රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාංය
அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංය

இவணந்த சசவைகள் ிரிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07,ශ්රී ාංකළල.
දුරකත්න

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

සෆක්වහ

கதாவலசசி:(94)

011- 2694560

Telephone

கதாவலகல்:(94)

011- 2692254

Fax

මසේ අාංකය
எது இல

COM/Trans/V/ලළ.වහ.මළ./2022

My No

07,

இலங்வக.

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අාංකය

දිනය

உநது இல

திகதி:

Your No

Date

2021.08.06

සියලු අමළත්යළාං / රළජ්ය අමළත්යළාං සල්කේලරු
දිවහත්රික් සල්කේලරු
සදඳළර්ත්සේන්තු ප්රධළීනන්
ප්රළසද්ය ය සල්කේලරු

ඒකළබද්ධ සවේලළලන්හි නිධරයන්සේ ලළර්ෂික වහථළන මළරු - 2022
ඒකළබද්ධ සවේලළ චක්රසල් 01/2021 ශළ 2021.08.06 දිනෆති ඒකළබද්ධ සවේලළ චක්රසල් ය මඟින් ඒකළබද්ධ
සවේලළලන්හි නිධරයන්සේ ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිසේදනය www.pubad.gov.lk සලබ් අඩවිසේ ඳෂ කර
ඇත්.
02. ඒ අනුල ඒකළබද්ධ සවේලසේ සියලු නිධරයන් LGN ඔවහසවේ අන්ත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ වඳයළගන්සන් නේ
http://10.250.1.112/misco සලබ් ලිපිනසයන්ද සලනත් ජ්ළයන් ඔවහසවේ අන්ත්ර්ජ්ළ ඳශසුකේ
වඳයළගන්සන් නේ http://16.221.422.34/misco ඔවහසවේ ද 2022 ලළර්ෂික වහථළන මළරුවීේ ඉල්ලුේ කෂ යුතු
අත්ර එම මළර්ගගත් අයදුේඳත්රල දෘඪ පිටඳත් ආයත්න ප්රධළීනන්සේ අත්වන ශළ නිමුද්රළල වහිත්ල මළ සලත්
එවිය යුතු බල කළරුණිකල දන්ලමි. එසමන්ම ආයත්න ප්රධළීනන් විසින් යටත් නිධරයන්සේ 2022 ලළර්ෂික
වහථළන මළරු වේබන්ධ ත්ම නිර්සද්ය, ආයත්න (Institute) පිවිසුම ඔවහසවේ මළර්ගගත් දත්ත් ඳද්ධතියට පිවිව
බළ දිය යුතු බලද කළරුණිකල දන්ලමි.
03. සියලුම නිධරයන් විසින් ත්ම සවේලළ විවහත්ර මළර්ගගත් ක්රමය ඔවහසවේ ඇතුෂත් කෂ යුතු අත්ර ඳද්ධතියට
දෆනටමත් දත්ත් ඇතුෂත් කර ඇති නිධරයන්, ලත්මන් ත්ත්ලය අනුල අදළෂ සත්ොරතුරු යළලත්කළලීන කෂ
යුතුය.
04. අමළත්යළාංය/ සදඳළර්ත්සේන්තුල යටසත් දිවහත්රික්/ප්රළසද්ය ය සල්කේ කළර්යළලට අනුයුක්ත් වාංලර්ධන
නිධළරී සවේලසේ නිධරයන් මළර්ගගත් ක්රමය ඔවහසවේ සවේලළ විවහත්ර ශළ ලත්මන් සවේලළ වහථළන පිිබබ දත්ත්
යළලත්කළලින කිරීසේදී, ත්මන් සවේලය කරන දිවහත්රික්/ප්රළසද්ය ය සල්කේ කළර්යළ පිිබබ දත්ත්, Ministry
Attachment ශළ Department Attachment ඔවහසවේ ශළ ත්මළ සවේලය කරන අමළත්යළාංය සශ
සදඳළර්ත්සේන්තුල සත් රළ එහි උඳකළර්යළ යටසත් එන ෆයිවහතුල තුිබන් සත් රළ ඇතුෂත් කෂ යුතුය.
05. සමම ක්රමය මඟින් 2022 ලළර්ෂික වහථළන මළරු ඉල්ලුේ කිරීසේ දී යේ ගෆටළුලක් ඳලතී නේ
http://43.224.125.68/misco ඔවහසවේ CS Inquiry සලත් පිවිව විමසීේ සිදු කෂ ශෆකි අත්ර එක් එක්
සවේලළලන්ට අදළෂ විමසීේ ඇමුණුම 01හි දක්ලළ ඇති දුරකථන අාංක ඔවහසවේ ද සිදුකෂ ශෆක .
07. සේ වේබන්ධසයන් ඔබ අමළත්යළාං/ සදඳළර්ත්සේන්තු/ කළර්යළල සවේලය කරන සියලුම ඒකළබද්ධ
සවේලසේ නිධරයන් දෆනුලත් කරන්සන් නේ මෆනවි.

එවහ. ආස කබණ්ඩළර
ඒකළබද්ධ සවේලළ අධයක් ජ්නරළල්

ඇමුණුම 01

ඒකාබද්ධ සවේලාලන්හි විමසීම් වශා දුරකථන අංකයන්
සවේලාල

නම වශ තනතුර

කෂමනාකරණ සවේලා නිධාරී බුද්ධි.එන් ලියනසේ මිය
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක්ෂ I
සවේලය
සක්ෂ.එම්.සක්ෂ.සක්ෂ. කුතුංග මිය

දුරකථන අංකය
011-2694300 (දිගුල- 502)
011- 2693769 (දිගුල- 506)

ඒකාබද්ධ සවේලා නිසයෝජ්ය අධයක්ෂ

ශ්රී
ංකා
සතතරතුරු
ශා ඒ.එම්.එම්.එන්. අමරසංශ මයා
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක්ෂ II
වන්නිසේදන තාක්ෂණ සවේලය
අර්ජුන රත්නායක මයා
ඒකාබද්ධ සවේලා නිසයෝජ්ය අධයක්ෂ
රජ්සේ භාා ඳරිලර්තක සවේලය,
ශ්රී ංකා පුව්තකායාධිඳති ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක්ෂ III
සවේලය, ඒකාබද්ධ රියදුරු සවේලය
ශා කාර්යා සවේලක සවේලාල
රජ්සේ භාා ඳරිලර්තක සවේලය, එව්.ඩබ්.සී.එච්. රුලන්පුර සමය
ශ්රී ංකා පුව්තකායාධිඳති ඒකාබද්ධ සවේලා වශකාර අධයක්ෂ VI
සවේලය, ඒකාබද්ධ රියදුරු සවේලය
කාර්යා සවේලක සවේලාල
වංලර්ධන නිධාරි සවේලය

පිලිප් එමාලිනි මිය
ඒකාබද්ධ සවේලා වශකාර අධයක්ෂ V
එල්.ඩී.වී. තිකරත්න මයා
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක්ෂ IV

යූ.එම්.එව්.එව්. මධුංක මයා
ඒකාබද්ධ සවේලා වශකාර අධයක්ෂ

011-2682972 (දිගුල-600)
011-2699966 (දිගුල-612)
011- 2695122 (දිගුල- 614)

011-2686154 (දිගුල-609)

011-2682499 (දිගුල - 607)
011-2691062 (දිගුල- 154)

011-2694020 (දිගුල-751)

ඒකාබද්ධ සවේලා චක්රසඛ : 01/2021

මසේ අංක : COM/Trans/V/ලා.ව්.මා.2022
රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වභා ශා
ඳෂාත් ඳාන අමාත්යාංය,
නිදශව් චතුරස්රය
සකොෂඹ 07.
2021.08.06

ඒකාබද්ධ සවේලාලන්හි නිධරයන්සේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු - 2022
අංක 1589/30 ශා 2009.02.20 දිනැති(අති විසේ) ගැවට් ඳත්රසේ  ඳෂකර ඇති රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාස
කාර්ය ඳටිඳාටික රීති (කාණ්ඩ අංක 1) හි XVIII ඳරිච්සේදසේ  රාජ්ය නිධාරයන්සේ ව්ථාන මාරුීම්  ව් බන්ධල
විධිවිධානලට ද සමයට යා කර ඇති ඒකාබද්ධ සවේලසේ  ව්ථාන මාරු ප්රතිඳත්තියටද බස අලධානය සයොු  කරලනු
ැස .
02.
ඒකාබද්ධ සවේලයට අයත් ඳශත් වශන් සවේලාලන්හි ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු 2022 ජ්නලාරි මව 03 දින සිට
බ ඳැලැත්සලන සවේ ක්රියාත්මක විය යුතුය.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

