 

Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government  

 

 

දුරකතන ෆැක්ස් ඊ-පේල් ලිපිනය නිදහස් චතුරශ්රය, පකොළඔ 07, ශ්රි ලංකො. 
த ொலலபேசி      011-2696211-13 த ொலலநகல்     011-2695279 மின்னஞ்சல்     info@pubad.gov.lk முகவரி சு ந்திரச ்சதுக்கம் தகொழும்பு 07 இலங்லக.  

Telephone          011-2166000 Fax    E-mail   Address Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka. 
 

පෙේ අඩවිය/ தவே் ளம் /Website: www.pubad.gov.lk 

 

https://www.pubad.gov.lk/
https://www.pubad.gov.lk/


 

02. பைபல 1, 2, 3 ைற்றுை் 4 ஆை்  ந்திகளில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள உத்திபயாகத்தர ்

வகுதிகள் அமனத்துக்குை் ைாரச் ் ைற்றுை் ஏ ்பிரல் ைாதங்களுக்கான  யிலுநர ்

சகாடு ் னவுகமள அல்லது சை் ளங்கமள பைற் டி உத்திபயாகத்தர ் வகுதியினர ் இது 

வமரயில் பசமவயாற்றிய அல்லது  யிற்சி ச ற்ற நிமலயங்களிபலபய சசலுத்துைாறு 

 ைிவுடன் அறியத் தருகிபறன்.  

 

03. உத்திபயாகத்தரக்ள் முமறயாக கடமைகமள ் ச ாறு ்ப ற்றதன் பின்னர ்தங்களது 

முன்மனய பசமவ நிமலயத்தில் ச ற்றுக் சகாை்ட சை் ள வி ரங்கமள ் புதிய பசமவ 

நிமலயத்தில் சைர ்்பிக்க பவை்டுை் என் துடன் மிமகக் சகாடு ் னவுகள் 

சசய்ய ் டட்ுள்ளதாகத் சதரிய வருமிடத்து உத்திபயாகத்தரிடமிருந்து அத்சதாமகமய 

அறவிடுவதற்கு நிறுவனத் தமலவரக்ள் நடவடிக்மக எடுத்தல் பவை்டுை்.  

 

 

 

எஸ். பேட்டிஆரசச்ி  

சசயலாளர ் 

ச ாது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள் ைாகாை சம கள் ைற்றுை் உள்ளூராட்சி அமைசச்ு 


