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මොේ අාළය,   ොේ අාළය, දිනය, 

எனது இல CS/SLAS/ANN.TRA/SP-2016 உது இல   திகதி:        2015 09 28 
My No    Your No Date  
 

அமச்சுக்கரின்  செயாரர்கள், 

பித செயாரர்கள், 

திமைக்கரத் தமயலர்கள். 

 

லருடாந்த இடாற்மங்கள் 2016 

(இயங்மக நிர்லாக செமல தம் - லிசெட தம் ) 

 

இத்துடன் இமைக்கப்பட்டுள்ர உப அட்டலமைில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர இடாற்மங்களுக்கு, அமல 2016.01.01 ஆந் 

திகதிிலிருந்து நமடமுமமக்கு லரும் லமகில் அங்கீகாம் லறங்குகின்சமன். தது செய்து இது சதாடர்பாக cq;fSila 

fhupahyaj;jpy; cs;s குமித்த உத்திசாகத்தர்களுக்கு அமிலித்து உாி தினத்தில் புதி செமல நிமயத்தில் கடமமப்  

சபாறுப்சபற்குாறு அமிலிக்கவும். 

 

2. இந்த இடாற்மங்கமர சற்சகாள்ளும் சபாது இடாற்மக் குழுலினால் பின்பற்மப்பட்ட இடாற்ம நமடமுமமகள் 

2015.07.03 ஆந் திகதி 17/2015 ஆம் இயக்க அொங்க நிர்லாகச் சுற்மமிக்மகயுடன் ஏற்கனசல உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ரன. 

இத்துடன் இமைக்கப்பட்டுள்ர இடாற்மக் கட்டமரகமர, இடாற்மம் சகாாியுள்ர அமனத்து உத்திசாகத்தர்களுக்கும் அமிலிப்பது 

அலெிாகும். 

 

3. இந்த இடாற்ம நமடமுமமின் அல்யது 17/2015 ஆம் இயக்க அொங்க நிர்லாக சுற்மமிக்மகின் அல்யது அொங்க செமல 

ஆமைக்குழுலின் 1589/30 ஆம் இயக்க அதிலிசெட லர்த்தானிில் பிசுாிக்கப்பட்ட செசயாழுங்குலிதிக் சகாமலின் (பாகம் 1) XVIII 

ஆம் அத்திாத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு இைங்கி முமமில் தது இடாற்மக் சகாாிக்மககள் லருடாந்த இடாற்மக் குழுலினால் 

கலனத்திற் சகாள்ரப்பட்டிாதலிடத்து ாத்திம் அதற்கிைங்க சன்முமமயீடுகமரச் ெர்ப்பிக்க முடியும். 

 

4. சன்முமமயீட்டுக் சகாாிக்மககளுக்கான ாதிாி லிண்ைப்பப் படிலசான்று இத்துடன் இமைக்கப்பட்டுள்ரது. 

சன்முமமயீடுகள் சதாடர்பில் கலனத்தில் எடுப்பதற்காக ாதிாிப் படிலத்திற்கு இைங்கத் தாாிக்கப்பட்ட லிண்ைப்பங்கமர    

2015.10.14  ஆந் திகதிக்கு முன்னர் கிமடக்கக்கூடிலாறு அனுப்பிமலக்குாறு அமித் தருகின்சமன். அத்தினத்துக்குப் பின்னர் 

கிமடக்கப்சபறும் சன்முமமயீடுகள் கலனத்திற்சகாள்ரப்பட ாட்டாது என்பமதயும் குமித்த உத்திசாகத்தர்களுக்கு அமிலிப்பது 

அலெிாகும். சலும் இடாற்மப் பட்டிலில் குமித்த உத்திசாகத்தாின்  சபருக்கு எதிாில் உள்ர அமடார இயக்கம் (Employee 

No.) அல்யது  சதெி அமடார அட்மட இயக்கம் சன்முமமயீட்டு லிண்ைப்பத்தில் குமிப்பிடப்பட்டிாத லிண்ைப்பங்கள் கலனத்திற் 

சகாள்ரப்பட ாட்டாது என்பமதயும் அமித் தருகின்சமன். 

 

5.  உங்கள் அமச்சுக்கு/ திமைக்கரத்துக்கு/ ாகாை ெமபக்கு  சலரிச இடாற்மம் சபற்றுள்ர உத்திசாகத்தர்கமர, 

பதியானலர்கள் லரும் லம மலத்திருக்காது உாி திகதிில் புதி செமல நிமயத்தில் கடமமப் சபாறுப்சபற்கக்கூடிலாறு 

லிடுலிப்பதற்கு நடலடிக்மக எடுக்குாறு சலண்டிக் சகாள்கின்சமன்.  

