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2019 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් - ( ඒකාබද්ධ සවේලය) 

රජසේ භාා ඳරිලර්තක සවේලය, ශ්රී ාකා සතතරරුරු ශා වනිවේසනදන තාෂණස සවේලය, 

වාලර්ධන වේධාරී සවේලය, ශ්රී ාකා රජසේ පුව්තකායාපතඳ ස සවේලය, රාජය කෂමනාකරස වශකාර 

සවේලය, ඒකාබද්ධ රියදුරු සවේලය, කාර්යා සවේලක සවේලය 

 

 

සේ වමග අමුණළ ඇති උඳසල්ඛනසේ වශ  මළරුවීේ 2019.01.01 දින සශෝ නිධරය සේ 
නේලට ඉදිරිසය  දක්ලළ ඇති දින සිට ක්රියළමකමක ලන ඳරිදි අනුමත් කර. . සේ බල අමළත්යළාංසේ   
සදඳළර්ත්සේ තුසේ අදළ නිධරය  සලත් ද ලළ නිය. ත් දිනසේදී අභිනල කළර්ය වහථළනසේ ලෆඩ භළර 
ග නළ සව ඔවු ට දෆනුේ සදනු මෆනවි. රළජ්ය සවේලළ සකො.   වභළල   අල්වහ සශෝ දණ සචෝදනළ 
විමර්න සකො.   වභළල   මෆතිලරණ සකො.   වභළල යන වහථළනලට වහථළන මළරු කරන ද 
නිධරය සේ  වහථළන මළරු  ක්රියළමකමක විය ත්මකසමක අදළ තයත්න ප්රධළනී සේ කකතමකලයට යටමකල 
බලද ද ල. . 
 
02.     දෆනට සවේලය කරන කළර්ය වහථළනසේ නිය. ත් කළය වේපූර්ණ කර සනොමෆති නිධරය ට සමම 
ලළර්ෂික වහථළන මළරු සලනුසල  ගම  වියදේ සගලනු සනොෆසබ්. නිය. ත් කළය වේපූර්ණ කර ඇති 
නිධරය  වේබ ධසය  තයත්න වාංග්රශසේ වශ  විිවවිධළනලට යටමකල ගම  වියදේ සගවිය ත්තු 
සේ. උඳසේන දීමනළ සගලනු සනොෆසබ්. 
 
03. ඒකළබද්ධ සවේලසේ වහථළනමළරු නිසයෝගලට යටමක යේකිසි නිධරසයකුට ඔබ 
අමළත්යළාංසේ සදඳළර්ත්සේ තුසේ පිුවා ලළ ඇති අභය ත්ර වහථළන මළරු ම්ඩඩ මින  ද අභය ත්ර මළරු 
කිරීේ වශළ නිසයෝග නිකුමකකර ඇමකනේ කුවදී ඒකළබද්ධ සවේලළසේ වහථළන මළරු නිසයෝගය  ක්රියළමකමක 
විය ත්තු සේ. කසවේ වුලද නිධරය සේ ඉල්ලීම මත් අමළත්යළාං සදඳළර්ත්සේ තු අලයත්ළලය  මත් 
අමළත්යළාං සදඳළර්ත්සේ තු විසි  දී ඇති වහථළන මළරු නිසයෝග ක්රියළමකමක විය ත්තු යෆ ඔ ඔබ අදශවහ 
කර ස  නේ සමම ලිපිසේ 06 ලන සේදසේ වශ  ලන දිනට සඳර ඔබසේ නිර්සද් ද ඇතිල අදළ 
ඉල්ලීම  වේබ ධසය  ලෆඩිදුර උඳසදවහ බළ ගෆනීම මෆනවි.   
 