රජ්සේ  භාා ඳරිලර්ත්ක සවේලය (I ඳන්තිය)
ශ්රී ංකා සත්ොරතුරු ශා වන්නිස දන ත්ාෂණස සවේලය (2/3 ඳන්ති)
වංලර්ධන නිධාරී සවේලය (III/II/I සරේණි)
ශ්රී ංකා රජ්සේ  ස්ව්ත්කායාධිඳති සවේලය (III/II/I ඳන්ති)
කෂමනාකරස සවේලා නිධාරී සවේලය (III/II/I සරේණි)
ඒකාබද්ධ රියදුරු සවේලය (III/II/I විසේ සරේණි)
කාර්යා සවේලක සවේලය (III/II/I විසේ සරේණි)

නිධරයන්ට සමන්ම රාජ්ය සවේලාලටද ඇතිලන අඳශුතත්ා මග ශැරීමම ිණණිව ඳශත් වශන් ආකාරයට ව්ථාන මාරු
ිණළිබ ක්රියාමාර්ග අනුගමනය රීරීමට වැරීමතමත් විය යුතුය. ත්ල ද 2021 අසගෝව්තු මව 09 දිනයත්, 2021
සදවැ් බර් මව 31 දිනයත් අත්ර කාසේ දී අසනයොනය ව්ථාන මාරුීම්  වශා ලඛුම් ඳත්ර භාර සනොගත් යුතුය.
03.ව්ථාන මාරු කිෂටු
ව්ථාන මාරු කිෂටු ඳශත් වශන් ආකාරයට ිණහිටුීමමට ක්රියා කෂ යුතුය.
3.1

ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  ව්ථාන මාරු කිෂටු
අමාත්යාං අත්ර ශා සදඳාර්ත්ස් න්තුල නිධරයන්සේ ව්ථාන මාරු ව් බන්ධසයන් කටයුතු රීරීම.

3.1.1

ව්ථාන මාරු වශා ැසබන අයදු් ඳත්ර වං යාල වැරීඛට සගන ඒ ඒ සවේලාලන් වශා ප්රමාසලත්
අයදු් ඳත්ර වං යාලෂණ ැ ත තිස න්  අදාෂ සවේලාල වශා සලන සලනම මාරු කිෂටු ිණහිටුවිය යුතුය.

3.1.2

වෑම ව්ථාන මාරු කිෂටුලෂණ විසින්ම රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාස කාර්ය ඳටිඳාටික රීීනන් හි (කාණ්ඩ
අංක 1) XVIII ඳරිච්සේදයට යටත්ල සමම චක්රසඛ සේ  4 ලගන්තිසේ  වශන් සඳොදු ප්රතිඳත්තිලට
අනුකූල ව්ථාන මාරු සිදු කෂ යුතුය.

3.2

අභයන්ත්ර ව්ථාන මාරු කිෂටු ීනරස

සදඳාර්ත්ස් න්තු, අමාත්යාං ශා දිව්ත්රිෂණ සඛක්  කාර්යා මඟින් සිදුකරන ව්ථාන මාරු කිෂටු, ඒකාබද්ධ සවේලා
අංසේ  ව්ථාන මාරු කිෂටුලමතන් ඳුතල ඳැලැත්විය යුතු අත්ර ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  ව්ථාන මාරු කිෂටුල මඟින්
ව්ථාන මාරු බා දී ඇති නිධාරීන් ශට නැලත් අභයන්ත්ර ව්ථාන මාරු යටසත් ව්ථාන මාරු බා සනොදිය යුතුය.

3.2.1

අභයන්ත්ර ව්ථාන මාරු කිෂටු

අභයන්ත්ර ව්ථාන මාරු ලඛුම්  කරන නිධාරීන් සිී න්  අදාෂ ආයත්න අභයන්ත්ර ව්ථාන මාරු කිෂටු ිණහිටුලා
එම ලඛලී්  ව් බන්ධසයන් කටයුතු කෂ යුතු ස . සමහි ඇු ණුම 03 හි වශන් අභයන්ත්ර ව්ථාන මාරු කිෂටු මා
සලත් ලාර්ත්ා ීම ඇති අත්ර, අදාෂ ව්ථාන මාරු ශා අභියාචනා කිෂටු වංයුතිය ඒකාබද්ධ සවේලසේ  ලාර්ෂික ව්ථාන
මාරු කිෂටු ශා වමාසෝචන කිෂටු ලට අනුරඳල වකවා ගත් යුතුය.
අදා සියළු අභ්යන්ත්ර ව්ථාන මාරු කිෂටු ඳැලැත්ීමම වශා රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාස අලවරය බා ගත් යුතු
අත්ර විධිමත් ඳරිදි අභයන්ත්ර ව්ථාන මාරු ප්රතිඳත්ති අනුමත් කරසගන සනොමැති සියළු ආයත්න ඒ ව් බන්ධසයන්
විධිමත් අනුමැතිය බා ගැනීම වශා කටයුතු කෂ යුතු ස .
04.

ව්ථාන මාරු වශා නිධරයන්සේ ුතදුුතක්  ීනරසය රීරීස්  සඳොදු ප්රතිඳත්ති

ස්  ව් බන්ධසයන් ඒකාබද්ධ සවේලසේ  ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ප්රතිඳත්තිසේ  සදලන ලගන්තිසේ  විධිවිධාන අදාෂ ලන
අත්ර වංලර්ධන නිධාරී සවේලය වශා අන්ත්ර්ග්රශසය ීමමට මනාඳය ඳෂ කෂ ද සමසත්ෂණ අන්ත්ර්ග්රශසය සනොකෂ
නිධාරීන්ටද ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු අයදු් ඳත් ලදිරිඳත් කෂ ශැක.
05.

ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  ව්ථාන මාරු කිෂටු සලත් ලදිරිඳත් කෂ යුතු සඛ න

5.1

ඒකාබද්ධ සවේලසේ  සියුම නිධාරීන් වශා LGN බව්සවේ අන්ත්ර්ජ්ා ඳශුතක්  වඳයාගන්සන් න් 
http://10.250.1.112/misco සල
මතිණනසයන්ද සලනත් ජ්ායන් බව්සවේ අන්ත්ර්ජ්ා ඳශුතක් 
වඳයාගන්සන්න්  http://43.224.125.68/misco බව්සවේ ද මාර්ගගත් ක්රමසයන් ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු
අයදු්  කෂ ශැක. ඒකාබද්ධ රියදුරු සවේලසේ  ශා කාර්යා සවේලක සවේලසේ  නිධාරීන්ට මාර්ගගත් ක්රමය
බව්සවේ සඳෞද්ගමතකල අයදු්  රීරීම අඳශුත ස න්  ත්ම සවේලා ව්ථානය තුළින් එය සිදු කෂ ශැක. ඒ වශා
අදාෂ ඳශුතක්  බාදීමට ආයත්න ප්රධානීන් විසින් ක්රියා කෂ යුතුය.

