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,ස්2& ෙ(ක/ව01 හා  

ෙදපා3තෙ/1�  පධා61. 

 

2014 වා
�ක ස්ථාන මා��� - ( ඒකාබ�ධ ෙසේවය) 

රජෙ  භාෂා ප$ව
තක ෙසේවය, ' ලංකා ෙතොර+� හා ස-.ෙ/දන තා1ෂණ ෙසේවය,  

රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය,' ලංකා රජෙ  4ස්තකාලයා5ප6 ෙසේවය, කා
යාල ෙසේවක ෙසේවය, 

ඒකාබ�ධ $ය7� ෙසේවය. 
 

ෙ/ සමග අ8ණා ඇ; උපෙ(ඛණෙ> සඳහ1 මා0@/ 2014.01.01 ,න ෙහෝ �ලධරය1ෙ) 

න/වලට ඉ,�ෙය1 ද&වා ඇ; ,න -ට FයාGමක වන ප�, අHමත කරI. ෙ/ බව අමාත�ාංශෙ> / 

ෙදපා3තෙ/1�ෙL අදාල �ලධරය1 ෙවත ද1වා �යIත ,නෙ>M අNනව කා3ය සථ්ානෙ> වැඩ භාර 

ග1නා ෙලස ඔR1ට දැH/ ෙදH මැනS. රාජ� ෙසේවා ෙකොIෂ1 සභාව / අ(ලස් ෙහෝ Wෂණ ෙචෝදනා 

Sම3ශන ෙකොIෂ1 සභාව / මැ;වරණ ෙදපා3තෙ/1�ව යන ස්ථානවලට ස්ථාන මා0 කරන ලද 

�ලධරය1ෙ)  ස්ථාන මා0  FයාGමක Sය �GෙG අදාල ආයතන පධා61ෙ) එකඟGවයට යටGව 

බවද ද1වI. 
 

 

02. දැනට ෙසේවය කරන කා3ය සථ්ානෙ> �යIත කාලය ස/[3ණ කර ෙනොමැ; �ලධරය1ට ෙමම 

වා3\ක ස්ථාන මා0 ෙවHෙව1 ගම1 Sයද/ ෙගවH ෙනොලැෙ+. �යIත කාලය ස/[3ණ කර ඇ; 

�ලධරය1 ස/බ1ධෙය1 ආයතන සංගහෙ> සඳහ1 S^Sධානවලට යටGව ගම1 Sයද/ ෙගSය �� 

ෙL. උපෙLශන Mමනා ෙගවH ෙනොලැෙ+. 
 

 

03. ඒකාබධ ෙසේවා සථ්ානමා0 �ෙයෝගවලට යටG ය/a- �ලධරෙයbට ඔබ 

අමාත�ාංශෙ>/ෙදපා3තෙ/1�ෙL cdeවා ඇ; අභ�1තර ස්ථාන මා0 මfඩල මg1 ද අභ�1තර මා0 

ah/ සඳහා �ෙයෝග �bGකර ඇGන/ එdM ඒකාබධ ෙසේවා ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය1 FයාGමක Sය 

�� ෙL. එෙසේ Rවද �ලධරය1ෙ) ඉ(iම මත අමාත�ාංශ/ෙදපා3තෙ/1� අවශ�තාවය1 මත 

අමාත�ාංශ/ෙදපා3තෙ/1� S-1 M ඇ; ස්ථාන මා0 �ෙයෝග FයාGමක Sය �� යැj ඔබ අදහස් 

කර1ෙ1 න/ ෙමම kcෙ> 07 වන ෙlදෙ> සඳහ1 වන ,නට ෙපර ඔබෙ) �3ෙශ ද ඇ;ව අදාල 

ඉ(iම  ස/බ1ධෙය1 වැmnර උපෙදස ්ලබා ගැ6ම මැනS.  

