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அரசாஙகஂ நிர்வாக மற்றும் පமுகாமமததஂுவ அமமச்சு 
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Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka. 
Website : www.pubad.gov.lk 

 
දුරළතන  ෆක්ස   ඊ-ොේල්  

கதொகலபபசி:    (94) 011-2696211-13  கதொகலநகல்      (94) 011-2695279       ின்னஞ்சல் secretary@pubad.gov.lk 
Telephone  Fax        E-mail     

 
මොේ අාළය,   ොේ අාළය, දිනය, 

எனது இல CS/SLAS/ANN.TRA/SP-2018 உது இல   திகதி:          2017 10 26 
My No    Your No Date  
 

 

අමාත්ාාංශ ලේකම්වරුන්,  

ප්රධාා කම්වරුන්,  

මවොමිෂ,කසභාකම්වරුන්,  

දිස්ත්රික් ලකම්වරුදකදිසාිවරන්,  

මෙිාර්ත්මරු,තුකප්රධාාින,. 

 

ශ්රීකකාංවාකිපාිාක කමස්නම කවිමේෂකමේණියේම කිනකධාරය,මේක 

නාර්ෂිවකස්ථා කමා්වීරුකසරුබ,ධාකඅභියාච ාක-ක2018 

 

 ශ්රීකකාංවාකිපාිාක කමස්නම කිනකධාාපා,මේක2018කනර්ෂයකසඳහාකසිදුකවර කකෙකනාර්ෂිවකස්ථා කමා්වීරුකහාකබ කමේ. 

 

02  එමකස්ථා කමා්වීරුකසරුබ,ධාමය,කඅභියාච ාකමණ්ඩකම කතීරණකමරුකසමඟකඉදිපාිත්කවරකඇත්. 

ක 

03  මමමකඅභියාච ාකමණ්ඩකම කතීරණයකිපාදිකමන සක් ලකම ොවුකසියළුමකස්ථා කමා්වීරුෙක2018 01 01කදි කසිටකක්රියාත්මවක

මේ.කත්නෙකශ්රීකකාං.ි.මස්කවිමේෂකමේණියේයටකසසස්වීරුකක බකමමමත්ක් ලකIකමේණියේම  ත් තු්නකකරාජවාපාකවර කමමනරකනාර්ෂිවකස්ථා ක

මා්ක නකටක යටත්ක වක ිනකධාරය,ක ෙ  ටක සිටි ක ත් තු්ක සඳහාක ක ඉදිපාම දීක අනුප්රාප්තිවරවය,ක කබාක දීමටක වටතුතුක වර ක බනක

වා්ණියේවනකෙ,නාකසිටිමි.ක 

 

04. ඒකඅනුනකඅනුප්රාප්තිවරවය,කමස්නයටකනාර්ත්ාකවර කමත්ක් ලකම ොසිටකස්ථා කමා්වීරුකනකටකයටත්කසියළුමකිනකධාරය,කඅොළක

දි ම ක නකමස්නාකස්ථා කනකකරාජවාපාකභාරකග නීමටකහ කිකන කමස්කනර්ත්මා කමස්නාකස්ථා මය,කමුොකහ රීමටකවටතුතුකවර ක

මකසෙකවා්ණියේවනකෙ,නමි.ක 

 

05  නාර්ෂිවකස්ථා කමා්කිනමයෝගයක් ලකමත්කිනයමිත්කිපාදිකස්ථා කමා්කිනමයෝගකකබාකඇවරකිනකධාාපායකුක නකමස්නාකස්ථා යක

මනත්ක රාජවාපාක ක සඳහාක නාර්ත්ාක ම ොවරක සිටි ක අනස්ථානවදීක එමක ිනකධාරයාක ස්ථා ක මා්නක කබාක ඇවරක මෙිාර්ත්මරු,තුමේක දක

ආයත් ම ක ප්රධාාිනයාක විසි,ක රාජක මස්නාක මවොමිෂ,ක සභාක වාර්යක ිටිිාටිවක රීවරක 217 නග,වරයක අනුනක මස්නයක හ රක යාමරුක

ිනමේෙ යකිනකුත්කකිරීමටකවටතුතුකවක තුතුය.  

 

         

  

 මේ.මේ.කරත් සිපා 

 ම්වරු  

 රාජකිපාිාක කහාකවළම ාවරණකඅමාත්ාාංශ ලේය 

 
 

සටහ ක-කනාර්ෂිවකස්ථා කමා්කසරුබ,ධානකරාජකමස්නාකමවොමිෂ,කසභානකමනත්කඅභියාච යක් ලකඉදිපාිත්කවර,ම,ක රුකකඒකසඳහාක

න ක05කA ආවෘවරිත්රයකමරුකසමඟකෙක් ලනාකඇත්. 

