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අමළත්යළාං සල්කේලරු  

රළජ්ය අමළත්යළාං සල්කේලරු  

දිවහත්රික් සල්කේලරු  ශළ සදඳළර්ත්සේ තු  ප්රධළීන  

 

2021 ලළර්ෂික වහථළන මළරුවීේ - (ඒකළබද්ධ සවේලය) 

රජ්සේ භළළ ඳරිලර්ත්ක සවේලය, ශ්රී ාංකළ සත්ොරතුරු ශළ ව නිසනදන ත්ළක්ස සවේලය, 

වාංලර්ධන නිධළරී සවේලය, ශ්රී ාංකළ රජ්සේ පුවහත්කළයළධිඳති සවේලය, කෂමනළකරස සවේලළ නිධළරි 

සවේලය, ඒකළබද්ධ රියදුරු සවේලය, කළර්යළ සවේලක සවේලය 

 

සේ වමග අමුසළ ඇති උඳසල්ඛනසේ වශ  මළරුවීේ 2021.03.01 දින සශෝ නිධරය සේ 
නේලට ඉදිරිසය  දක්ලළ ඇති දින සිට ක්රියළත්මක ලන ඳරිදි අමතමත් කර. . සේ බල අමළත්යළාංසේ   
සදඳළර්ත්සේ තුසන කළර්යළසේ අදළ නිධරය  සලත් ද ලළ නිය. ත් දිනසේදී අභිනල කළර්ය වහථළනසේ 
ලෆඩ භළර ග නළ සව ඔවු ට දෆමතේ සදමත මෆනවි. රළජ්ය සවේලළ සකො.   වභළල   අල්වහ සශෝ දස 
සචෝදනළ විමර්න සකො.   වභළල   මෆතිලරස සකො.   වභළල යන වහථළනලට වහථළන මළරු කරන ද 
නිධරය සේ  වහථළන මළරු  ක්රියළත්මක විය යුත්සත් අදළ ආයත්න ප්රධළීන සේ කකතත්ලයට යටත්ල 
බලද ද ල. . 
 
02. ඒකළබද්ධ සවේලසේ වහථළනමළරු නිසයෝගලට යටත් යේකිසි නිධරසයකුට ඔබ 
අමළත්යළාංසේ සදඳළර්ත්සේ තුසන කළර්යළසේ පිහිටුලළ ඇති අභය ත්ර වහථළන මළරු ම්ඩඩ මින  
වහථළනමළරු නිසයෝග බළ සනොදිය යුතුය. යේසශයකි  අභය ත්ර මළරු කිරීේ වශළ නිසයෝග නිකුත්කර 
ඇත්නේ කහිදී ඒකළබද්ධ සවේලසේ වහථළන මළරු නිසයෝගය  ක්රියළත්මක විය යුතු සන. කසවේ වුලද 
නිධරය සේ ඉල්ලීම මත් අමළත්යළාං සදඳළර්ත්සේ තු කළර්යළ අලයත්ළලය  මත් 
අමළත්යළාං සදඳළර්ත්සේ තු  කළර්යළ විසි  දී ඇති වහථළන මළරු නිසයෝග ක්රියළත්මක විය යුතු යෆ ඔ ඔබ 
අදශවහ කර ස  නේ සමම ලිපිසේ 05 ලන සේදසේ වශ  ලන දිනට සඳර ඔබසේ නිර්සද් ද ඇතිල 
අදළ ඉල්ලීම  වේබ ධසය  ලෆඩිදුර උඳසදවහ බළ ගෆීනම මෆනවි. 
 

03.      සමම වහථළන මළරු නිසයෝගලට යටත් නිධරසයකුට 2020.12.31 දින දක්ලළ කල් දමන ද මීට 

ඉශත්දී නිකුත් කර ඇති වහථළන මළරු නිසයෝගය  සන නේ කලෆනි නිධරයකුට නෆලත් 2021 ලළර්ෂික 

වහථළන මළරු නිසයෝග මින  සලනත් වහථළන මළරු නිසයෝගයක් බළදී ඇත්නේ කහිදී සඳර වහථළන මළරු 

නිසයෝගය බ රහිත් ලන බල වක න. 