 
 

COM2/TRANS/03/2014  2013.10.03 



04. ෙමම ස්ථාන මා0@/ ahෙ/M මා0@/ කIeව S-1 අHගමනය කරන ලද ස්ථාන මා0 ප�පාoය, 

2013.06.17 ,නැ; අංක 01/2013 දරන ඒකාබධ ෙසේවා චකෙ(ඛය  සමග ෙ/ වන SටG ඔබ ෙවත එවා 

ඇත. ෙ/ සමග ඇ; ස්ථාන මා0@/ �ෙයෝග, මා0@/ ඉ(ලා ;r -ය.ම �ලධරය1ට දැනගැ6මට 

සැලැස්Sය �� ෙL. ෙමම ස්ථාන මා0 �ෙයෝගවලට යටG �ලධරෙයbට 2013.12.31 ,න ද&වා ක( 

දමන ලද sට ඉහතM �bG කර ඇ; ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය1 ෙL න/ එවැ� �ලධරයbට නැවත 2014 

වා3\ක ස්ථාන මා0 �ෙයෝග මg1 ෙවනG ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය& ලබාM ඇGන/ එdM ෙපර සථ්ාන 

මා0 �ෙයෝගය බල රdත වන බව සලක1න. 
 

05.  ෙමම ස්ථාන මා0 ප�පාoෙයd ෙහෝ ඒකාබධ ෙසේවා චකෙ(ඛ 01/2013 ෙහෝ රාජ� ෙසේවා 

ෙකොIෂ1 සභාෙL අංක 1589/30 දරන අ; Sෙශේෂ ගැසw පතෙ> කා3ය පoපාoක h; (කාfඩ අංක 1) d 

XVIII ප�~ෙlදෙ>  S^Sධානවලට අH�ලව හා ඒකාබධ ෙසේවා චකෙ(ඛ 01/2013 d 6.2 d සඳහ1 

ක0� ප�, තම1ෙ) ස්ථාන මා0 ඉ(i/ c�බඳව වා3\ක ස්ථානමා0 කIeෙL අවධානයට ෙයො8 @ 

 ෙනොමැGෙG න/ පමණ& වා3\ක සථ්ාන මා0 ෙයෝජනා සමාෙලෝචන කIeව ෙවත ක0� ඉ,�පG කළ 

හැaය. රාජ� ෙසේවා ෙකොIෂ1 සභා ෙ(ක/ෙ) අංක PSC/APL/07/14/2013 හා 2013.09.13 ,නැ; 

kcෙයd �ෙයෝග අHව වා3\ක සථ්ාන මා0 සමාෙලෝචන කIe �රණය ලබා Mෙම1 ප�ව නැවත 

-nකරH ලබන අNයාචනා ස/බ1ධෙය1 රාජ� ෙසේවා ෙකොIෂ1 සභාව S-1 �රණ ලබා Mෙම1 

අන�0ව ඉ,�පG කරH ලබන අNයාචනා, n& ගැනSk ෙහෝ ෙදපා3තෙ/1� පධා61ෙ) �3ෙශ මත 

වා3\ක සථ්ාන මා0 �රණ �යIත ,ෙන1 ප�වට ක( දමH ෙනොලැෙ+. වා3\ක ස්ථාන මා0 

ස/බ1ධෙය1 � අNයාචනාවකට රාජ� ෙසේවා ෙකොIෂ1 සභාව S-1 ලබා n1 �රණය1, එ� �රණ 

FයාGමක @ම වලකාලන �ෙයෝගය& ෙනොමැ; න/ වහාම FයාGමක කල ��ය.  
 