5.2

ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  ිණහිටුලා ඇති ව්ථාන මාරු කිෂටු සලත් ඳශත් වශන් මතයරීයවිමත 2021/09/10
දිනට සඳර ලදිරිඳත් රීරීමට අමාත්යාං සඛක් ලරුන්/ සදඳාර්ත්ස් න්තු ප්රධානීන්/දි ව්ත්රිෂණ සඛක් ලරුන්/
ආයත්න ප්රධානීන් ක්රියා කෂ යුතුය.
(i)

අයදු් ඳත් ව් පූර්ස රීරීසමන් අනතුරුල ආයත්න ප්රධානියා විසින් නිර්සද් කරන දුල ශා නි
ු ද්රාල වහිත්ල අත්වන් කරන ද එම නිධාරීන්සේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු අයදු් ඳසත්හි ු ද්රිත්
ිණටඳත්

(ii)

මාර්ගගත් මෘදුකාංගය බව්සවේ බා ගන්නා ද 2021/12/31 දිනට ආයත්නයක/සවේලා ව්ථාන
වමූශය තුෂ ඳලත්නා කාර්යායක සශෝ කාර්යාල/දිව්ත්රිෂණකයක ලවර 05 ට ලඩා සවේලය කෂ
නිධරයන්සේ ශා ව්ථාන මාරු අයදු්  කෂ නිධාරීන්සේ නාමසඛ නයෂණ

(iii)

එසමන්ම අමාත්යාං/සදඳාර්ත්ස් න්තු/කාර්යායන්හි සවේලා අලයත්ාලය මත් රලා ගැනීමට
අලය නිධාරීන් වශ ෛලදය වශතික මිනන් වනාථ කර ඇති බරඳත් සරෝගාබාධ ලමතන්
සඳසන ව්ථාන මාරු සනොක යුතු නිධාරීන් ව් බන්ධසයන් සදඳාර්ත්ස් න්තු ප්රධානියා
ස්ද්ගමතකලම වනාථ ක යුතු ස .ත්ලද ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන සව දෂණලා ඇති සවේලා
ව්ථානයන්හි සවේලා අලයත්ාලය මත් සශෝ නිධාරින් රලා ගැනීම ව් බන්දසයන් ලන ලඛලී් 
වකා සනොබැසඛ. ලශත් කරුණු ව් බන්ධසයන් ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නිසයෝග නිකුත් රීරීසමන්
අනතුරුල ලදිරිඳත් කරනු බන ලඛලී් , ව්ථාන මාරු චක්රසේ  අසනකුත් නිධාරීන් අගතියට
ඳත්ීමම සිදුලන බැවින් වකා බැලීස්  ශැරීයාලෂණ සනොමැති බල ත්රසේ  සිහිඳත් කරිෂ. අදාෂ
කරුණු ලවර 05 ට ලඩා සවේලය කෂ නිධරයන්සේ සඛ නසේ  වුලද වශන් කෂ ශැක.

5.3

ව්ථාන මාරු අයදු් ඳත්ර

5.3.1

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුීම්  වශා රජ්සේ  භාා ඳරිලර්ත්ක සවේලසේ , ශ්රී ංකා සත්ොරතුරු ශා වන්නිස දන
ත්ාෂණස සවේලසේ , වංලර්ධන නිධාරී සවේලසේ , ශ්රී ංකා රජ්සේ  ස්ව්ත්කායාධිඳති සවේලසේ  ශා
කෂමනාකරස සවේලා නිධාරී සවේලසේ  නිධාරීන්, ඒකාබද්ධ රියදුරු සවේලසේ  ශා කාර්යා සවේලසේ 
නිධරයන් මාර්ගගත් ක්රමය බව්සවේ ව් පූර්ස කරන ද අයදු් ඳත් ල දෘඩ ිණටඳත්ද සදඳාර්ත්ස් න්තු
ප්රධානියාසේ නිර්සද් වහිත්ල ලදිරිඳත් කෂ යුතුය.

5.3.2

ත්ලද එෂණ නිධාරිසයකුට මාර්ගගත් ක්රමය බව්සවේ එෂණ අයදු් ඳත්රයෂණ ඳමසෂණ ලදිරිඳත් කරන සව
උඳසදව් දිය යුතුය.
ව්ථාන මාරුීම්  අයදු්  කරන නිධාරීන් රීසිය්  ප්රසද්යක නි්ිතත් කාර්යායකට ඳමසෂණම ව්ථාන
මාරු ීම යාමට අසේෂණා කරන්සන් රීසිය්  ප්රසද්යකට යාස්  අලයත්ාලය මත්ද නැත්සශොත් ත්මන්
කැමති සදඳාර්ත්ස් න්තු සශෝ කාර්යායකට යාමට වුලමනාසලන්ද යන්න අයදු් ඳසත් වශන් රීරීම
ුතදුුතය. ඒ අනුල ත්මන්සේ මනාඳය අනුිණළිසලමතන් දැෂණසලන ඳරිදි ප්රසද් සශෝ කාර්යා න්  කෂ යුතු ස .
ත්ලද ය්  ආයත්නයෂණ යටසත් ප්රාසද්යය කාර්යායන් සලත් යාමට බාසඳොසරොත්තුසලන් ව්ථාන මාරු
අයදු්  කරයි න්  අදා උඳ/ප්රාසද්යය කාර්යා නිලැරදිල දැෂණවිය යුතු ස . ප්රධාන කාර්යාය සලත් ව්ථාන
මාරු අයදු්  කර,ව්ථාන මාරු බා දුන් ඳුත ත්මන් අයදු්  කරන ද්සද් එම ආයත්නය යටසත් ප්රාසද්යය
කාර්යායෂණ ලන බැවින් ව්ථාන මාරු වංසෝධනය කරන සව කරන ලඛලී්  ව් බන්ධසයන් වකා
බැලීස්  ශැරීයාලෂණ සනොමැත්.ත්ලද නිධාරීන් විසින් ත්ම සවේලා ව්ථානය සව වටශන් ක යුත්සත් ත්මා
සවේලය කරන සවේලා ව්ථානය ලන අත්ර නිර්සද් බා දිය යුත්සත්ද අදා ආයත්න ප්රධානියා ස . (උදාරීසිය්  නිධාරිසයකු සවේලය කරනුසේ  බහුකාර්ය වංලර්ධන සදඳාර්ස් න්තුල යටසත් අත්ත්නගඛ
ප්රාසද්යය සඛක්  කාර්යාසේ  න්  සවේලා ව්ථානය සව දැෂණවිය යුත්සත් Department Attachment---Multi Development Task Force-Attanagalla සව ස . ආයත්න ප්රධානියා අධයෂණ ජ්නරාඛ,බහු කාර්ය
බකා සදඳාර්ත්ස් න්තුල විය යුතුය. )සමසවම උඳ කාර්යා ල සිටින නිධාරීන්ද ත්ම සවේලා ව්ථානය
සව දැෂණවිය යුත්සත් අදා උඳ කාර්යාය ස .(උදා-ක් කරු සදඳාර්ත්ස් න්තුස මාත්ර කාර්යාසේ 
සවේලය කරයි න්  Sub Department----Matara labour Office සව දැෂණවිය යුතු ස )

5.3.3

ඒකාබද්ධ සවේලසේ  නිධාරිනියන් ලර්ත්මාන සවේලා ව්ථානය තු ප්රසූතත් නිලාු  බා තිස න්  ඒ බල
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු අයදු් ඳත්රසේ  අනිලාර්යසයන්ම වශන් රීරීම කෂ යුතුය.(ඳුතල කරනු බන ලඛලී් 
වකා බනු සනොැස )

5.3.4

දිව්ත්රිෂණ සඛක්  කාර්යා ශා ප්රාසද්යය සඛක්  කාර්යා යටසත් සවේලය කරන ඒකාබද්ධ සවේලසේ 
නිධාරීන් ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු අයදු්  කරන්සන් න්  දිව්ත්රිෂණ සඛක්  සශෝ ප්රාසද්යය සඛක්  විසින් ත්ම
නිර්සද් වටශන් කෂ ඳුත ප්රගමන ිණටඳත් ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ සලත් එීමමට කටයුතු කෂ
යුතුය.

06.

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු

6.1

ව්ථාන මාරු සයෝජ්නාලන්ට විරුද්ධල සකසරන අභියාචනා වෂකා බැලීම වශා කාර්ය ඳටිඳාටික රීතින්හි
210 ලගන්තිය අනුල ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු ිණහිටුලා ඒ අනුල අලය කටයුතු
කෂ යුතුය. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ව් බන්ධසයන් ලදිරිඳත් කරනු බන අභියාචනා වෂකා බනු බන්සන්
කාර්ය ඳටිඳාටික රීීනන්හි 211 ලගන්තියට අනුකූ ස න්  ඳමණි.

6.2

නිධරසයකුසේ ලඛලීමෂණ අනුල කරන ද මාරුීමමෂණ අලංගු කරන සව සශෝ කඛ දමන සවට ඳුතල
අභියාචනා රීරීමට එම නිධරයාට සශෝ ඒ ිණළිබ නිර්සද් ලදිරිඳත් රීරීමට සදඳාර්ත්ස් න්තු ප්රධානියාට
සශෝ හිිෂකමෂණ නැත්.
ව්ථාන මාරු නිසයෝගයන්ට විරුද්ධල සකසරන අභියාචනා වකා බැලීම වශා ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු
සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු විසින් ඳශත් වශන් කරුණු ිණළිබ ත්ලදුරටත් ඳරීෂණා කර ීනරස ගනු ඇත්.






