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அமச்சின் சசயாரர்கள் 
அச அமச்சின் சசயாரர்கள் 
ாலட்டச் சசயாரர்கள் ற்றும் பிதேச சசயாரர்கள் 
ேிமைக்கரத் ேமயலர்கள் 
 

லருடாந்ே இடாற்மங்கள் – 2021 
அச முகாமத்துல உேலிாரர் தசமல அேி உர் ேம் 
 
 

இத்துடன் இமைக்கப்பட்டுள்ர அட்டலமைில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர இடாற்மங்கள் 2021.03.01 ஆம் ேிகேி 
முேல் நமடமுமமப்படுத்ேப்படும் லமகில் அனுேிக்கின்தமன். இது பற்மி அமச்சில் / 
ேிமைக்கரத்ேில் உள்ர உரி அலுலயர்களுக்கு சேரிப்படுத்ேி உரி ேினத்ேில் புேி தசமல 
நிமயத்ேில் கடமமப் சபாறுப்தபற்குாறு அலர்களுக்கு அமித்ேருாறு தலண்டிக் சகாள்கின்தமன்.  
02. இவ் இடாற்மங்கமர தற்சகாள்ளும் தபாது இடாற்ம சமபினால் பின்பற்மப்பட்ட 
இடாற்ம ஒளங்கு லிேிகள் 19/2020 ஆம் இயக்க இடாற்மச் சுற்மமிக்மகின் மூயம் 
சலரிிடப்பட்டுள்ரது. இவ் இடாற்மங்கள் சோடர்பாக எல்யா அலுலயர்களும் அமிந்து சகாள்லேற்கான 
நடலடிக்மகமர தற்சகாள்ரல் தலண்டும்.  
 
03. இடாற்ம ஒளங்கு லிேிகளுக்கும் அல்யது 19/2020 ஆம் இயக்க  அசாங்க நிர்லாக இடாற்ம 
சுற்மமிக்மகக்கும் அல்யது ோபன லிேிக்தகாமலின் ஏற்பாடுகளுக்கும் ஏற்ப ேது இடாற்மக் 
தகாரிக்மககள் கலனத்ேிற் சகாள்ரப்படலில்மயாின் ாத்ேிம் அேற்கம ீராய்வுக் குளலிடம் 
அேற்கான முமமப்பாடுகமர சர்ப்பிக்க முடிமம். அசாங்க தசமலகள் ஆமைக்குள சசயாரரின் 
PSC/APL/07/14/2013 ஆம் இயக்க ற்றும் 2013.09.13 ஆம் ேிகேி கடிேத்ேின் கட்டமரக்கு ஏற்ப லருடாந்ே 
இடாற்ம ீராய்வுக்குளத் ேீர்ானத்மே லறங்கி பின்னர் தற்சகாள்ரப்படும் தன்முமமடீுகள் 
சோடர்பாக அசாங்க தசமலகள் ஆமைக்குளலினால் ேீர்ானங்கள் தற்சகாள்ரப்பட்ட பின்னர் 
சர்ப்பிக்கப்படும் தன்முமமடீுகள் அல்யது குமமகூமல்கள் சோடர்பில் ேிமைக்கரத் ேமயலரின் 
பரிந்துமின் தபரில் லருடாந்ே இடாற்ம ேீர்ானங்கள் உரி ேினத்ேியிருந்து பிற்தபாடப்படாட்டாது. 
லருடாந்ே இடாற்மங்கள் சோடர்பான தன்முமமடீுகள் குமித்து அசாங்க தசமல ஆமைக்குளலினால் 
லறங்கப்பட்ட ேீர்ானங்கள் தற்படி ேீர்ானங்கமரத் ேமடசசய்மம் கட்டமரகள் இன்தமல் உடனடிாக 
நமடமுமமப்படுத்ேப்படல் தலண்டும். 

