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මොේ අාළය,   ොේ අාළය, දිනය, 

எனது இல CS/SLAS/ANN.TRA/2018-SP உது இல   திகதி:           2017.10.26 
My No    Your No Date  

 

பித சசயாரர்கள், 

ஆமைக்குழுச் சசயாரர்கள், 

ாவட்ட சசயாரர்கள் / அசாங்க அதிபர்கள், 

திமைக்கரத் தமயவர்கள். 
 

இயங்மக நிர்வாக சசமவின் விசசட தத்துமட அலுவயர்கரின் வருடாந்த 

இடாற்மங்கள் சதாடர்பான சன்முமமமடு – 2018. 

இயங்மக நிர்வாக சசமவ அலுவயர்கரின் 2018 ஆம் ஆண்டிற்காக சற்சகாள்ரப்பட்ட வருடாந்த 

இடாற்மங்கள் சதாடர்பானது. 

02. அவ் இடாற்மங்கள் சதாடர்பான சன்முமமமட்டுக் குழுவின் தீர்ானங்கள் இதனுடன் 

முன்மவக்கப்படுகின்மது. 

03.  இம் சன்முமமமட்டுக் குழுவின் தீர்ானங்களுக்கு இைங்க ாற்மங்களுக்கு உட்படாத 

அமனத்து இடாற்மங்களும் 2018.01.01 திகதிிலிருந்து நமடமுமமப்படுத்தப்படும். சலும் 

இயங்மக நிர்வாக சசமவின் விசசட தத்திற்கு பதவிமர்வு கிமடக்கப்சபற்று இதுவமில் I ஆம் 

தத்தில் கடமாற்றும் இத் தடமவ வருடாந்த இடாற்மங்களுக்கு கட்டுப்பட்ட அலுவயர்கள் 

தற்சபாது வகிக்கும் பதவிக்காக எதிர்காயத்தில் பதியாட்கமரப் சபற்றுக் சகாடுப்பதற்கு நடவடிக்மக 

எடுக்கப்படுவதாக தவுடன் அமித்தருகின்சமன். 

04. அதற்கிைங்க, பதியாட்கள் சசமவக்கு சமூகரிக்கும் வம காத்திருக்கால் 

இடாற்மங்களுக்குட்பட்ட சகய  அலுவயர்கமரமம் உாி தினத்தில் புதி சசமவ நிமயத்தில் 

கடமமப் சபாறுப்சபற்க்க் கூடி வமகில் தற்சபாமத சசமவ நிமயத்திலிருந்து 

விடுவிப்பதற்கான நடவடிக்மககமர சற்சகாள்ளுாறு தவுடன் சகட்டுக் சகாள்கின்சமன். 

05. வருடாந்த இடாற்மக் கட்டமரின் அடிப்பமடில் உாி வமகில் இடாற்மக் கட்டமர 

கிமடக்கப்சபற்றுள்ர அலுவயசாருவர் புதி சசமவ நிமயத்திற்கு கடமாற்ம அமிக்மகிடாத 

சந்தர்ப்பத்தின் சபாது, அவ் அலுவயர் இடாற்மம் கிமடக்கப் சபற்றுள்ர திமைக்கரம் / 

நிறுவனத்தின் தமயவாினால் அசாங்க சசமவகள் ஆமைக்குழுவின் நமடமுமம ஒழுங்குவிதிின் 

217 ஆம் பிாிவிற்கு ஏற்ப சசமவம விட்டு வியகிச் சசன்மதாக அமிவிப்பதற்கு நடவடிக்மக எடுத்தல் 

சவண்டும். 

 

ஒப்பம் /ச.ச. த்னசிாி  

சசயாரர், 

அசாஙஂக நிர்வாக ற்றும் 

முகாமதஂதுவ அமச்சு 

 

குமிப்பு – வருடாந்த இடாற்மங்கள் சம்பந்தாக அசாங்க சசமவ ஆமைக்குழுவிற்கு 

சன்முமமமடு ஒன்மம சர்ப்பிப்பதானால் அதற்காக 05 A படிவம் இதனுடன் 

இமைக்கப்பட்டுள்ரது.   