6.3

මාරුීම්  ප්රතිඳත්තියට අනුකූ සනොලන ඳරිදි කරන ද මාරුීම් 
නිධරයන්සේ ලඛලී්  ලටු සනොවුනු අලව්ථා (මනාඳ අනුල 1,2,3 යන සවේලා ව්ථාන ලඛලී්  සව
වකනු ැස )
නිධරයන්සේ ලඛලී් ලට ඳටශැනි සව කරන ද මාරුීම් 
ව්ථාන මාරුීම්  අයදු්  කරන ද දිනසයන් ඳුතල නිධරයන්ට සිදුවූ ශදිසි විඳත්, කරදර, අවනීඳ ලැනි
වානුක් ිණත් ත්ත්ලයන් ිණළිබල ිණළිගත් ශැරී නිර්සද් ලදිරිඳත් රීරී් 

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු ීනරස නිකුත් කෂ ඳුත ලදිරිඳත් කරනු බන අභියාචනා
කාර්ය ඳටිඳාටික රීීනන්හි XX ලන ඳරිච්සේදසේ  230 ලගන්තිය අනුල රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාල සලත්
ලදිරිඳත් කෂ යුතුය. වමාසෝචන කිෂටුලට ලදිරිඳත් සනොවූ අභියාචනා ිණළිබ රාජ්ය සවේලා සකොිෂන්
වභාල වකා සනොබනු ඇත්.

6.4

අභයන්ත්ර ව්ථාන මාරු කිෂටු මිනන් බා සදන ීනරස ව් බන්ධසයන් අගතියට ඳත් වූ නිධාරීන්ට
අභයන්ත්ර වමාසෝචන කිෂටු ඳැලැත්ීමසමන් ඳුතල අදා ීනරස ව් බන්ධසයන් වෑහිමට ඳත් සනොස න් 
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ සලත් අභියාචනා සයොු  ක ශැක.

07.

ව්ථාන මාරු කා වටශන

ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  මාරු කිෂටු කා වටශන
ජනි 01 ට සඳර
ජමත 01 ට සඳර
අසගෝව්තු 09 ට සඳර
වැේත්ැ් බර් 10 ට සඳර

බෂණසත්ෝබර් 08 ට සඳර
බෂණසත්ෝබර් 22 ට සඳර
සනොලැ් බර් 05 ට සඳර
සනොලැ් බර් 22 ට සඳර
සදවැ් බර් 01 ට සඳර

මාරු කිෂටු ිණහිටුීමම
ව්ථාන මාරු ඳටිඳාටිය වකව් කර ගැනීම
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු චක්රසඛ ය නිකුත් රීරීම
ඳශත් වශන් සඛ න ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ සලත් සයොු  රීරීම.
(i)LGN
බව්සවේ
අන්ත්ර්ජ්ා
ඳශුතක් 
වඳයාගන්සන්න් 
http://10.250.1.112/misco/ සල මතිණනසයන්ද සලනත් ජ්ායන් බව්සවේ
අන්ත්ර්ජ්ා ඳශුතක්  වඳයාගන්සන්න් 
http://43.224.125.68/misco/
බව්සවේද මාර්ගගත් ක්රමයට අයදු් ඳත් ව් පූර්ස රීරීසමන් අනතුරුල ආයත්න
ප්රධානියා විසින් නිර්සද් කරන දුල ශා නි ු ද්රාල වහිත්ල අත්වන් කරන
ද එම නිධාරීන්සේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු අයදු් ඳසත්හි ු ද්රිත් ිණටඳත්
(ii) මාර්ගගත් මෘදුකාංගය බව්සවේ බා ගන්නා ද 2021/12/31 දිනට
ආයත්නයක/සවේලා ව්ථාන වමූශය තුෂ ඳලත්නා කාර්යායක සශෝ
කාර්යාල/දිව්ත්රිෂණකයක ලවර 05 ට ලඩා සවේලය කෂ නිධරයන්සේ ශා
ව්ථාන මාරු අයදු්  කෂ නිධාරීන්සේ නාමසඛ නයෂණ
ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  මාරු කිෂටු රැව්ීම ව්ථාන මාරු ීනරස ගැනීම අලවන්
රීරීම
ව්ථාන මාරු ීනරස අමාත්යාං/සදඳාර්ත්ස් න්තුලට දැන්ීමම වශ ලාර්ෂික
ව්ථානමාරු සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු ඳත් රීරීම
ව්ථානමාරු ීම්  ිණළිබල ඒකාබද්ධ සවේලා අංය සලත් වමාසෝචන කිෂටු
වශා අභියාචනා භාර ගැනීස්  අලවාන දිනය
එම අභියාචනා ිණළිබ වමාසෝචන කිෂටු මිනන් ීනරස ගැනීම
වමාසෝචන කිෂටු ීනරස දැනු්  දීම අලවන් රීරීම

අභයන්ත්ර ව්ථාන මාරු, ඒකාබද්ධ සවේලා ව්ථාන මාරු ීනරස නිකුත් රීරීසමන් ඳුත සිදු කෂ යුතුය. ඒකාබද්ධ සවේලා
ව්ථාන මාරු ීනරස ද රීසිදු නිධාරිසයකු ශට නැලත් අභයන්ත්ර ව්ථාන මාරු මඟින් ව්ථාන මාරු බා සනොදිය
යුතුය.
08.

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ඳුතවිඳර්  කිෂටු

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ක්රියාත්මක රීරීස්  ප්රගතිය ිණළිබල 2022/02/01 දිසනන් ඳුත ඳුතවිඳර්  කිෂටුලෂණ ඳලත්ලා
රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාල සලත් ලාර්ත්ාලෂණ ලදිරිඳත් කරනු ැස .
09.

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ව් බන්ධසයන් සදඳාර්ත්ස් න්තු ප්රධානීන්සේ ලගීම

9.1

රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාස අංක PSC/APL/1/AT/2018 ශා 2019.05.11 දිනැති මතිණසයන් දන්ලා ඇති
ඳරිදි ව්ථාන මාරුීම්  ැ තමට ලඩ ඇත්ැයි සිත්න විසේ ස්හුණු බා ඇති රීසිය්  නිධරසයකු සවේලා
අලයත්ාලය මත් ත්ලත් ලර්යෂණ ත්ම සදඳාර්ත්ස් න්තුල තුෂ රලා ගත් යුතු යැයි සදඳාර්ත්ස් න්තු
ප්රධානියා අදශව් කරන්සන් න් , නිර්සද්යත් අයදු් ඳත්ර සයොු  කරන අලව්ථාස දීම ඒ ිණළිබල ඳැශැදිමතකර
අදාෂ අමාත්යාං සඛක් සේ නිර්සද්ය ඇතිල ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ සලත් ත්ම ලඛලී් 
ලදිරිඳත් කෂයුතු ලන අත්ර ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු අයදු්  කර සනොමැති ලර්ත්මාන සවේලා ව්ථානසේ  ලවර 05
ක සවේලා කාය ව් පූර්ස කර ඇති නිධාරීන් ව් බන්ධසයන් ලවර 5 ට ලැඩි සවේලා කායෂණ වහිත්
නිධාරීන්සේ විව්ත්ර සයොු  කරන අලව්ථාස දීම ඒ ිණළිබල ඳැශැදිමත කර අදා අමාත්යාං
සඛක් සේ/සදඳාර්ත්ස් න්තු ප්රධානීන්සේ නිර්සද් වහිත්ල ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ සලත් ත්ම
ලඛලී්  ලදිරිඳත් කෂ යුතුය. ත්ලද ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන වශා සමය අදාෂ සනොලන අත්ර ඒකාබද්ධ
සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ විසින් මාරු කිෂටුලට ඒ ිණළිබල දැනු්  දී ක්රියා කරනු ඇත්. එෂණ
සදඳාර්ත්ස් න්තු ප්රධානිසයකුට ීිෂත් නිධරයන් ිණරිවෂණ වශා ඳමසෂණ ලඛුම්  ක ශැක . එෂණ ලත්ාලෂණ
සමම අලව්ථාල බා දී ඇති නිධරසයකු වශා නැලත් රීසිදු අලව්ථාලෂණ බා සදනු සනොැස .