06. ක0� දැ1@ෙ/ ඉ(�/ පතෙයd ආද3ශ ආකෘ; පතය& (ඒ.ෙසේ./වා.ස්.මා/04) ෙ/ සමග අ8ණා 

ඇත. ඉ(i/ ස/බ1ධෙය1 සලකා බැiමට  එම ආද3ශ ආකෘ; පතය අHව සකස් කර ගG ඉ:;�ප< 

2013.10.21 >නට පථම එවන ෙම1 ක0ණාෙව1 ද1වI. (අයn/ පතය සකස් ahෙ/M එකම ෙකොළෙ> 

ෙදපසම භාSතා කර1න) එ,නට ප�ව ලැෙබන ඉ(i/ c�බඳව සලකා ෙනොබලන බවද අදාල 

�ලධරය1ට දැ1Sය �� ෙL. තවද ස්ථානමා0 ෙ(ඛනෙ> අදාල �ලධරයා ඉ,�ෙය1 සඳහ1කර ඇ; 

ෙසේවක අංකය (Employer No.) ඉ(�/පෙG සඳහ1කර ෙනොමැ; අයn/පG සලකා ෙනොබලන බවද 

ද1වI. 
 

07. ඔබ අමාත�ාංශෙය1 / ෙදපා3තෙ/1�ෙව1 cටතට ස්ථාන මා0@/ ලබාM ඇ; �ලධාh1, 

අBපාC6කය- පැEෙණන ෙත1 රඳවා ෙනොෙගන �යIත ,න නව ෙසේවා ස්ථානෙ> රාජකාh භාරගැ6මට 

හැa වන ෙසේ 8දා හැhමට කට�� කරන ෙලස ද1වන අතර ෙමම ස්ථාන මා0@/ පමාදෙය1 ෙතොරව 

FයාGමක කල �� බැL ද ද1වI. S^මG අHමැ;යa1 ෙතොරව ෙමම ස්ථාන මා0@/ �ෙයෝග පැහැර 

හැර -oන �ලධාh1 ස/බ1ධෙය1 01/2013 චකෙ(ඛෙ> 10 වග1;ය අHව කට�� කල හැa බවද 

ද1වI. 

 

ෙ&.@.�.එ/.ෙ�.ගමෙ), 
ඒකාබධ ෙසේවා අධ�&ෂ ජනරා(. 



 

2014 වා�	ක ස්ථාන මා��� ස�බ�ධෙය� සමාෙලෝචන ක��ව ෙවත කර� දැ"�ෙ� ඉ$%� පතය 
                                                            

තන(ර හා ප�*ය 
 
 

ඉ-මානව ස�ප, අංකය 
     (ඒ.ෙසේ.අ.ජ.ෙ� මා�� 

    ෙ�ඛණෙ� ෙසේවක අංකය) 

 

 

අ.      ෙපෞ3ග5ක ෙතොර(� 
 

ආ.      ෙසේවා ෙතොර(� 
15. ඒ.ෙසේ.අ.ජ.ෙ< ප,�� 5=ෙ> අංකය:- 

16. ව�තමාන ෙසේවා ස්ථානය:-  17. ෙසේවා සථ්ානය =BC නගරය:- 

18. ව�තමාන ෙසේවා ස්ථානයට වා�තාකල Fනය :- 
                        YYYY/MM/DD 

19. ව�තමාන ෙසේවා ස්ථානෙ> ෙසේවා කාලය :- (2013.12.31 Fනට) 

       අM…………මාස…………Fන……… 

20. ප*ලාභ ලබන ෙසේවා ස්ථානයක ෙසේවය කර      
      *ෙQ ද? (Sයමනාප) 

 

 
 
 
21. රජෙ> ෙසේවෙ>  
      T�ව ෙසේවා  
      ස්ථාන 

ෙසේවා සථ්ානය 
ෙසේවා කාලය 

Uට ද"වා 

1 
         

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

                
 
 
 
 

ඒ.ෙසේ. /වා.ස්.මා. /04 

01. VලW� සමග නම:- 
 

 

02. උප� Fනය:- 
     YYYY/MM/DD 

03. වයස:- (2013.12.31 Fනට) 

අM.............මාස..............Fන.............. 

