රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන අමාත්යාාංය
அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
නිදශවහ චතුරශ්රය, ක ොෂඔ 07, ශ්රී ා ළල.
දුර තන

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

07,

සෆක්වහ

கதாவலசசி: (94)

கதாவலகல்: (94)

Telephone

Fax

011- 2696211-13
(94) 011- 2166000

මකේ අා ය
எது இல

My No

இலங்வக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-කේල්
011- 2695279

.කවේ.නි.ප අධි.පවහ.මළ.ප2021

நின்ஞ்சல்: information@pubad.gov.lk

E-mail

කලබ් අඩවිය
இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

Web Site

ඔකබ් අා ය

දිනය

Your No

Date

உநது இல

திகதி:

2021.02.01

අමළතළා කල් ේල් 
රළජ් අමළතළා කල් ේල් 
දිවහත්රික් කල් ේල්  ශළ ළකීය ය කල් ේල් 
කදඳළර්තකේ තු ධළීන

ලළර්ෂි වහථළන මළ්  - 2021
ෂමනළ රණ නිධළරී කවේලකේ අධි කශ්රේණිය
කේ වමග අමුණළ ඇති උඳකල්ඛණකේ වශ මළ් වීේ 2021.03.01 දින සිට ක්රියළමකම ලන ඳදිදි
අනුමත රමි. කේ බල ඔබ අමළතළාකේ පකදඳළර්තකේ තුකද අදළෂ නිධළරී කලත ද ලළ නියමිත
දිනකේදී නල කවේලළ වහථළනකේ ලෆඩ භළර ග නළ කව ඔවු කලත ද ල ක නේ මෆනවි.
02.
කමම වහථළන මළ් වීේ කිරීකේදී මළ් වීේ මණ්ඩය විසි අනුගමනය රන ද වහථළන මළ් 
ඳදිඳළටිය අා 19ප2020 වහථළන මළ්  චක්රකල්ඛය මගි නිකුමක ර ඇත. කමම මළ් වීේ සියලුම
නිධළරී ට දෆන ගෆීනමට වෆෆවහවිය යුතුය.
03.
වහථළනමළ්  ඳදිඳළටිකයහි කශෝ රළජ් ඳදිඳළන චක්රකල්ඛ 19ප2020 වහථළනමළ්  චක්රකල්ඛයට
කශෝ ආයතන වාග්රශකේ විධිවිධළන ලට කශෝ අනුකූල තම කේ වහථළන මළ්  ඉල්ලීේ වෆකිල්ට
කගන කනොමෆමකකමක නේ ඳමණක් ඒ අනුල වමළකෝචන මිටුල කලත ් ණු ඉදිදිඳමක  ශෆ .
රළජ් කවේලළ ක ොමි වභළ කල් ේකේ අා :PSC/APL/07/14/2013 ශළ 2013.09.13 දිනෆති
ලිපිකයහි නිකයෝග අනුල ලළර්ෂි වහථළන මළ්  වමළකෝචන මිටු තීරණය බළ දීකම ඳසුල නෆලත
සිදු රනු බන අභියළචනළ වේබ ධකය රළජ් කවේලළ ක ොමි වභළල විසි තීරණ බළ දීකම
අනතු් ල ඉදිදිඳමක රනු බන අභියළචනළ, දුක් ගෆනවිලි කශෝ කදඳළර්තකේ තු ධළීන කේ නිර්කී
මත ලළර්ෂි වහථළන මළ්  තීරණ නියමිත දිකන ඳසුලට ල් දමනු කනොෆකබ්. ලළර්ෂි වහථළන මළ් 
වේබ ධකය ව අභියළචනළල ට රළජ් කවේලළ ක ොමි වභළල විසි බළ දු තීරණය , කී
තීරණ ක්රියළමකම වීම ලෂ ළන නිකයෝගයක් කනොමෆති නේ ලශළම ක්රියළමකම
ෂ යුතුය.
04.
වමළකෝචන මිටුල කලත ් ණු දෆක්වීකේ ඉල්ලුේඳකතහි ආදර් ආ ෘති ඳත්රයක් ඳසු
පිටුකලහි වශ
ර ඇත. අභියළචනළ වේබ ධකය ව ළ බෆලීමට කම ආදර් ආ ෘතිය අනුල
ව වහ ර ගමක ඉල්ලුේඳමක මළ කලත කලන කව ද ලන අතර ඉල්ලුේඳමක භළර ග නළ අලවළන දිනය
2021.02.12 දින බෆද ් ණළකල ද ලමි. කදිනට ඳසුල ෆකබන වමළකෝචන මිටුල කලත ් ණු
දෆක්වීකේ ඉල්ලුේඳමක ව ළ කනොබන බලද අදළෂ නිධළරී ට දෆ විය යුතුය.
05.
ඔබ අමළතළාකය ප කදඳළර්තකේ තුකල පිටතට වහථළන මළ්  බළ දී ඇති නිධළරී
අනුළප්තිති ය ඳෆමිකණන කතක් රලළ කනොකගන නියමිත දින නල කවේලළ වහථළනකේ රළජ් ළදි භළර
ගෆීනමට ශෆකිලන කව මුදළ ශෆරීමට ටයුතු රන කව ද ලන අතර කමම වහථළන මළ් වීේ නියමිත
දින ක්රියළමකම
ෂයුතු බෆදද ද ලමි.