9.2

9.3

වෑම නිධරසයෂණ ිණළිබලම නිලැරදි ශා ව් පූර්ස සත්ොරතුරු වැඳයීමට ආයත්න/සදඳාර්ත්ස් න්තු
ප්රධානීන් ලග බා ගත් යුතුය. වාලදය අව් පූර්ස සත්ොරතුරු වඳයා ඇති බල සශළි වුලසශොත් ඒ ිණළිබල
අදාෂ ආයත්න/සදඳාර්ත්ස් න්තු ප්රධානීන් ශා එම ැයිව්තු වකව් කෂ ශා ශරි ලැරදි බන ද නිධරයන්
ලගීමට බැඳී සිටින අත්ර වාලදය කරුණු ලදිරිඳත් රීරීම ව් බන්ධසයන් විනය ක්රියාමාර්ග ගනු ැස .
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නිසයෝග මිනන් අමාත්යාංසයන්/සදඳාර්ත්ස් න්තුසලන් ිණටත්ට ව්ථාන මාරුීම්  බා
දී ඇති නිධාරීන් අනුප්රාේතිකයින් ඳැිෂසසන සත්ෂණ රලා සනොසගන නියිෂත් දින නල සවේලා ව්ථානසේ 
රාජ්කාරී භාරගැනීමට ශැරීලන ඳරිදි බවුන් ු දාශැරීමට කටයුතු ක යුතුය.සමම විධිවිධානලට ඳටශැනිල
කටයුතු කරන ආයත්න ප්රධානීන් ව් බන්ධසයන් විනයානුකූල කටයුතු රීරීම ිණණිව අදා බධරයා
සලත් ලාර්ත්ා කරනු ැස .

9.4

ව්ථාන මාරු නිසයෝග ක්රියාත්මක සනොලන්සන් න් ,ව්ථාන මාරු නිසයෝගය ක්රියාත්මක ීමමට නියිෂත් දිනට
ඳුත මාවසේ  සිට අදා නිධාරීන්සේ ලැටුඳ නත්ර රීරීමට ආයත්න ප්රධානියා විසින් ිණයලර ගත් යුතුය.

9.5

ව්ථාන මාරු නිසයෝග ක්රියාත්මක රීරීම ව් බන්ධසයන් කාර්ය ඳටිඳාටික රීති (කාණ්ඩ අංක 01) හි 11
ලගන්තිසේ  විධිවිධාන ලටද නිධරයන්සේ අලධානය සයොු  කරවිය යුතු ස .

9.6

ව්ථාන මාරුීම්  ැස යයි අසේෂණා කරන නිධරයන්සේ රාජ්කාරි කටයුතු කඛ ඇතිල සලනත්
නිධරයන් ස්හුණු කර ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුීම්  නියිෂත් දිනට ක්රියාත්මක කරීමමට අමාත්යාං
සඛක් ලරුන්/සදඳාර්ත්ස් න්තු ප්රධානීන් විසින් කටයුතු ක යුතුය.සමලැනි කරුණු ව් බන්ධසයන් ඳුතල
කරන ලඛලී්  වකා බනු සනොැස .

9.7

වංලර්ධන නිධාරී සවේලසේ  ශා ශ්රී ංකා සත්ොරතුරු ශා වන්නිස දන ත්ාෂණස සවේලසේ  නිධරයන්
සයොදලනු බන රීසිය්  ත්නතුරෂණ වශා විසේෂිත් ලෘත්ීනය ුතදුුතකමෂණ සශෝ නිස්සත්ාලයෂණ අලය
ලන්සන් න්  ඒ ව් බන්ධසයන් ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ සලත් පූර්ල දැනු්  දීමෂණ සිදු රීරීමට
ආයත්න ප්රධානියා විසින් ිණයලර ගත් යුතුය. නු ත් සමය ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන වශා අදාෂ සනොස .

9.8

කෂමනාකරස සවේලා නිධාරී සවේලසේ  නිධරසයකු ව්ථාන මාරු කරන කාර්යායක නල ආයත්න
ප්රධානී විසින් අදාෂ නිධරයා ත්ම කාර්යාය තුෂ සවේලසේ  සයොදලා ගැනීම නිර්සද් සනොකරන්සන් න් 
බහු/ ඇය එම කාර්යාසයන් ිණටත්ට ව්ථාන මාරු කරනු ැස .

9.9

සමම චක්රසඛ සේ  වශන් විධිවිධාන බබසේ අමාත්යාංසේ / සදඳාර්ත්ස් න්තුස
සලත් දැන ගැනීමට වැැව්විය යුතුය.

9.10

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ක්රියාත්මක රීරීම ව් බන්ධසයන් රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාස කාර්යය ඳටිඳාටික
රීීනන්හි 214,215,216,217 ලගන්තිල වශන් විධිවිධාන බ ඳැලැත්සලනු ඇත්.

10.

නිධරයන්සේ ලගී් 

සියළුම නිධරයන්

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නිසයෝගයෂණ ැබූ සියුමම නිධරසයෝ නියිෂත් දිනසේ දී නල රාජ්කාරී ව්ථානය සලත් සවේලය
වශා ලාර්ත්ා රීරීමට බැඳී සිටිති.
11.
සමම චක්රසඛ සේ  දෂණලා සනොමැති විධිවිධාන ව් බන්ධසයන් ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛසේ
ීනරසය අලවන් ීනරසය ස .
12.
සමම චක්රසඛ ය රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාස
ඳරිච්සේදසේ  202 ලගන්තිය අනුල නිකුත් කරනු ැස .

එව්. ආසෝකබණ්ඩාර
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ
රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන අමාත්යාංය

කාර්ය ඳටිඳාටික රීති (කාණ්ඩ අංක 01) හි XVIII

ඒකාබද්ධ සවේලාලන්හි නිධරයන් වශා ලන ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ප්රතිඳත්තිය
1.

ශැඳින්ීමම

රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාල විසින් 2009.02.20 දිනැති අංක 1589/30 දරස අති විසේ ගැවට් ඳත්රසේ  ඳෂ කරන
ද කාර්ය ඳටිඳාටික රීති 1 ලැනි කාණ්ඩසේ  XVIII ඳරිච්සේදසේ  202 ලගන්තිසේ  විධිවිධානලට අනුල ඒකාබද්ධ
සවේලසේ  නිධරයන් වශා ලන ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ඳටිඳාටිය වකව් කරනු ැස .
2.

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වශා යටත් ලන නිධරයන් ිණළිබ විව්ත්ර

2.1

අදාෂ නිධරයන්

ඒකාබද්ධ සවේලයට අයත් ඳශත් වශන් සවේලාලන්හි නිධරයන් වශා සමම ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ප්රතිඳත්තිය අදා
ස .
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

රජ්සේ  භාා ඳරිලර්ත්ක සවේලය (I ඳන්තිය)
ශ්රී ංකා සත්ොරතුරු ශා වන්නිස දන ත්ාෂණස සවේලය (2/3 ඳන්ති)
වංලර්ධන නිධාරී සවේලය (III/II/I සරේණි)
ශ්රී ංකා රජ්සේ  ස්ව්ත්කායාධිඳති සවේලය (III/II/I ඳන්ති)
කෂමනාකරස සවේලා නිධාරී සවේලය (III/II/I සරේණි)
ඒකාබද්ධ රියදුරු සවේලය (III/II/I/විසේ සරේණි)
කාර්යා සවේලක සවේලය (III/II/I/විසේ සරේණි)

2.2

සවේලා ව්ථානයක ව් පූර්ස ක යුතු සවේලා කාය

2.2.1

ත්ම සවේලා ව්ථානසේ  අ ණ්ඩල ලවර 02 ෂණ සවේලය කරන ද නිධරයන් ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ීම්  වශා
අයදු්  රීරීමට ුතදුුතක්  බයි.