04.      සමම වහථළන මළරුවීේ සිදු කිරීසේදී මළරුවීේ ක. ා ල විසි  අනුගමනය කරන ද වහථළන මළරු 

ඳටිඳළටිය, 2018.07.11 දිනෆති අාංක 03 2018 දරන ඒකළබද්ධ සවේලළ චක්රසල්ඛය  වමග සේ ලන විටමක ඔබ 

සලත් කලළ ඇත්. සේ වමග ඇති වහථළන මළරුවීේ නිසයෝග, මළරුවීේ ඉල්ළ තිබූ සියළුම නිධරය ට 

දෆනගෆනීමට වෆෆවහවිය ත්තු සේ. සමම වහථළන මළරු නිසයෝගලට යටමක නිධරසයකුට 2018.12.31 දින 

දක්ලළ කල් දමන ද මීට ඉශත්දී නිකුමක කර ඇති වහථළන මළරු නිසයෝගය  සේ නේ කලෆනි නිධරයකුට 

නෆලත් 2019 ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිසයෝග මින  සලනමක වහථළන මළරු නිසයෝගයක් බළදී ඇමකනේ කුවදී 

සඳර වහථළන මළරු නිසයෝගය බ රුවත් ලන බල වක න. 

 

 

 

 

මසේ අාංකය  ඔසබ් අාංකය     දිනය  
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My No Your No Date 

 



 

05. වහථළන මළරු ඳටිඳළටිසයුව සශෝ ඒකළබද්ධ සවේලළ චක්රසල්ඛ අාංක 03 2018 සශෝ රළජ්ය සවේලළ 

සකො.   වභළසේ අාංක 1589 30 දරන අති විසේ ගෆවට් ඳත්රසේ කළර්ය ඳටිඳළටික රීති කකළ්ඩඩ අාංක 1  ුව 

XVIII ඳරිච්සේදසේ  විිවවිධළනලට අනුකූල ශළ ඒකළබද්ධ සවේලළ චක්රසල්ඛ අාංක 03 2018 ුව 6.2 ුව 

වශ  කරුණු ඳරිදි ත්ම සේ වහථළන මළරු ඉල්ලීේ පිළිබල ලළර්ෂික වහථළනමළරු ක. ා සේ අලධළනයට  

සයොමු වී  සනොමෆමකසමක නේ ඳමණක් ලළර්ෂික වහථළන මළරු සයෝජ්නළ වමළසෝචන ක. ා ල සලත් කරුණු 

ඉදිරිඳමක කෂ ශෆකිය. රළජ්ය සවේලළ සකො.   වභළ සල්කේසේ අාංක PSC/APL/07/14/2013 ශළ 

2013.09.13 දිනෆති ලිපිසයුව නිසයෝග අනුල ලළර්ෂික වහථළන මළරු වමළසෝචන ක. ා  තීරණය බළ දීසම  

ඳසුල නෆලත් සිදුකරනු බන අභියළචනළ වේබ ධසය  රළජ්ය සවේලළ සකො.   වභළල විසි  තීරණ බළ 

දීසම  අනතුරුල ඉදිරිඳමක කරනු බන අභියළචනළ, දුක් ගෆනවිලි සශෝ සදඳළර්ත්සේ තු ප්රධළනී සේ 

නිර්සද් මත් ලළර්ෂික වහථළන මළරු තීරණ නිය. ත් දිසන  ඳසුලට කල් දමනු සනොෆසබ්. ලළර්ෂික වහථළන 

මළරු වේබ ධසය  ව අභියළචනළලකට රළජ්ය සවේලළ සකො.   වභළල විසි  බළ දු  තීරණය , කී 

තීරණ ක්රියළමකමක වීම ලකළන නිසයෝගයක් සනොමෆති නේ ලශළම ක්රියළමකමක ක ත්තුය.  