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



 

படில இயக்கம். 05A 

லருடாந்த இடாற்மம் ததாடர்பான மன்முறமமடுகள் 

 

......................................லருடாந்த இடாற்ம தீர்ானம் ததாடர்பாக அசாங்க மசறலகள் 

ஆறைக்குழுலிற்கு மன்முறமமடுகறர முன்றலத்தல் . 

மன்முறமமட்டாரர் ததாடர்பான தகலல்கள் 

அ. தனிப்பட்ட தகலல்கள் 

01. முததயழுத்துக்களுடன் தபர்  

02.பதலி ற்ரம் லகுப்பு  

03. பிமந்த திகதி: 

YYYY/MM/DD 

04. லது  

(31.12.2017 

ஆந் திகதிக்கு) 

05. மதசி 

அறடார 

அட்றட: 

06. பால் (ஆண்/தபண்):  

 

 

 

07. நிந்த முகலாி: 

 

 

பிமதச தசயகப் பிவு: 

ாலட்டம்: 

08. தற்காலிக 

முகலாி: 

09. ததாறயமபசி இயக்கம்: 

 

அலுலயகம்: 

 

தனிப்பட்ட: 

10. லிலாகான / லிலாகற்ம : 11. லாழ்க்றகத் 

துறைின் 

தபர்: 

12.லாழ்க்றகத் துறைின் ததாறில் ற்ரம் 

ததாறில் நிறயம்:  

 

13. பிள்றரகரின் ண்ைிக்றக 14. அலர்கரின் 

லது: 

15. கல்லி கற்கும் பாடசாறய: 

 

 

 

ஆ. மசறல ததாடர்பான தகலல்கள்: 

16. பதலிமற்ம திகதி: 

 

17. தற்மபாறத ததாறில் நிறயம்: 

 

18. ததாறில் நிறயம் அறந்துள்ர நகம்:  

19.தற்மபாறத ததாறில் நிரலனத்திற்கு 

அமிக்றகிட்ட திகதி:  

YYYY/MM/DD 

20. தற்மபாறத ததாறில் நிறயத்தின் 

மசறலக்காயம்: (ஆந் திகதிக்கு 31.12.2017) 

லரு.......ாதம்.........திகதி.................. 

21. பன்கிறடக்கும் ( லிருப்பத்திற்குாி) ததாறில் நிறயதான்மில்/ நிறயங்கரில் மசறலாற்மி 

உள்ரீா? 

 

22. அசாங்க 

மசறலில் முன்றன 

ததாறில் நிறயங்கள்: 

ததாறில் நிறயங்கள் லிருப்பிற்குாி  

ததாறில் 

நிறயம் / 

லிருப்பற்ம 

ததாறில் 

நிறயம் 

மசறலக் காயம்  

 1   இருந்து  லற 

 2     

 3     



 4     

 5     

 6     

 

இ. இடாற்மம் மகால் ததாடர்பான தகலல்கள் (உாி தபட்டிினுள் √  அறடாரிடவும்) 

 

23. 

லருடாந்த இடாற்மத்துக்கு 

லிண்ைப்பித்தல் 

ஆம்   இடாற்மத்திற்கு லிண்ைப்பித்து 

இருப்பின் லிண்ைப்பித்துள்ர 

ததாறில் நிறயங்கள் 

 

இல்றய  1. 

2. 

3. 

இடாற்மம் கிறடக்கப்தபற்மிருப்பின் அத்ததாறில் நிறயம்  

 

 

 24. இடாற்ம சுறற்சிில் உள்ரடக்கப்படும் அலுலயர்கரின் ண்ைிக்க …………………………… 

 

  

25. இடாற்ம ீராய்வுக் குழுலிற்கு லிண்ைப்பித்தல் ஆம்   

இல்றய  

 

26. அலுலயர் இதற்கு முன்றன லருடங்கரில் இடாற்மத்திற்காக லிண்ைப்பித்துள்ராா? 