 

04. සමම වහථළන මළරුවීේ සිදු කිරීසේදී මළරුවීේ ක. ටුල විසි  අමතගමනය කරන ද වහථළන මළරු 

ඳටිඳළටිය, 2020.08.31 දිනෆති අාංක 01 2020 දරන ඒකළබද්ධ සවේලළ චක්රසල්ඛසේ ඇතුත්ල ඇත්. වහථළන 

මළරු ඳටිඳළටිසයහි සශෝ ඒකළබද්ධ සවේලළ චක්රසල්ඛ අාංක 01 2020 සශෝ රළජ්ය සවේලළ සකො.   වභළසන 

අාංක 1589 30 දරන අති විසේ ගෆවට් ඳත්රසේ කළර්ය ඳටිඳළටික රීති (කළ්ඩඩ අාංක 1) හි XVIII 

ඳරිච්සේදසේ  විධිවිධළනලට අමතකූල ශළ ඒකළබද්ධ සවේලළ චක්රසල්ඛ අාංක 01 2020 හි 6.2 හි වශ  

කරුණු ඳරිදි ත්ම සේ වහථළන මළරු ඉල්ලීේ පිළිබල ලළර්ෂික වහථළනමළරු ක. ටුසන අලධළනයට සයොමු වී 

 සනොමෆත්සත් නේ ඳමසක් ලළර්ෂික වහථළන මළරු සයෝජ්නළ වමළසෝචන ක. ටුල සලත් කරුණු ඉදිරිඳත් කෂ 

මසේ අාංකය  ඔසබ් අාංකය     දිනය  
எது இல  உநது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

COM/Trans/V/ලළ.වහ.මළ 2021  2020.12.17 



 

 

ශෆකිය. රළජ්ය සවේලළ සකො.   වභළ සල්කේසේ අාංක PSC/APL/07/14/2013 ශළ 2013.09.13 දිනෆති 

ලිපිසයහි නිසයෝග අමතල ලළර්ෂික වහථළන මළරු වමළසෝචන ක. ටු තීරසය බළ දීසම  ඳසුල නෆලත් 

සිදුකරමත බන අභියළචනළ වේබ ධසය  රළජ්ය සවේලළ සකො.   වභළල විසි  තීරස බළ දීසම  

අනතුරුල ඉදිරිඳත් කරමත බන අභියළචනළ, දුක් ගෆනවිලි සශෝ සදඳළර්ත්සේ තු ප්රධළීන සේ නිර්සද් මත් 

ලළර්ෂික වහථළන මළරු තීරස නිය. ත් දිසන  ඳසුලට කල් දමමත සනොෆසබ්. ලළර්ෂික වහථළන මළරු 

වේබ ධසය  ව අභියළචනළලකට රළජ්ය සවේලළ සකො.   වභළල විසි  බළ දු  තීරසය , කී  තීරස 

ක්රියළත්මක වීම ලකළන නිසයෝගයක් සනොමෆති නේ ලශළම ක්රියළත්මක ක යුතුය.  

 

05. ඒකළබද්ධ සවේලසේ සියලු නිධළරී  ලළර්ෂික වහථළනමළරු වේබ ධ අභියළචනළ ඉදිරිඳත් කිරීම 

වශළ අ ත්ර්ජ්ළයට පිවිසීමට භළවිත්ළ කරමත බ ස  LGN Wi-Fi ජ්ළය නේ 

http://10.250.1.112/misco ඔවහසවේද, සලනත් ජ්ළයක් ඔවහසවේ අ ත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ වවළ ග ස  නේ 

http://43.224.125.68/misco යන සලබ් ලිපිනය ඔවහසවේද මළර්ගගත් මෘදුකළාංගය (Online Application) 