 

06.        රජසේ භාා ඳරිලර්තක සවේලය, වාලර්ධන වේධාරී සවේලය, ශ්රී ාකා රජසේ පුව්තකායාපතඳ ස 

සවේලය, ඒකාබද්ධ රියදුරු සවේලය, කාර්යා සවේලක සවේලය යන සවේලාලනි වශා කරුණු දෆ වීසේ 

ඉල්ලුේ ඳත්රසයුව තදර් තකතති ඳත්රයක් කඒ.සවේ. ලළ.වහ.මළ 04  සේ වමග අමුණළ ඇත්. ඉල්ලීේ 

වේබ ධසය  වෂකළ බෆලීමට  කම තදර් තකතති ඳත්රය අනුල වකවහ කර ගමක ඉල්ලුම්ඳත් 2018.10.17 

දිනට ප්රථම කවිය ත්තු බල කළරුණිකල ද ල. . කඅයදුේ ඳත්රය වකවහ කිරීසේදී කකම සකොෂසේ සදඳවම 

භළවිත්ළ කර න  කදිනට ඳසුල ෆසබන ඉල්ලීේ පිළිබල වෂකළ සනොබන බලද අදළ නිධරය ට 

දෆ විය ත්තු සේ. ත්ලද වහථළනමළරු සල්ඛනසේ අදළ නිධරයළ ඉදිරිසය  වශ  කර ඇති සවේලක අාංකය 

කEmployer No.  ඉල්ලුේඳසමක වශ  කර සනොමෆති අයදුේඳමක වෂකළ බනු සනොබන බලද ද ල. . 

 

07. ත්ලද ශ්රී ාකා සතතරරුරු ශා වනිවේසනදන තාෂණස සවේලය ශා රාජය කෂමනාකරස වශකාර 

සවේලසේ වේධාරීනි http://203.94.94.2014/cstransapp/ සලබ් ලිපිනසය  දක්ලළ ඇති මළර්ගගත් 

මතදුකළාංගය කOnline Application) තුට පිවිව අදළෂ සත්ොරතුරු 2018.10.17 දිනට සඳර ඇතුෂමක කර කම 

අයදුේඳසත්ුව පිටඳත්ක් තයත්න ප්රධළනියළ මින  ලළර්ෂික වහථළන මළරු වමළසෝචන ක. ා ල සලත් සයොමු 

කරන සව කළරුණිකල ද ල. . (මළර්ගගත් මතදුකළාංගය වේපූර්ණ කිරීම වශළ ඳරිශීක අමකසඳොත් 

ඇමුණුම 01 ුව දක්ලළ ඇත්     

 

08.   ඔබ අමළත්යළාංසය    සදඳළර්ත්සේ තුසල  පිටත්ට වහථළන මළරුවීේ බළදී ඇති නිධළරී , 

අනුප්රාප්ති සකයනි ඳිණෙසසන සතෂණ රලා සනතස න නිය. ත් දින නල සවේලළ වහථළනසේ රළජ්කළරී 

භළරගෆනීමට ශෆකි ලන සවේ මුදළ ශෆරීමට කටත්තු කරන සව ද ලන අත්ර, සමම වහථළන මළරුවීේ 

ප්රමළදසය  සත්ොරල ක්රියළමකමක කෂ ත්තු බෆේ ද ද ල. . විිවමමක අනුමෆතියකි  සත්ොරල සමම වහථළන 

මළරුවීේ නිසයෝග ඳෆශෆර ශෆර සිටින නිධළරී  වේබ ධසය  අාංක 03 2018 චක්රසල්ඛසේ 9.8 ලග තිය 

අනුල කටත්තු ක ශෆකි බලද ද ල. . 

 

09. සද්ශීය තදළයේ සදඳළර්ත්සේ තුසේ ප්රධළන කළර්යළසේ වශ කුව ප්රළසද්ශීය කළර්යළල සවේලසේ 

නිත්තු 2019 ලළර්ෂික වහථළන මළරු ද රළජ්ය කෂමනළකරණ වශකළර සවේලසේ, කළර්යළ සවේලක සවේලසේ 

වශ ඒකළබද්ධ රියදුරු සවේලසේ නිධළරී  සලනුසල  අනුත්ක්ත් කරන ද අනුප්රළප්තිතික නිධළරී  සද්ශීය 

තදළයේ සදඳළර්ත්සේ තුසේ ප්රධළන කළර්යළය සලත් වශ අදළෂ ප්රළසද්ශීය කළර්යළ සලත් වතජුලම සවේලයට 

ලළර්ත්ළ කෂ ත්තු බල කළරුණිකල ද ලළ ද ල. . 