 

04. ீராய்வுக் குளலிடம் லிடங்கமர சர்ப்பிக்கும் லிண்ைப்பப் படிலத்ேில் ாேிரிப் படிலம் 
ஒன்று பின்புமத்ேில் இமைக்கப்பட்டுள்ரது. தன்முமமடீுகள் சோடர்பாக கலனத்ேிமன 
தற்சகாள்லேற்காக தற்படி ாேிரிப்படிலத்துக்கு ஏற்ப ோரிக்கப்பட்ட லிண்ைப்பப் படிலங்கமர எனக்கு 
அனுப்பி மலக்குாறு தகட்டுக்சகாள்லதுடன் இறுேித்ேிகேி 2021.02.12 ஆம் ேிகேிாகும் என்பேமனமம் 
பைிவுடன் அமித்ேருகின்தமன். அத் ேினத்ேிற்கு பின்னர் ீராய்வுக்குளலிடம் கிமடக்கப்சபறும் 
லிண்ைப்பப்படிலங்கள் கலனத்ேிற் சகாள்ரப்படாட்டாது என்பேமனமம் உரி அலுலயர்களுக்கு 
அமித்ேருேல் தலண்டும்.  
05. ேங்கள் அமச்சியிருந்து/ ேிமைக்கரத்ேியிருந்து சலரிிற்கு இடாற்மங்கள் சபற்றுள்ர 
அலுலயர்கமர பேில் அலுலயர்கள் லரும்லம நிறுத்ேி மலக்காது உரி ேினத்ேில் புேி தசமல 
நிமயத்ேில் கடமமப் சபாறுப்தபற்றுக் சகாள்லேற்கு இலுான லமகில் தசமலியிருந்து 
லிடுலிக்குாறு அமித்ேருலதுடன் இவ் இடாற்மங்கள் உரி ேினத்ேில் நமடமுமமப்படுத்ேப்பட 
தலண்டும் என்பேமனமம் அமித் ேருகின்தமன்.  
 

 
ஒப்பம்/. தே.தே. த்னசிமி  
சசயாரர் 
அச தசமலகள், ாகாை சமபகள் ற்றும் உள்ளூாட்சி அமச்சு 

 

මකේ අා ය  ඔකබ් අා ය     දිනය  
து இ  உநது இ                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

 .කසේ.නි./ අධි./ස.ම./2021  2021.02.01 



 

2021 யருடாந்த இடநாற்ங்கள் கதாடர்ில் நீாய்வுக் குளயிற்கு யிக்கநிக்கும் 

யிண்ணப்ப் டியம் - அபச முகாவநத்துய உதயினார் சசவய அதி உனர் தபம் 

 

   

தயியும் தபமும்  

 

 இ-நித ய இக்கம் (இடநாற் 

ஆயணத்தின் ஊமினர் இக்கம்) 

 

 

அ. திப்ட்ட தகயல்கள்  

 

ஆ. சசவய ற்ின தகயல்கள்  

15 .அ.மு.உ.சச. அதிஉனர் தபத்திற்கு ினநம் கற் திகதி -: 

16 .தற்சாவதன  சசவய ிவனம் :-   17. சசவய ிவனம் அவநந்துள் கபம் :-  

18 .தற்சாவதன சசவய ிவனத்தில் கடவநகவப் 

காறுப்சற் திகதி  :- 

                        YYYY/MM/DD 

19 .தற்சாவதன சசவய ிவனத்தில் சசவயக் காம்  :- (2020.12.31 ஆந் 

திகதினன்று) 

          யருடம் ............நாதம் ................. ாட்கள்........ 

20. னன்கிவடக்கும் சசவய ிவனம் ஒன்ில் கடவநனாற்ியுள்ீபா ? (யிருப்புக்குாின ிவனம்)   

 

 

 

 

21 .அபச சசவயனில் 

முன்வன சசவயக் காம் 

 

சசவய ிவனம்  

சசவயக் காம்  

முதல்  யவப 

1 
         

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

                   இ .இடநாற்க்சகாாிக்வக ற்ின தகயல்கள்  (அட்டயவணனின் குித்த இடத்தில்’’ √’’ குியீட்வட இடவும்) 
 

22 
 

 
 
யருடாந்த இடநாற்த்துக்கு யிண்ணப்ிக்கப்ட்டது  

ஆம்  இடநாற்ம் கிவடத்திருந்தால், கிவடக்கப்கற் சசவய ிவனம் 
 
......................................................................................................................
........ இல்வ 

 

 

 
 

 

 

01.  முதகளத்துக்களுடன் 

கனர் :-  

 

02 .ிந்த திகதி :- 

     YYYY/MM/DD 

03 .யனது :- (2020.12.31 திகதினன்று) 

யரு............நாதம்.........திகதி............ 