இடாற்மம் மகாாி இருப்பின், இடாற்மம் மகாாி லருடங்கள்  ற்ரம் மசறல நிறயங்கள். 

 

 லிண்ைப்பித்த லருடங்கள் மகாாி மசறல நிறயங்கள் 

   

   

   

   

 

27. மற்குமிப்பிட்ட இயக்கம் 26 இன் படி லிண்ைப்பித்த  லருடாந்த இடாற்மக் மகாாிக்றககள் 

ததாடர்பாக கிறடக்கப்தபற்ரள்ர தீர்வுகள்:  

( இடாற்மம் கிறடக்கப்தபமாது லிடின் அது பற்மி குமிப்பிடவும்) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ஈ. ீராய்வுக் குழுலிற்கு லிடுக்கப்பட்டுள்ர மகால்கள் ததாடர்பான தகலல்கள்:- 

28. ீராய்வுக் குழுலிற்கு லிடுக்கப்பட்டுள்ர மகால்கள் 

 

 

இடாற்மத்திறன இத்துச் 

தசய்தல் 
 இடாற்மத்திறன திருத்தம் தசய்லதற்கு மகாப்பட்டிருப்பின் 

அவ்லார மகாாி ததாறில் நிறயங்கள் 

1. 

2. 

3. 

திருத்திறத்தல்  

புதிததாரு இடாற்மத்திறனப் 

தபற்ரக்தகாள்ரல் 
 

 

29. இடாற்ம ீராய்வுக் குழுலின் தீர்ானங்கள் 

 

 

 

30. இடாற்ம ீராய்வுக் குழுத் தீானத்திற்கு திாக அசாங்க மசறலகள் ஆறைக்குழுலிற்கு 

மன்முறமமட்றட முன்றலப்பதற்கான காைங்கள் 

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

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

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

 

31. மற்படி காைங்கறர நிரூபிப்பதற்கான ழுத்துமூயச் சான்மின் சான்ரப்படுத்தப்பட்ட பிதிகள் 

பின்லருார இறைக்கப்பட்டுள்ரன. 

 

இறைப்பு (01) ……………………………………………………………………….......................................... 

இறைப்பு (02) ……………………………………………………………………………………………...............  

இறைப்பு (03) ……………………………………………………………………………................................... 

 

32. மகாப்படும் சலுறககள் 

1. ………………………………………………………………………………………………………..................... 

2. ………………………………………………………………………………………………………..................... 

3. ………………………………………………………………………………………………………..................... 

மற்குமிப்பிட்டுள்ர தகலல்கள் அறனத்தும் உண்ற ற்ரம் சாிானறல னக் கூரகின்மமன். 

 

………………………                                              …………………............... 

திகதி         ஒப்பம் 

 

 



 

 

 

உ. அறச்சு / திறைக்கரத் தறயலர்கரின் பாிந்துறகள் 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அலுலயாினால் சர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ர மற்குமிப்பிடப்பட்டுள்ர தகலல்கள் அலாின் பித்திமகக் மகாப்பிற்கு 

இைங்க சாிானறல ன உரதிப்படுத்துகின்மமன். ................ லருடாந்த இடாற்மம் ததாடர்பாக அசாங்க 

மசறலகள் ஆறைக்குழுவுக்கு முன்றலக்கப்பட்டுள்ர மன்முறமமட்டிறன பாிந்துறக்கின்மமன். கீழ்லரும் 

காைங்கரின் அடிப்பறடில் பாிந்துற தசய்லில்றய. 

i. ………………………………………………………………………………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………………………… 

iii. ………………………………………………………………………………………………... 

 

 

…………………                                                                                                      ……………….. 

திகதி                                                                                                                       றகதாப்பம் 

ஊ. இடாற்ம அதிகாாிின் பாிந்துற 

i. இடாற்ம சுறற்சிில் ததாடர்புபடும் அலுலயர்கரின் ண்ைிக்றக:-................................. 

 

ii. மன்முறமமடு ததாடர்பான பாிந்துறகள்: ………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

 …………………                                                                                                …………………… 

       திகதி                                                                                                              றகதாப்பம் 