 
 

 

          

සෂණ.වී.පී.එම්.සේ.  මසේ 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල් 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                  2019 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් වම්බනිධසයනි වමාසෝචන කණෙටුල සලත කරණු දිෂණවීසම්  ඉල්ලුම් ඳත්රය 
                                                            

තනරුර ශා ඳනි සය 

 

 

     ඉ -මානල වම්ඳත් අාකය  

     (ඒ.සවේ.අ.ජ්.සේ මළරුවීේ 

    සල්ඛනසේ සවේලක අාංකය) 

 

 

අ. සඳෞද් ලික සතතරරුරු 
 

ආ. සවේලා සතතරරුරු 

 

15 ඒ.සවේ.අ.ජ.සේ ඳත්වීම් ලිපිසේ අාකය :-  

16 ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය -: 17. සවේලා ව්ථානය පිහිටි න රය :-  

18 ලර්තමාන සවේලා ව්ථානයට ලාර්තාක දිනය :- 

                        YYYY/MM/DD 

19 ලර්තමාන සවේලා ව්ථානසේ සවේලා කාය -: 

(2018.12.31 දිනට) අවු……….....මාව……....දින…... 

20. ප්ර සාභ බන සවේලා ව්ථානයක සවේලය කර  සසේද ? 

(ප්රියමනාඳ) 

 

 

21. රජසේ 

සවේලසේ පර්ල 

සවේලා ව්ථාන 

සවේලා ව්ථානය තනරුර 
සවේලා කාය 

සිට දෂණලා 

1 
          

2 
    

3 
    

4 
    

 

 

 

 

ඒ.සවේ. /ලා.ව.්මා. /04 

 

01. මුකුරු වමඟ 

නම -: 

 

02. උඳනි දිනය -:     
YYY/MM/DD 

03.ලයව (2018.12.31දිනට)-: 

අවු.............මාව...........දින........ 

04. ජා සක ශිඳුනුම්ඳත් 

අාකය -:  

05. ව්ත්රී /පුරු භාලය -: 

06. ව්ථිර ලිපිනය -: 
 

 

 

07 . තාලකාලික ලිපිනය:-                
 

 

 

08 දුරකතන අාකය 

කාර්යාය:-                              

 

      සඳෞද් ලික:- 

09 විලාශක/ 

අවිලාශක බල -: 

 10 කත්රයාසේ නම-: 
 

11කත්රයාසේ ැකියයාල ශා සවේලා ව්ථානය -: 

 
 

12 දරුලනි  සන -: 13 ඔවුනිසේ ලයව -: 
 

 

 

 

 

 

14 ඉස නුම බන ඳාව -: 



 

 

 

 

 

ඇ     .ව්ථාන මාරු ඉල්ලීම පිළිබ සතතරරුරු (අදාෂ සකතටුසන √ කුස සයතදනින) 

 
22 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු        ඇත 

අයදුම් කර                                                                              

නිත 

 ව්ථාන මාරු ිබී  සසේනම් එම සවේලා ව්ථානය 

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

 

 

23. වමාසෝචන කණෙටුල මගිනි අසප්තිෂණෂිත තීරසය 
 

 ව්ථාන මාරුල අලාගු ියරීම 
 

 
ව්ථාන මාරුල වාසෝධනය ක යුරු/ නල ව්ථාන මාරු වීමෂණ 

බා දිය යුරු සවේලා ව්ථාන 

 

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

 

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

 

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

 වාසෝධනය ියරීම 
 

 

නල ව්ථාන මාරුලෂණ බා  ිනීම  

 

 

24. ඉදිරිඳත් ියරීමට ඇ ස කරුණු 
 

 

 

 

ඉශත දෂණලා ඇ ස සතතරරුරු සියල් වතය ශා වේලිරදි බල ප්රකා කරණෙ. 
                                                                                                              
................................                                                                             ………………………. 