 

04  .சதசின அவடனா 

அட்வட இ:- 

      

05  .ஆண்/ கண் :- 

        F / M 

06  .ிபந்தப முகயாி :-  

 

 

 

 

07 .தற்காலிக முகயாி  :-                

 

 

 

08.கதாவசசி இக்கம் 

அலுயகம் :-                              

 

திப்ட்ட :-  

09. யியாகநாயபா ன்து :-   1 0 .யாழ்க்வகத் துவணனின் கனர் :-  

 

 

11  .யாழ்க்வகத் துவணனின் கதாமில் நற்றும் 

சசவய ிவனம் :-       

            

12 .ிள்வகின் ண்ணிக்வக 

 

 

13 .அயர்கது யனது :-  14 .கல்யி கற்கும் ாடசாவ  :-  



 

 

23. நீாய்வுக் குளயிடநிருந்து திர்ார்க்கப்ட்ட தீர்நாம் 

 

இடநாற்த்திவ பத்து கசய்தல் 

  

இடநாற்த்திவத் திருத்துயதற்கு / புதின இடநாற்ம் ஒன்வப் 

கற்றுக்ககாள்யதற்கு சகாபப்ட்ட ணி ிவனங்கள் 

 

திருத்தினவநத்தல் 
 1 

2 

 புதின இடநாற்த்திவ கற்றுக்ககாள்ல் 

 

 3 

 

24 .இடநாற்ம் சகாருயதற்கா காபணம் :-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 சநச குிப்ிடப்ட்டுள் அவணத்து தகயல்களும் சாினாவய ன்றும் உண்வநனாவய ன்றும் ிபகடப்டுத்துகின்சன்.  

 

 

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

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

         திகதி                                                                                                                                                                    வககனாப்ம்  

 

ஈ. அவநச்சின் / திவணக்கத்தவயாின் சிாாிசு  

 
 

     

 சநச கனர் குிப்ிட்ட அலுயாின்  2021 இடநாற்ம்  கதாடர்ாக நீாய்வுக் குளயிற்கு யிக்கநிக்கும் 

யிண்ணப்ப்டியத்தில் ாிந்துவப கசய்து சநர்ப்ிக்கின்சன்.  

 

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

            திகதி                                                                                                                                                                            வககனாப்ம்  

                                                                                                                                                                                              தயி முத்திவப  



 

 

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 

අාංකය 
PA/MAS

/SU  
නම ලර්ත්මාන සසේලා ස්ථානය නල සසේලා ස්ථානය 

01. 38644 ඒ. එම්. සී. ජේ. අධිකාරී මිය ජ ෝටර් රථ ප්රලාශ  ජපාාර්මජම්්තුල රව ාරීක්ක ජපාාර්මජම්්තුල 

02. 35167 පී.ජී. විජයවිමා   යා රව ාරීක්ක ජපාාර්මජම්්තුල ප්රාජීයය ජේකම් කාර්යාය - මිේනිය  

03. 39760 ජක්.ජක්. ලයි වංජීලනී මිය ප්රාජීයය ජේකම් කාර්යාය -  ුග   ජ ෝටර් රථ ප්රලාශ  ජපාාර්මජම්්තුල 

04. 35370 අයි.ඩබ්.එව්.ප්රියංගනී මිය 
වත්ල නි්ාාප  ශා ජවෞඛ්ය ජපාාර්මජම්්තුල-
ජේරාජපණිය 

අා ය  කෘෂිකර්  ජපාාර්මජම්්තුල- 
ජේරාජපණිය 

05. 35560 එ්ත. ඩබ්. යූ. ආර්. ජයත්  යා 
අා ය  කෘෂිකර්  ජපාාර්මජම්්තුල- 
ජේරාජපණිය 

වත්ල නි්ාාප  ශා ජවෞඛ්ය 
ජපාාර්මජම්්තුල- ජේරාජපණිය 

06. 35242 එව්.පී. සිරිලර්ධ  මිය 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  ජපාාර්මජම්්තුල - රත් පුර 

09. 39944 ජක්.සී.එ්ත.බී. ප්ර ා්තු  මිය රබර් වංලර්ධ  ජපාාර්මජම්්තුල - රත් පුර ප්රාජීයය ජේකම් කාර්යාය - ඕා ායක 
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