තුට පිවිව, ත්ම අභියළචනය 2021 01 08 දිනට සඳර ඉදිරිඳත් කෂ යුතු සන. කසවේම කම අයදුේඳසත්හි දෘඩ 

පිටඳත්ක් ආයත්න ප්රධළනියළ මින  ලළර්ෂික වහථළන මළරු වමළසෝචන ක. ටුල සලත් සයොමු කරන සවද 

කළරුණිකල ද ල. . ඳලතින සකොවිඩ් 19 ලවාංගත් ත්ත්ලය යටසත් අදළ අභියළචනළ වකළ බෆලීම වශළ 

මළර්ගගත් මෘදුකළාංගය ඔවහසවේ අභියළචනය ශළ ආයත්න ප්රධළනියළසේ ඉල්ලීම සයොමු කිරීම තුලි  

නිධළරියළට සිදුලන අඳශසුත්ළලය  අලම කරගත් ශෆක. 

 

06.   2021 ලළර්ෂික වහථළන මළරු තීරස යටසත් ඔබ කළර්යළය සලති  වහථළන මළරුවීමට නිය. ත් ශළ ඔබ 

කළර්යළය සලත් වහථළන මළරු වීමට නිය. ත් ඒකළබද්ධ සවේලසේ නිධළරී සේ නළම සල්ඛන, මළර්ගගත් 

මෘදුකළාංගසේ (Transfer       Report) යටසත් Transfer Report – I ශළ  Transfer Report -II ඔවහසවේ බළ 

ගත් ශෆක. කසවේම ඔබ අමළත්යළාංසය    සදඳළර්ත්සේ තුසල  පිටත්ට වහථළන මළරුවීේ බළදී ඇති 

නිධළරී , අමතප්රළප්තිතිකය  ඳෆ. සසන සත්ක් රලළ සනොසගන නිය. ත් දින නල සවේලළ වහථළනසේ රළජ්කළරී 

භළරගෆීනමට ශෆකි ලන සවේ මුදළ ශෆරීමට කටයුතු කරන සව ද ලන අත්ර, සමම වහථළන මළරුවීේ 

ප්රමළදසය  සත්ොරල ක්රියළත්මක කෂ යුතු බෆන ද ද ල. . විධිමත් අමතමෆතියකි  සත්ොරල සමම වහථළන 

මළරුවීේ නිසයෝග ඳෆශෆර ශෆර සිටින නිධළරී  වේබ ධසය  අාංක 01 2020 චක්රසල්ඛසේ 9.9 ලග තිය 

අමතල කටයුතු ක ශෆකි බලද ද ල. . 

 

07. දෆනට සවේලය කරන කළර්ය වහථළනසේ නිය. ත් කළය වේපූර්ස කර සනොමෆති නිධරය ට සමම 

ලළර්ෂික වහථළන මළරු සලමතසල  ගම  වියදේ සගලමත සනොෆසබ්. නිය. ත් කළය වේපූර්ස කර ඇති 

නිධරය  වේබ ධසය  ආයත්න වාංග්රශසේ වශ  විධිවිධළනලට යටත්ල ගම  වියදේ සගවිය යුතු 

සන. උඳසනන දීමනළ සගලමත සනොෆසබ්. 

 

08. අමළත්යළාංය හි විය ඳථය සලනවහවීම මත්  ඇත්ෆේ නිධළරී සේ සවේලළ වහථළනය හි සලනවහකේ 

සිදුල ඇති බෆවි  ශළ කලෆනි සවේලළ වහථළනයක සවේලය කරන නිධළරිසයකු ශට 2021 ලළර්ෂික වහථළන මළරු 

යටසත් වහථළන මළරු බළ දී ඇත්නේ, කම නිධළරියළ සේ ලන විට සවේලය කරන සවේලළ වහථළනය සලත් 

ඔහුසේ   ඇයසේ අමතප්රළප්තිතික නිධළරියළ ලළර්ත්ළ කෂ යුතු සන. 

 
 

 
කවහ. ආසෝකබ්ඩඩළර 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල් 