         දිනය                                                                                                        අත්වන 

 

 
ඈ.     අමාතයාා/සදඳාර්තසම්නිරු ප්රධාවේයාසේ වේර්සද්ය 

 
               
 

 ඉශත නම වශනි වේධාරියාසේ 2019 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් වම්බනිධසයනි වමාසෝචන කණෙටුල 

සලත කරුණු දිෂණවීසම් ඉල්ලුම් ඳත්රය වේර්සද් කර ඉදිරිඳත් කරණෙ. 

 

 

 

 

 

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

            දිනය                                                                                                        අත්වන 

                                                                                                                                   වේ මුද්රාල 

 
 

 

 

 

 

 



ඇමුණුම 01 

01. ප්රවේශවීම 

 

http://203.94.94.214/cstransapp/  වලබ් ලිපිනය ඔස්වසේ මාර්ගගත මෘදුකාාංගය වලත පිවිසිය හැක.  ප්රවශ විය 

හැකි ගිණුම් ආකාර වදකකි. 

A.ආයතනය වස (Institute) මෘදුකාාංගය වලත පිවිසීමට Institute Button Click කර එවිට ැවෙන අතුරු 

මුහුණවේ (Interface) අදා ආයතනය Select කර PACIS මෘදුකාාංගය වලත පිවිසීමට ො දී ඇති Password 

ඔස්වසේ මෘදුකාාංගය වලත පිවිසිය හැක. 

 

B. ඳරිශීකවයකු වස (User) ප්රවශ ීමවම්දී අභියාචකවේ ජාතික හැඳුනුම්ඳේ අාංකය හා Password වයොදාවගන 

ලාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනය සම්පූර්ණ කළ හැක. 

 

  

https://203.94.94.214/cstransapp/


02.ව්ථානවමාරුවඅභියාචනයවවම්පූර්ණවකිරීම 

ස්ථාන මාරු අභියාචනය සම්පූර්ණ කිරීවම්දී ඉහලින් ඇති Menu Bar තු ඳලතින Circle and Appel වතෝරා 
ගන්න. එහි සහන් Apply for Appeal ඉදිරිවයන් ඇති වකොටුල Tick කරන්න. (අදාෂවවේ ොටුලවTick වේනො රන්වේන්ව

නම්වඅභියාචනවේේවදත්තවඇතුෂත්ව ෂවවේනොශැ ) 

 

03.ලාර්ෂි වව්ථානවමාරුවවම්බන්ධවේයන්වසිදුව රනුවබන්නාවූවඅභියාචනවේේවවල්භාලය 

 ලාර්ෂික ස්ථාන මාරු සම්ෙන්ධවයන් නිධාරියා විසින් සිදු කරනු ෙන අභියාචනවේ ස්ලභාලය Appeal Type 

යටේ Select කළ යුතුය. 

ො වදන ද ස්ථාන මාරු නිවයෝගයක් සාංවෝධනය කිරීම සහා Ammendment ද, 

ො වදන ද ස්ථාන මාරු නිවයෝගයක් අලාංගු කිරීම සහා Cancellation ද, 

ො වදන ද ස්ථාන මාරු නිවයෝගය එවළසින්ම ක්රියාේමක කිරීම සහා Implementation ද, 

ො වදන ද ස්ථාන මාරු නිවයෝගය දීර්ඝ කර ගැනීම සහා Postpone ද, (ව්ථානවමාරුවනිවේයෝගයවPostpone 

කිරීමටවඅයදුම්ව රනව ාසීමාලවDate to be Postponed යටවේත්වදක්ලන්න)  

 

ස්ථාන මාරු අයදුම් කර ඇති නමුේ ස්ථාන මාරුලක් ැබී වනොමැති නම් New Request ද, 

Select කරන්න. 