2.2.2

එකම සවේලා ව්ථානයක සශෝ ඇු ණුම 01 හි දෂණලා ඇති සවේලා ව්ථානයක සශෝ සවේලා ව්ථාන රීහිඳයෂණ
තු ලවර 05 කට ලැඩි සවේලා කායෂණ ව් ස්ර්ස කර ඇති නිධරයන් ව්ථාන මාරු ීම්  ලට යටත් ස .
(එකම දිව්ත්රිෂණකයෂණ තුෂ සවේලා ව්ථාන වමූශ එකකට ලැඩි ගසනෂණ ඳැලතිය ශැක)

2.2.3

ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන ල ලවර 05ක සවේලා කායෂණ ව් ස්ර්ස කරන ද නිධරයන් අනිලාර්යසයන්ම
ව්ථාන මාරුීම්  ලට යටත් ස .

2.3

සවේලා ව්ථාන ලර්ගීකරසය

2.3.1

ව්ථාන මාරුීම යාමට ලඛලී්  ලැඩි ප්රමාසයෂණ එලා ඇති සවේලා ව්ථාන ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන සව
ශඳුන්ලන අත්ර ව්ථාන මාරුීම යාමට අු  ලඛලී්  ප්රමාසයෂණ ඇති සවේලා ව්ථාන ප්රියමනාඳ සනොලන සවේලා
ව්ථාන ලසයන් ශැදින්ස . රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාස කාර්ය ඳටිඳාටික රීති (කාණ්ඩ අංක 1) හි
XVIII ඳරිච්සේදසේ  203 ලගන්තිසයහි (iii) ශා (v) උඳ ලගන්තිය අනුල ඒකාබද්ධ සවේලසේ  නිධරයන්
වදශා ඳශත් වදශන් සවේලා ව්ථාන ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන ස . සමම සවේලා ව්ථාන ලශත් නිර්සායකයන්
අනුල ලාර්ෂිකල සලනව් විය ශැක.

i.
ii.
iii.
iv.

සද්යය ආදාය්  සදඳාර්ත්ස් න්තුල
සර්ගු සදඳාර්ත්ස් න්තුල
ුතරාබදු සදඳාර්ත්ස් න්තුල
විසද් කටයුතු අමාත්යාංය ( ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු මණ්ඩසේ දී රජ්සේ  භාා ඳරිලර්ත්ක සවේලය,
වංලර්ධන නිධාරී සවේලය වශ කෂමනාකරස සවේලා නිධාරී සවේලය වදශා ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයෂණ
සව වකා බනු සනොැස )
ආගමන ශා විගමන සදඳාර්ත්ස් න්තුල
සමෝටර් රථ ප්රලාශන සදඳාර්ත්ස් න්තුල (වංලර්ධන නිධාරි ත්නතුර දැනට සනොමැත්)
විභාග සදඳාර්ත්ස් න්තුල (ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු මණ්ඩසේ දී වංලර්ධන නිධාරී සවේලය, කෂමනාකරස
සවේලා නිධාරී සවේලය වශ කාර්යා සවේලක සවේලය වදශා ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයෂණ සව වකා බනු
සනොැස )
ලනජීවි වංරෂණස සදඳාර්ත්ස් න්තුල

v.
vi.
vii.
viii.

වටශන :
1. සද්යය ආදාය්  සදඳාර්ත්ස් න්තුල සලත් ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු බන සියළු නිධාරීන් එම
සදඳාර්ත්ස් න්තුස ප්රධාන කාර්යාය සලත් ව්ථාන මාරු කරනු බන අත්ර ලන් අනතුරුල සද්යය ආදාය් 
සදඳාර්ත්ස් න්තුස අභයන්ත්ර ව්ථාන මාරු රීරී් ලට යටත් ස . සකසවේ සලත්ත් සදඳාර්ත්ස් න්තුස
සවේලා අලයත්ාල මත්, ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු කිෂටුල විසින් වෂකා බැලීමරීන් අනතුරුල ප්රාසද්යය සද්යය
ආදාය්  කාර්යාය සලත් වෘජුල ව්ථාන මාරු රීරීම වෂකා බනු ඇත්.
2. සර්ගු සදඳාර්ත්ස් න්තුල ශා ුතරාබදු සදඳාර්ත්ස් න්තුල සලත් වෘජුලම නිධාරීන් ශට ව්ථාන මාරු බා
සනොසදන අත්ර, ු දඛ අමාත්යාංය සලත් ඳමසෂණ ව්ථාන මාරු බා දීම සිදු කරයි. අදාෂ අනුයුෂණත් රීරී් 
ු දඛ අමාත්යාංය මිනන් සිදු කරනු ඇත්.
2.4

ක්රමස දය වශ අසනකුත් කරුණු
i.

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ප්රතිඳත්තිසයහි 2.2.1 සේදය යටත්ට ගැසනන නිධරසයකු සලනත් ව්ථානයකට
මාරුීමමට ලඛා ඇති විටක, එම ලඛලීම ලටු රීරීම වදශා එහි 2.2.2 සේදසේ  අලයත්ා වස්රා ඇති එෂණ
සවේලා ව්ථානයක සශෝ සවේලා ව්ථාන වු ශයෂණ තුෂ ලැඩිම සවේලා කායෂණ වහිත් නිධරයන් ලන් ිණටත්ට
මාරු කෂ ශැරීය.

ii.

ය්  සවේලා ව්ථානයකට ව්ථාන මාරු ීමමට ලැඩි ලඛලී්  ප්රමාසයෂණ ඇතිවිට ඒ අත්රින් ලැඩි සවේලා
කායෂණ සශෝ ලශත් 2.2.2 හි අලයත්ා ව් ස්ර්ස කර ඇති නිධරසයකු (අසනකුත් සකොන්සද්ී ලට
යටත්ල) එම සවේලා ව්ථානයට මාරු කරනු ැස .

iii.

ප්රියමනාඳ සනොලන සවේලා ව්ථානයක සවේලය කෂ නිධරයකු ය්  සවේලා ව්ථානයකට මාරුීමමෂණ ලඛා
ඇති විට එම ලඛලීම ලටු රීරීමට එී ව්ථානසේ , ලශත් 2.2.2 හි අලයත්ා ව් ස්ර්ස කෂ ලැඩිම සවේලා
කායෂණ වහිත් නිධාරයා ලන් ිණටත්ට මාරු කෂ ශැරීය.

iv.

ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයන්ට ව්ථාන මාරුීම්  බා දීස් දී ලඩාත් ප්රු  ත්ාලය දෂණලන්සන් ප්රියමනාඳ
සනොලන ව්ථානල සවේලය සවේලය කෂ නිධාරින්ටය. සමලැනි ව්ථාන මාරුලදී සවේලා කාය ශා
නිධරයන් ලදිරිඳත් කර ඇති ප්රාසයෝිනක ගැටළු ත්ත්ලයන්ද වෂකා බනු ැස .

v.

ප්රියමනාඳ ව්ථානලට කරනු බන ව්ථාන මාරු ලඛලීමෂණ ලටු රීරීස් දී, ව්ථාන මාරු ලට
අනිලාර්යසයන් යටත් ලන නිධාරීන් විසින් කරනු බන ලඛලී්  ද වෂකා බන නු ත් එහිදී ව්ථාන මාරු
ලඛා සිටින නිධරයන්සේ ලඛලීමට, ව්ථාන මාරු ලට අනිලාර්යසයන් යටත් විය යුතු නිධරයන්සේ
ලඛලී් ලට ලඩා ප්රු  ත්ලය බා සදනු ැස .

vi.

ව්ථාන මාරු කිෂටු විසින් නිධරයන් මාරු රීරීස් දී සදඳාර්ත්ස් න්තුල සවේලා අලයත්ාලයන්ද
කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩ කණි්ඨ/සජ්ය්ඨත්ාලසේ  වමබරත්ාලය රැීමට ද ශැම විටම උත්වශ කෂ
යුතු ස . ( උදා :- විභාග සදඳාර්ත්ස් න්තුලට ිණරිිෂ නිධරයන් ලැඩි ප්රමාසයෂණ රදලා ත්ැ තම).

vii.

ව්ථාන මාරු නිසයෝග ක්රියාත්මක සනොලන්සන් න් , ඒත්ාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ විසින් ලාර්ෂික
ව්ථාන මාරු නිසයෝග අනුල කටයුතු සනොකරන නිධාරීන්සගන් එසවේ කටයුතු සනොරීරීමට සශේතු විමවනු
ැස .

viii.