කේ.කේ. රමකනසිදි
කල් ේ
රළජ් කවේලළ, ඳෂළමක වභළ ශළ ඳෂළමක ඳළන අමළතළාය

2021 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් වම්බන්ධසයන් වමාසෝචන කමිටුල සලත් කරණු දැක්වීසම් ඉල්ලුම් ඳත්රය
කෂමනාකරණ නිධාරී සවේලසේ අධි සරේණිය
ඉමානල වම්ඳත් අාංකය( මළ් වීේ කල්ඛණකේ කවේල
අා ය)

ත්නතුර ශා ඳන්තිය

අ

.සඳෞද්ගලික සත්ොරතුරු

01 මරු වමග .
-:නම
02යඳන් දිනය .:YYYY/MM/DD

03-:ලයව . (2020.12.31

04ජ්ාතික ශැම්නුම්ඳත් අාංකය .:-

05පුරු භාලය/ව්ස .:-

දිනට)
අවු.............මාව..............දින..............

06-:ව්පිර ලිපිනය .

07 .ත්ාලකාලික ලිපිනය:-

08ම්රකථන අාංකය .
කාර්යාය:සඳෞද්ගලික:-

09 කලාශක .
/අකලාශක
බල-:

1 0-:කත්රයාසේ නම .

11

කත්ර යාසේ ස යාල ශා සවේලා ව්ථානය .

12දරුලන් ගණන .

13 ේවුන්සේ .ලයව-:

14-: ඉසගනුම බන ඳාවැ .

ආ

. සවේලා සත්ොරතුරු
15 .ක.සවේ.නි.අධි සරේණියට ඳත්ව දිනය -:
16-:ලර්ත්මාන සවේලා ව්ථානය .

17. සවේලා ව්ථානය පිහිටි නගරය-:

18ලර්ත්මාන සවේලා . ව්ථානයට ලාර්ත්ා කෂ දිනය :YYYY/MM/DD

19ලර්ත්මාන සවේලා . ව්ථානසේ සවේලා කාය :(2020.12.31 දිනට)
අවු…………මාව…………දින………

20 ප්රතිාභ බන සවේලා ව්ථානයක සවේලය ක ර
තිසේ ද?
සවේලා ව්ථානය
21රජ්සේ .
සවේලසේ
පුර්ල සවේලා
ව්ථාන

1
2
3
4

සවේලා කාය
සිට

දක්ලා

.ව්ථාන මාරු ඉල්ලීම පිළිබ සත්ොරතුරු (අදාෂ සකොටුසේ √ මණ සයොදන්න)

ඇ

ලළර්ෂි
22. ඇත

වහථළන මළ්  අයදුේ

ර

වහථළන මළ්  ෆබී තිකබ්නේ කම කවේලළ වහථළනය
................................................................................