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


Emp 

No
Name Work Place Transferred Work Place Grade Appeal Board Decision

3077 Mr. M. Devasurendra
Ministry of Higher Education and Highways

Ministry of Skills Development & Vocational Training SP Cancel

3176 Mrs. C.P.W. Gunathilaka Gampaha Divisional Secretariat of Ministry of Higher Education and Highways SP
Ammended as  Ministry of Megapolis & Western 

Development with effect from 09.01.2018

3205 M.A. Thajudeen Ministry of Industry & Commerce Ministry of Public Enterprices Development SP No Change

3249 Mrs. R.U.Abdul Jaleel Ninthavur Divisional Secretariat of Ministry of Industry & Commerce SP No Change

3639 Mr. A. Lakkathas Ministry of Public Enterprises Development Ministry of Mahaweli Development & Environment SP No Change

3540 Mr. H.D. Sisira
Ministry of National Policies and Economic Affairs - 

National Centre for Leadership Development
Department of National Museum SP Ammended as Sabaragamuwa Provincial Council

3016 Mrs. A.S. Padmalatha Sabaragamuwa Provincial Council _ SP

Ministry of Science and Technology

To a Vacant Post

3605 W.U.P. Premachandra
Ministry of Hill Country New villages, Infrastructure & 

Community Development  
Southern Provincial Council SP

No Change 

(Successor will be given by Special Grade Promotions )

3636 Mr.D.Jeewanadan Ministry of Public Administration & Management
Ministry of  Hill Country New villages, Infrastructure & 

Community Development 
SP Cancel

Transfer Batch 0001

Transfer Batch 0002

Transfer Batch 0003

Transfer Batch 0004



 

  අකෘත ිඅංක 05 A 
 

වාර්ෂකි සථ්ානමාරු පළිබිඳ අභයිාචනා - 
 

...............  වාර්ෂික ස්ථානමාරු තීරණ සඹබනධ්යයන් රාජ්ය යස්වා යකායෂන් සභාව යවත අභියාචනා ඉිරිපපත් ිරීමම - 

අභියාචක පිළිබඳ යතාරතුරු    

 
අ. යපෞිග්ලික යතාරතුරු  
 

01. මුලකුරු සමඟ නම:-  

02. තනතුර හා පන්තිය  

03. උපන්ිරනය :-YYYY/MM/DD 

 

04. වයස :- 

(2017.12.31 

ිරනට) 

05. ජ්ාතික හැඳුනුඹ පත් 
අංකය:- 

06. ස්තර/ීපුපුරුෂ භාවය  

07.ස්ධර ලිපිනය :- 

 

 

පරායි්යීය යල්කඹ යකාඨාසාසය:  

ිරස්තරකි්කයකය: 

08. තාවකාලික 

ලිපිනය:- 

09. දුරකථන අංකය  

කාර්යාලය   :- 

යපෞි්ගලික :- 

 

10. විවාහක /පුඅවිවාහක බව 11. කලතරයායග් 
නම:- 

 

12. කලතරයායග්  ැකිරයාව හා යස්වා ස්ථානය:- 

13. ිරුවන් ගණන 14. ඔවුන්යග් වයස:- 15.  ඉයගනුම ලබන පාසැල්:- 

 

 

 

ආ. යසව්ා  යතාරතුරු  

16. තනතුරට පත් වූ ිරනය:- 

17.වර්තමාන යස්වා ස්ථානය :- 

 

18.යස්වා ස්ථානය පිහිටි නගරය:- 

19.වර්තමාන යස්වා ස්ථානයට වාර්තාකල ිරනය:- 

        YYYY/MM/DD   

20. වර්තමාන යස්වා ස්ථානයය් යස්වා කාලය (2017.12.31 

ිරනට) 

       අවු........... මාස.......... ිරන....... 

 

21.  පරතිලාභ ලබන (පරියමනාපස යස්වා ස්ථානයක /පු ස්ථානවල යස්වය කර තිය?ි                                                   

        



 

22. රජ්යය් 
යස්වයය් 
පූර්ව 
යස්වා 
ස්ථාන 

යස්වා ස්ථානය පරිය මනාප යස්වා 
ස්ථානයිර/පු පරිය 
මනාප යනාවන 
යස්වා ස්ථානයිර 

යස්වා කාලය 

1   සිට ික්කයවා 

2     

3     

4     

5     

6     

 

            ඇ.  ස්ථාන මාරු ඉල්ලීම පිළිබඳ යතාරතුරු (අිාළ යකාටුයේ  ලකුණ යයාින්න ) 

23  .වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුඹ කර       ස්ථාන මාරු අයදුඹ කර ඇත්නඹ අයදුඹ කර ඇති  
යස්වා ස්ථාන  

 

ඇත නැත 1  

  2  

 

3  

4  

5  

  

ස්ථාන මාරු ලැබී තිය? නඹ එම යස්වා ස්ථානය : - 

 

ස්ථාන මාරු ලැබී ඇති යස්වා ස්ථානයට, නිලධාිපයා ස්දර පිරංචි ස්ථානයය් සිට ඇති දුර (ිර.යස : - 

             

            24.  ස්ථාන මාරු චක්රය සමන්විත වන නිලධාීමන් ගණන :-  ....................................... 