ලාර්ෂික ව්ථාන කිෂටුල සලත් වාලදය සත්ොරතුරු ලදිරිඳත් රීරීම මත් ව්ථාන මාරු ීම්  බා දීස්  ගැටළු ඳැන
නැගී ඇත්න්  වමාසෝචන කිෂටුල මිනන් එම කරුණු වකා බා නල ව්ථාන මාරු බා දීස්  ශැරීයාල
ඇති අත්ර එලැනි නිධාරීන් විසින් සිදු කරන අභියාචනා නැලත් වකා බනු සනොැස .

2.4.1

සවේලා කාය ගසනය රීරීම

i.

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුීම් ලදී කා ගසනය කරනු බන්සන් ලර්සේ  සදවැ් බර් මව 31 ලන දිනටය.
(උදා :- 2022 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුීම්  වදශා 2021.12.31 දිනය) ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන වදශා
2022.06.30 දෂණලා කාය ගසනය කරනු ැස .

ii.

සවේලා කායන් ගසනය රීරීස්  දී සවේලසේ  ආර් භක දිනය සව වැරීය යුත්සත් සවේලයට ලාර්ත්ා කෂ
ලර්සේ  ජ්නලාරි මව ඳෂු  ලන දිනයයි. නු ත් නිධරයාසේ ඳාන වියය ලෂණමලා ිනය කරුසෂණ

සශේතුසලන් සවේලයට ලාර්ත්ා කෂ දිනය ඳුත දිනයෂණ ස න්  ව්ථාන මාරු කිෂටුල ඒ ිණළිබල වැරීඛ
සයොු  කරනු ැස . (ත්ලද නිධරයාසේ ඳාන විය ලෂණමලා ිනය සශේතුලෂණ මත් සවේලසේ  සනොසිටි
කාය ව්ථාන මාරු සවේලා කාය වදශා ගසන් ගනු සනොැස .)
iii.

රීසිය්  සදඳාර්ත්ස් න්තුලෂණ/අමාත්යාංයෂණ යටසත් කුමන දිව්ත්රිෂණකයක සවේලය කෂ ද එම සවේලා
කාය එම සදඳාර්ත්ස් න්තුස /අමාත්යාංසේ  සවේලා කාය ලසයන් ගසන් ගනු ැස . දිව්ත්රිෂණකයෂණ
තුෂ සවේලා කාය ගසන් ගැනීස් දී එම දිව්ත්රිෂණකය තුෂ කුමන කාර්යායක සවේලය කෂ ද දිව්ත්රිෂණ
සවේලා කාය ගසන් ගැසන්.

iv.

ඇු ණුම 01 හි දෂණලා ඇති සවේලා ව්ථාන සශෝ සවේලා රීහිඳයක සවේලය කර ඇති නිධරසයකු කුමන
සවේලා ව්ථානයක සවේලය කෂද ලවර 05කට ලැඩි සවේලා කායෂණ ව් ස්ර්ස කර ඇත්න්  ව්ථාන මාරුීම් 
ලට යටත් ස . එසශත් ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයක සවේලය කරනු බන නිධරසයකු ශට එම සවේලා
ව්ථානසේ  ලවර 05ක කායෂණ සවේලය රීරීමට අලව්ථාල හිිෂස .

v.

අමාත්යාං / සදඳාර්ත්ස් න්තු ව්ථාිණත්ීමම සශෝ අසශෝසිීමම සශේතුසලන් එෂණ අමාත්යාංයක /
සදඳාර්ත්ස් න්තුලක සිට සලනත් අමාත්යාංයකට / සදඳාර්ත්ස් න්තුලකට අනුයුෂණත් රීරීමට සිදුවූ
නිධරයන් ව් බන්ධසයන් සවේලා කාය ගසනය රීරීස් දී අසශෝසි කරන ද අමාත්යාංසේ  /
සදඳාර්ත්ස් න්තුස සවේලා කාය ද, විනය සශේතු සශෝ දු ල්  මාරුලෂණ සව ව්ථාන මාරු ද නිධාරින්
ශැර සදඳාර්ත්ස් න්තු ප්රධානියාසේ අලයත්ාලය මත් ව්ථාන මාරු ද නිධාරීන්සේ සවේලා කාය
ගසනය රීරීස් දී බවුන් අලවන් ලරට සවේලය කෂ සවේලා ව්ථානසේ  සවේලය කෂ සවේලා කායද
අයදු් ඳත් ලදිරිඳත් රීරීමට අලය අලම සවේලා කාය වශා ගසන් ගනු ැස .

vi.

දිව්ත්රිෂණක 02ෂණ තුෂ ඇු ණුම 02හි වදශන් ආවන්නසේ  ඇති නාගරික කාර්යායන් අත්ර දිව්ත්රිෂණක
ඳදනිෂන් බැශැරල ව්ථාන මාරු රීරීමට වෂකා බනු ැස . ( උදා: ඳානදුර ශා සමොරටුල නාගරික
කාර්යා අත්ර)

vii.

වංලර්ධන නිධාරින් වදශා, එෂණ ලවරක ස්හුණුල ආර් භ ක දිනය සනොල නියිෂත් ස්හුණුල අලවන්
රීරිසමන් ඳුත වංලර්ධන නිධාරී සවේලසේ  ත්නතුරකට ඳත්ීම්  බා දුන් දිනය බවුන්සේ ඳත්ීම්  දිනය
සව වෂකා ව්ථාන මාරු අයදු් ඳත් වකව් කෂ යුතුය.

2.4.2

ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානල සවේලා කාය ගසනය රීරීම -

i.

ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයක ලවර 05ක සවේලා කායෂණ ව් ස්ර්ස කරන ද නිධාරිසයකුට නැලත්
ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයකට මාරුීමමට ලඛුම්  කෂ ශැෂණසෂණ ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානසයන් ිණටත්ට
සගොව් ලවර 15ෂණ ගත්ීම ඇතින්  ඳමණි.

ii.

සවේලාලන් එකකට ලඩා ලැඩි ගසනක සවේලය කෂ නිධරයන්සේ ප්රියමනාඳ සවේලා කාය ගසන්
ගැනීස් දී සඳර සවේලයක දී එම සවේලයට ප්රිය මනාඳ වූ සදඳාර්ත්ස් න්තුලක සවේලය කර ඇත්න්  එම සවේලා
කායද ගසන් ගනු ැස . ( උදා :- කණි්ඨ සවේලක උවව්ීම්  ද නිධරයන්සේ කණි්ඨ සවේලක සවේලා
කාය)

iii.

ප්රියමනාඳ යැයි වැෂසකන සවේලා ව්ථානයක දැනට සවේලය කරන නිධාරිනියකසේ සවේලා කාය ගසනය
රීරීස් දී, ඇය එම සවේලා ව්ථානසේ  සවේලය කෂ කාය තුෂදී බා සගන ඇති ප්රසූතත් නිලාු  ප්රමාසයට
අනුරඳල සවේලා කාය දීර්ඝ කෂ යුතුය.
උදා:

2017/01/01 දින සමෝටර් රථ ප්රලාශන සදඳාර්ත්ස් න්තුස සවේලයට ඳැිෂණි නිධාරිනියෂණ 2018
ලර්සේ  මාව 06 ෂණ ප්රසූතත් නිලාු  බා සගන ඇති විට අදාෂ නිධාරිනියසේ සවේලා කාය
2022.01.01 දින සිට මාව 06 රීන් දීර්ඝ විය යුතුය.

iv.

ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානල සවේලය කරන නිධාරයන් විසින් නැලත් ප්රියමනාඳ ව්ථානයකට කරනු බන
මාරු ලඛලී්  වෂකා බනු බන්සන් එම සවේලා ව්ථානලට ප්රියමනාඳ සනොලන සවේලා ව්ථානල සවේලය
කෂ නිධරයන් විසින් කරනු බන ලඛලී්  වකා බැලීසමන් ඳුතලය.

v.

ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන ල සවේලසේ  නියුතු නිධාරිනියන් එම සවේලා කාය තුෂ ප්රුතත් නිලාු  බා තිස
න්  ඒ බල ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු මණ්ඩය වදශා අයදු් ඳත් කැදීමස් දී අනිලාර්සයන්ම වදශන් කෂ යුතු
ස . ඒ ව් බන්ධසයන් ඳුතල ලදිරිඳත් කරනු බන ලඛලී්  වෂකා බනු සනොැස .