 

 

         

         

ஒப்பம் /  சே. தடல்யசக 

செயாரர், 

அொங்க நிர்லாக ற்றும் 

முகாமத்துல அமச்சு 

 

https://www.pubad.gov.lk/
mailto:secretary@pubad.gov.lk


Emp No Name Apply Work Place Transferred Work Place Grade Remarks

000526 Mrs. M.W.K. Gunathilake Public Service Commission Finance Ministry of SLAS (Special) Will be effective on 01-01-2016

To a vacant post

000497 Mrs. K.W.T.N. Amaratunga Mass Media Ministry of National Dialog Ministry of SLAS (Special)
Will be effective on 01-01-2016

000712 Mr. S. Baskaran National Dialog Ministry of Eastern Provincial Council SLAS (Special)

Will be effective on 01-01-2016

To a vacant post

000764 Mr. L.H. Ramyasiri Polgahawela Divisional Secretariat of
Irrigation & Water Resources 

Management Ministry of
SLAS (Special)

Will be effective on 01-01-2016

To a vacant post

Transfer Batch 8076

Transfer Batch 8081

Transfer Batch 8083

https://192.168.128.166/eHRM/Transfer/TransferApprovalCancellation.aspx?trnbatchid=8076&year=2015
https://192.168.128.166/eHRM/Transfer/TransferApprovalCancellation.aspx?trnbatchid=8081&year=2015
https://192.168.128.166/eHRM/Transfer/TransferApprovalCancellation.aspx?trnbatchid=8083&year=2015


 

நாதிாிப் டிய இக்கம் 04 

இங்கக ிர்யாக சேகயனில் இடநாற்ங்கள் 2016 – சநன்பகயீட்டுக்கா யிண்ணப்ம்  

 

அகநச்சு:..................................................                  

 

திகணக்கம்:............................................... 

 

(அ) அலுயாிால் பூர்த்திசேய்னப்ட சயண்டும்  

 

1. I. அலுயாின் பழுப் சனர் (சதியா எழுத்துக்கில்): திரு./திருநதி./சேல்யி.   

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

II.  சதேின  அகடனா அட்கட இக்கம்: .......................................................................................... 
III.  ிபந்தப பகயாி: ................................................................................................................. ................ 

IV.  யதியிட பகயாி: ........................................................................................................................... ..... 

V.  2016 ஆம் ஆண்டில் ஏசதனும் யதியிட நாற்ம் சநற்சகாள் எதிர்ார்க்கப்டின் புதின யதியிடத்தின் 

பகயாி: 

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

 

2. அலுயர் இடநாற்ப்டும் சேகய ிகனம்: ............................................................................................................... 

 

3.  தயி நற்றும் தபம்: ........................................................................................................................... .....................................  

3.1 சேகயக்கு நுகமந்த திகதி: ............................................................................................................... ........................... 
3.2 தபத்தில்  உள்யாங்கப்ட்ட திகதி:................................................................................................................... ............ 

 

4.   ிந்த திகதி: ........................................................................................................................... ............................................... 

  2015/12/31ஆம் திகதினிலுள்யாறு யனது ……………………………………………………………………………….. 

 

5. 

சேகய யிபங்கள்  ினநத் திகதி  சேகய ிகனத்திலிருந்து / சேகய 

ிகனத்துக்கு  

   

   

   

 

6. யமங்கப்ட்ட இடநாற்த்கத இபத்துச் சேய்யுநாறு / திருத்துநாறு ான் சகட்டுக்சகாள்கின்சன். 

 

7. சநன்பகயீட்டுக்கா காபணங்கள்: (க்கப் ின்புத்தில் குிப்ிடவும்)  

 

8. இடநாற்நாது எச் சேகய ிகனத்திற்கு யமங்கப்ட/ திருத்தப்ட சயண்டியுள்சதா அச் சேகய ிகனம்: 

 

அகநச்சு:........................................................................................................................................................  

திகணக்கம்: .............................................................................................................................................. 
 

 

திகதி: ....................................... ........................................................................ 

அலுயர் ககசனாப்ம்  

 

(ஆ) திகணக்கத் தகயாின் அயதாம்: 

 

I. அலுயகக் சகாகயகில் கிகடக்கக்கூடின யிபங்களுக்கு இணங்க சநற்டி யிபங்கள் ோினாகய  

II. இடநாற்த்கத இபத்துச் சேய்யதற்காக / திருத்துயதற்காக யமங்கப்ட்ட யிக்கம் நற்றும் ாிந்துகப      

 

 

திகதி:.................................. ................................................................................. 

அகநச்ேின் சேனார் / திகணக்கத் தகயாின் 

ககசனாப்ம்  

 

(சாருத்தநற் சோற்கக ீக்கியிடவும். பழுகநனற் சநன்பகயீடுகாகய சநன்பகயீட்டுச் ேகனிால் 

கருத்திற்சகாள்ப்டநாட்டாது. சநதிக யிபங்களுக்கு தனவுசேய்து க்கப் ின்புத்திகப் ாயிக்கவும்)  

இடநாற்ப் ட்டினலின் அகடனா இக்கம்: 

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

(இடமாற்றம் கிடடக்கப்பெறாத அலுவலர்கள் மாத்திரம்) 

 



 