25. ස්ථානමාරු සමායලෝචන කයටුවට අයදුඹ කර  ඇත  

නැත  

 

           

 

 

 

 



  26.  නිලධාිපයා රට යපර වර්ෂවලිී වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සඳහා ඉල්ලුඹ කර තිය?ි  

ස්ථාන මාරු ඉල්ලුඹ කර ඇත්නඹ, ස්ථාන මාරු ඉල්ලුඹ කර ඇති වර්ෂ හා ඉල්ලුඹ කර ඇති යස්වා ස්ථාන 

ඉල්ලුඹ කළ වර්ෂය ඉල්ලුඹ කරන ලි යස්වා ස්ථාන 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

ඈ. සමායලෝචන කයටුව යවත කරන ලි ඉල්ලීම පිළිබඳ යතාරතුරු:- 

28. සමායලෝචන කයටුව යවත කරන ලි ඉල්ලීම :- 

ස්ථාන මාරුව අවලංගු ිරීමම 

 

 ස්ථාන මාරුව සංයයෝධනය ිරීමමට ඉල්ලුඹ කයළ් නඹ එයස් 
ඉල්ලුඹ කල යස්වා ස්ථාන  

 

සංයයෝධනය ිරීමම  1  

නව ස්ථාන මාරුවක්කය ලබා ගැනීම  2  

  3  

 

ඉ. රාජ්ය යසව්ා යකායෂන ්සභාව යවත ඉිරිපපත් කරන ලි අභයිාචනය පළිබිඳ යතාරතුරු :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.  ඉහත අංක 26 පිපිර ඉල්ලුඹ කරන ලි වාර්ෂක ස්ථාන මාරු ඉල්ලීඹ සඹබන්ධයයන් ලැබී ඇති තීරණ:- 

    ( ස්ථාන මාරුවක්කය ලැබී යනාමැති නඹ ඒ බවි සඳහන් කරන්නස  

 

29. ස්ථාන මාරු සමායලෝචන කයටු තීරණය :- 

 

30. ස්ථාන මාරු සමායලෝචක කයටු තීරණයට එයරහිව රාජ්ය යස්වා යකායෂන් සභාව යවත අභියාචනයක්කය ඉිරිපපත් 

ිරීමමට යහ්තු  

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

3 ......................................................................................................................................... 

31. ඉහත යහ්තු සනාථ ිරීමමට අිාළ ලිඛිත සාධකවල සහතික කළ පිටපත් පහත ිැක්කයයවන ඇමුණුඹ වයයයන් 
යා කර ඇත. 

ඇමුණුම (01) ......................................................................................................................... 

ඇමුණුම (02) ......................................................................................................................... 

ඇමුණුම (03) ........................................................................................................................ 



 

 

 

1.  

 

        ඉහත ික්කයවා ඇති යතාරතුරු සියල්ල සතය හා නිවැරිර බව පරකාය කරය.           

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

                    ිරනය                                                                අත්සන                                                                                

32. ඉල්ලා සිටිනු ලබන සහන 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................ 



 ඈ. අමාතයාංය /පු යිපාර්තයඹන්තු පරධානියායග් නිර්යි්යය  

 

 

නිලධාිපයා/පුනිලධාිපනිය විසින් ඉිරිපපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් යතාරතුරු ඔහුයග්/පුඇයයග් යපෞි්ගලික 

ලිපියගානුව අනුව නිවැරිර බව සහතික කරය. ................... වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීඹ සඹබන්ධයයන් රාජ්ය 
යස්වා යකායෂන් සභාව යවත ඉිරිපපත් කරන අභියාචනය නිර්යි්ය කරය. පහත සඳහන් යහ්තු මත නිර්යි්ය 
යනාකරය. 

 

i. .......................................................................................................................... 

ii.  .......................................................................................................................... 

iii. .......................................................................................................................... 

 

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

                           ිරනය                                                                අත්සන                                                                                   

 

      උ. ස්ථාන මාරු බලධරයා යග් නිර්යි්යය 

 

        

 

 

 

I. ස්ථාන මාරු චක්රය සඹබන්ධ වන නිලධාීමන් ගණන: ................................................................................. 

II. අභියාචනය පිළිබඳ නිර්යි්යය: .............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

 

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

                           ිරනය                                                            අත්සන                                                                               