නෆත
23.

වමාසෝචන කමිටුල මගින් අසේක්ෂිත් තීරණය

 ව්ථාන මාරුල අලාංගු
 වාංසෝධනය

රීම

රීම

ව්ථාන මාරුල වාංසෝධනය ක යුතු/ නල ව්ථාන මාරු වීමක්
බා දිය යුතු සවේලා ව්ථාන
1..............................................................................

නල ව්ථාන මාරුලක් බා ගැනීම

2..............................................................................
3..............................................................................

24.

ඉදිරිඳත්

රීමට ඇති කරුණු

ඉශත් දක්ලා ඇති සත්ොරතුරු සියල් වත්ය ශා නිලැරදි බල ප්රකා කරමි.
................................
දිනය

ඈ.



................................
අත්වන

අමාත්යාාං සල්කම්/ සදඳාර්ත්සම්න්තු ප්රධානියාසේ නිර්සද්ය

ඉශත් නම වශන් නිධාරියාසේ 2021 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් වම්බන්ධසයන් වමාසෝචන කමිටුල

සලත් කරුණු දැක්වීසම් ඉල්ලුම් ඳත්රය නිර්සද් කර ඉදිරිඳත් කරමි.

................................
දිනය

................................
අත්වන
නි ද්රාල

රාජ්ය සසේලා, පළාත් සභා හා පළාත් පාන අමාත්යාාංය
அரச சசவைகள், மாகாண சவைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அவமச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
Web Site : www.pubad.gov.lk

ලාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් - 2021
කළමනාකරණ සසේලා නිධාරී සසේලය - අධි සරේණිය

අනු PA/MAS
අාංකය
/SU

නම

ලර්ත්මාන සසේලා ස්ථානය

01.

38644

ඒ. එම්. සී. ජේ. අධිකාරී මිය

ජ ෝටර් රථ ප්රලාශ

02.

35167

පී.ජී. විජයවිමා

රව ාරීක්ක ජපාාර්මජම්්තුල

ප්රාජීයය ජේකම් කාර්යාය - මිේනිය

03.

39760

ජක්.ජක්. ලයි වංජීලනී මිය

ප්රාජීයය ජේකම් කාර්යාය - ුග

ජ ෝටර් රථ ප්රලාශ

04.

35370

අයි.ඩබ්.එව්.ප්රියංගනී මිය

05.

35560

එ්ත. ඩබ්. යූ. ආර්. ජයත් යා

වත්ල නි්ාාප ශා ජවෞඛ්ය ජපාාර්මජම්්තුලජේරාජපණිය
අා ය කෘෂිකර් ජපාාර්මජම්්තුලජේරාජපණිය

අා ය කෘෂිකර් ජපාාර්මජම්්තුලජේරාජපණිය
වත්ල නි්ාාප ශා ජවෞඛ්ය
ජපාාර්මජම්්තුල- ජේරාජපණිය

06.

35242

එව්.පී. සිරිලර්ධ

ලාරි ාර්ග අධයක් කාර්යාය - ශනුලර

දිව්ත්රික් ජේකම් කාර්යාය - ශනුලර

07.

47759

ආර්. ඒ. අජිත් කු ාර යා

දිව්ත්රික් ජේකම් කාර්යාය - ශනුලර

ලාරි ාර්ග අධයක් කාර්යාය - ශනුලර

08.

37592

එව්. ඒ. පයාලං යා

ප්රාජීයය ජේකම් කාර්යාය - ඕා ායක

රබර් වංලර්ධ

09.

39944

ජක්.සී.එ්ත.බී. ප්ර ා්තු  මිය

රබර් වංලර්ධ

ප්රාජීයය ජේකම් කාර්යාය - ඕා ායක

යා

මිය

ජපාාර්මජම්්තුල

නල සසේලා ස්ථානය

ජපාාර්මජම්්තුල - රත් පුර

රව ාරීක්ක ජපාාර්මජම්්තුල

ජපාාර්මජම්්තුල

ජපාාර්මජම්්තුල - රත් පුර