04.බාවවේදනවදවව්ථානවමාරුලවවංවේෝධනයව රවගැනීමවශාවනලවව්ථානවමාරුලක්වඅයදුම්වකිරීම 

ො වදන ද ස්ථාන මාරුල සාංවෝධනය කර ගැනීම සහා Appeal Type යටවේ Ammendment ද, නල ස්ථාන 

මාරුලක් අයදුම් කිරීම සහා New Request ද, Select කර ඊට ඳහතින් දක්ලා ඇති Institute Type හි ඔෙ ඉල්ලුම් 

කරන වසේලා ස්ථානය අයේ ලන ඛාණ්ඩය Select කරන්න. අනතුරුල Priority 01 යටවේ ඔෙ ඉල්ලුම් කරන වසේලා 

ස්ථානය Select කරන්න.  

ඔෙ වසේලා ස්ථාන 03ක් අයදුම් කරන්වන් නම් ඉහත ආකාරයට ආයතන වතෝරා ගැනීම සිදු කරන්න. 

 

 



05.නිලැරදිලවආයතනවවේත්රීම 

2019වලාර්ෂි වව්ථානවමාරුවඅයදුම්ව රවව්ථානවමාරුලක්වවේනොදවනිධාරීන්වශාවදවව්ථානවමාරුලවවංවේෝධනයව රව

ගැනීමටවඅලයවනිධාරීන්වආයතනවවේත්රීවේම්දීවනිලැරදිවආයතනයවවේත්රීමවසිදුව ෂවයුතුය. 

ඔෙ ඉල්ලුම් කිරීමට අදහස් කරන්වන් වදඳාර්තවම්න්තුලකට අයේ උඳ කාර්යායක් නම් ආයතන ලර්ගය(Institute 

Type) නිලැරදිල වතෝරා ගත යුතුය. අනතුරුල ඉන් යිස්තුගත ලන උඳ කාර්යාය (Priority 01)  වතෝරා ගන්න. 

උදා: ඔෙට වේරීමට අලය කුරුණෑග දිස්්රික් කම්කරු කාර්යාය නම් Institute Type යටවේ SUB 

DEPARTMENT වතෝරන්න. ඉන්ඳසු එන ැයිස්තුවශ කුරුණෑග දිස්්රික් කම්කරු කාර්යාය වතෝරන්න. 

ඉහත ආකාරයටම වදලන හා වතලන වසේලා ස්ථානද නිලැරදිල වතෝරා ගන්න  

 

06.අභියාචනාවකිරීමටවවේශේතුල 

ඔෙ අදාළ අභියාචනය වයොමු කිරීමට වහේතුල වහෝ වහේතූන් Further Details තුළ ඇතුළේ කර Save Button Click 

කරන්න 

07. ආයතන ප්රධානියා මාර්ගගත ්රමය ඔස්වසේ නිර්වශය ො දුන් ඳසු Menu Bar තු ඳලතින Appeal 

Application වතෝරා වගන අයදුම්ඳවතහි දෘඩ පිටඳත ආයතන ප්රධානියාවේ අේසන සහ නි මු්ාල සහිතල 10 9 

ලාර්ෂික ස්ථාන මාරු සමාවෝචන කමිටුල වලත 10 8. 0. 7 දිනට වඳර වයොමු කරන්න. 

ආයතනවප්රධානීන්වවශාවිශවේේවපඳවේදව් 

ආයතනය තු වසේලය කරන නිධාරීන්වේ ලාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා සහා නිර්වශ ො දීමට ඉහලින් 
පිහිටි Menu Bar තු ඳලතින Appeal Recommendation වතෝරා ගන්න.  එක් එක් නිධාරියාට අදාල 

නිර්වශ ො දීමට Updated List හි සිටින නිධාරිවයකු Select කර අදා නිර්වශය (Recommend/Not 

Recommend) හා නිර්වශ වනොකරන්වන් නම් අදා වහේතුල සහන් කර Add Decision Button Click කරන්න. 

එවිට නිධාරියාවේ වතොරතුරු අනුල ො දී ඇති ස්ථාන මාරුල සහා නිර්වශය මෘදුකාාංගවේ හා නිධාරියාවේ 

අයදුම්ඳවේ සටහන් වශ. 

 

 

 

 