04. ජා*ක හැYZ�ප, අංකය:- 
      

05.  ස්[/T�ෂ භාවය:- 
 

06.  ස්]ර 5=නය:- 
 
 
 
 

07. තාවකා5ක 5=නය:-                
 
 
 

08. Yරකථන අංකය 
කා�යාලය:-                              
 
ෙපෞ3ග5ක:- 

09. ^වාහක අ^වාහක    
      බව:- 

 10. කලතයාෙ< නම:- 
 
 

11.  කලතයාෙ< _`යාව හා ෙසේවා සථ්ානය:-       
            
 

12. ද�ව� ගණන 
 
 
 
 

13. ඔM�ෙ< වයස:- 
 
 
 
 
 
 

14. ඉෙගZම ලබන පාසැල :- 



 
ඇ.     ස්ථාන මා� ඉ$cම =dබඳ ෙතොර(� (අදාළ ෙකො�ෙg √ ලWණ ෙයොද�න) 

 
22 වා�	ක සථ්ාන මා� අයY� කර      ඇත 

                                                   නැත 

 ස්ථාන මා� ලැj *ෙQන� එම ෙසේවා සථ්ානය 
 
......................................................................................  

 
23. සමාෙලෝචන ක��ව මl� අෙm"	ත nරණය 

 

 ස්ථාන මා�ව අවලංo `pම 
  

ස්ථාන මා�ව සංෙශෝධනය කල r(/ නව සථ්ාන මා� �ම" ලබා Fය r( 
ෙසේවා සථ්ාන 
 
1....................................................................................  
 
2.................................................................................... 
 
3.................................................................................... 

 සංෙශෝධනය `pම 
 

 

නව ස්ථාන මා�ව" ලබා ගැsම  

 
 

24. ඉFtප, `pමට ඇ* ක�� 
 

 

 
 
ඉහත ද"වා ඇ* ෙතොර(� Uය$ල සතu හා vවැරF බව පකාශ කර�. 
 
................................                                                                               ................................ 
         Fනය                                                                                                        අ,සන 

 
 
ඈ.     අමාතuාංශ/ ෙදපා�තෙ��( පධාvයාෙ< v�ෙ3ශය:- 

 
         

 

� ඉහත නම සඳහ� vලධාtයාෙ< 2014 වා�	ක ස්ථාන මා��� ස�බ�ධෙය� සමාෙලෝචන ක��ව ෙවත ක�� 

දැ"�ෙ� ඉ$%� පතය v�ෙ3ශ කර ඉFtප, කර�. 

 
 
 
 
 
    ................................                                                                               ................................ 
            Fනය                                                                                                        අ,සන 

                                                                                                                                     vල Vදාව 
 
 

 

 
 

 
 
 

 











 

 

 

 

 

 

 

වාර්ෂික ස්ථානමාරුවීම්  -  2014 

ශ්රී කාකා යේ ප ස්ස්ාකාකධාපති    සේවධ 

 
අනු අාකධ    සේවක අාකධ නම ින් ධ වර්ාමාන   සේවා ස්ථානධ නව  සේවා ස්ථානධ   වනත් කරුණු 

       

1 010209 එච්.ආර්.සී.කේ.ීමුදලීකේ අධිීීීපන්තිය නීතිීීකෙටුම්පත්ීසම්පාදෙී

ීකදපාර්තීකම්න්තුව 

මුදල්ීඅමාතාාංශය  

2 008087 ීකේ.එස්.ීෙලී්කරාාීිය 1ීීීපන්තිය ීකරශීයීඅදායම්ීීකදපාර්තකම්න්තුව නීතිීීකෙටුම්පත්ීසම්පාදෙීීකදපාර්තීකම්න්තුව  

3 043368 ඒ.එම්.යූ.ආර්.එස්.ීඅමාකෙෝන්ී

මයා 

1ීපන්තිය මහවැලීජාතිෙීඅධ්ාපවීද්දාීඨ ය සත්වීනිශ්පාදවීහාීීකසෞඛ්ීකදපාර්තකම්න්තුව  

4 006951 ඩබ්.ජී.එල්.කුමාාසිරි 1පන්තිය සත්වීනිෂ්පාදවීහාීීකසෞඛ්ී

කදපාර්තකම්න්තුව 

මහවැලීජාතිෙීඅධ්ාපවීද්දාීඨ ය  

 

 