2.4.3 ලාර්ෂික මාරු කිෂටු විසින් කටයුතු සනොකෂ යුතු අලව්ථා
ඳශත් න්  දැෂණසලන ආයත්නලට ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු කිෂටු මිනන් ව්ථාන මාරු ීම්  සනොකෂ යුතුය.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

ජ්නාධිඳති සඛක්  කාර්යාය
අග්රාමාත්ය කාර්යාය
ආණ්ු  ඳෂණ ප්රධාන වංවිධායක කාර්යාය
වභානායක සඛක්  කාර්යාය
අමාත්ය මණ්ඩ කාර්යාය
විඳෂණ නායක සඛක්  කාර්යාය
අඛව් සශෝ දස සචෝදනා විමර්න සකොිෂන් වභා කාර්යාසේ , සවේලා කාය ලවර 05ට ලැඩි
නිධරයන් ව්ථාන මාරු රීරීස් දී ය්  නිධාරිසයකු ත්ලදුරටත් රදලාගැනීමට එම ආයත්න ප්රධානීන් විසින්
කරනු බන නිර්සද්ය වෂකා බැලීමට ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු කිෂටු කටයුතු කෂ යුතුය.
ඳශත් දැෂණසලන සදඳාර්ත්ස් න්තු වශ ආයත්නලට ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු කිෂටු මිනන් මාරු ීම්  කෂ ශැරී
නු ත් එම සදඳාර්ත්ස් න්තු / ආයත්නලට සයොු  කරන බන නිධරයන් ිණළිබල
අදාෂ
සදඳාර්ත්ස් න්තුස / ආයත්නසේ  ප්රධානියාසේ එකතත්ාලයට යටත්ල මාරු ීම්  ක්රියාත්මක කෂ යුතුය.
i.
ii.
iii.
iv.

3.

රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාල
සඳොමතව් සකොිෂන් වභාල
මැතිලරස සකොිෂන් වභාල
විගසන සවේලා සකොිෂන් වභාල

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු කිෂටුස වංයුතිය ිණළිබ විව්ත්ර

අංක 1914/8 ශා 2015.05.12 දිනැති ගැවට් ඳත්රසේ  ඳෂවූ රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභා කාර්ය ඳටිඳාටික රීති 200
වංසෝධනයට අනුල ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු කිෂටුලක වංයුතිය ඳශත් ඳරිදි ස .
i.
ii.
iii.

4.

ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සවේලාලට අදාෂ විය භාර වශකාර අධයෂණලරසයෂණ
ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සලනත් වශකාර අධයෂණලරසයෂණ
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු කිෂටුස විය ඳථයට අයත් ලන නිධර කණ්ඩාය්  ලට ශා සවේලාලට අයත් රජ්සේ 
නිධරයන්සේ අලම ලසයන් 15%ක නිසයෝජ්නයෂණ වහිත් වෑම ලෘත්තිය විෂතියෂණ විසින්ම න්  කෂ
නිසයෝජිත්සයෂණ සශෝ ස්ර්ස කාලීනල ලෘත්තිය විෂති කටයුතු වශා ු දාශැර ඇති නිධාරිසයෂණ
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටුස වංයුතිය ිණළිබ විව්ත්ර

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු සයෝජ්නා වමාසෝචනය රීරීම වශා එෂණ එෂණ සවේලාලන් වශා සලන සලනම ලාර්ෂික ව්ථාන
මාරු සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු ිණහිටු ීමමට ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ විසින් කටයුතු කරනු ැස . එම
එෂණ එෂණ වමාසෝචන කිෂටු ල වංයුතිය ඳශත් ඳරිදි ස .
i.
ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සවේලාලට අදාෂ විය භාර අධයෂණලරසයෂණ
ii.
ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සවේලාලට අදාෂ විය භාර වශකාර අධයෂණලරසයෂණ
iii.
ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සලනත් වශකාර අධයෂණලරසයෂණ
iv.
එෂණ එෂණ සවේලාලට අයත් රජ්සේ  නිධරයන්සේ අලම ලසයන් 15%ක නිසයෝජ්නයෂණ වහිත් වෑම
ලෘත්තිය විෂතියෂණ විසින්ම න්  කෂ නිසයෝජිත්සයෂණ සශෝ ස්ර්ස කාලීනල ලෘත්තිය විෂති කටයුතු
වශා ු දාශැර ඇති නිධාරිසයෂණ
5.

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු බා දීස් දී වැෂරීඛට ගන්නා සලනත් සඳොදු කරුණු

5:1

විසේෂිත් කරුණු

i.

ය්  නිධරසයකුසේ කත්රයා සඳොලීසිසේ  සශෝ ත්රිවිධ ශු දාස උතුරු නැසගනහිර ක්රියාන්විත්
රාජ්කාරිසේ දී අබාධිත් ත්ත්ලයකට ඳත්ල ඇති බලට මතඛිත් වාෂණෂි ලදිරිඳත් කරන විට නිධරයන්සේ ව්ථාන
මාරුීම්  කෂයුතු ලන්සන් බවුන්සේ ලඛලී්  අනුල ඳමණි. එලැනි නිධරයන්සේ ව්ථාන මාරු ලඛලී් 
ිණළිබල ප්රු  ත්ලය දැෂණවිය යුතු ස . සමලැනි නිධරයන් ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයරීන් ිණටත්ට මාරු
රීරීමට සිදුලන්සන් න්  එම ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයට ආවන්නම කාර්යායකට සශෝ නිධරයාසේ
ලඛලීමකට අදාෂ ප්රියමනාඳ සනොලන කාර්යායකට මාරු කෂ යුතුය. ත්ලද සමලැනි නිධාරීන් වශාද
ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන බා දිය ශැෂණසෂණ සවේලා කාය ඳදන් ල ඳමසරී. (ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු කිෂටුල
සලත් ලදිරිඳත් කරනු සනොැබූ ලඛලී්  ව් බන්ධසයන් ඳුතල වෂකා බනු සනොැස .)

ii.

වෑම විටම නිධාරයාසේ ලඛලීම අනුල ත්ම කත්රයාසේ සවේලා ව්ථානය අයත් ප්රසද්යට ආවන්න සවේලා
ව්ථානයකට මාරුීම්  බා දීමට ශැරී වෑම උත්වශයෂණම දැරිය යුතු අත්ර ප්රියමනාඳ සනොලන්නාවූ කාර්ය
ව්ථානයන්හි සවේලය වශා නිධාරයන් සත්ෝරා ගැනීස් දී ඳාවැඛ යන දරුලන් ඇති විලාශක නිධරයන්ට
ලඩා අවිලාශක නිධරයන් ද, ඳාවඛ යන දරුලන් සනොමැති විලාශක නිධරයන් ද ශැරී වෑම
අලව්ථාලකදීම සත්ෝරා ගැනීමට ප්රු  ත්ාලය බා සද්.

iii.

ඳාවඛ යන දරුලන්, අබාධිත් දරුලන්, දීර්ඝ කාලීන අවනීඳ මත් එෂණ ත්ැන්ල සිටින කත්රයන් වශ කත්රයා
විසද්ගත්ල සිටින අලව්ථාලන්හි ලැනි ිණළිගත් ශැරී කරුණු ඇතිල ත්ම සදඳාර්ත්ස් න්තු ප්රධානියාසේ
නිර්සද්යන් වහිත්ල ලදිරිඳත් කරන ලඛලී්  ිණළිබ වැරීඛට සගන මාරුීම්  ව් බන්ධල වෂකා බනු
ැස .

iv.

අබාධිත්, ස්නරුත්ථාඳන සකොන්සද්ී යටසත් බලාගත් නිධාරින් බවුන්සේ ලඛලීමෂණ සනොමැති කඛහි
ව්ථාන මාරුීම්  කරනු සනොැස . සමම ආබාධිත් ඳදනිෂන් බලාගත් නිධාරීන් ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන
ල සවේලය කරන විටදී සමය අදා සනොස .

v.

ඒකාබද්ධ රියදුරු සවේලසේ  නියුතු නි රථ රියදුරන් ව් බන්ධ සත්ොරතුරු සදඳාර්ත්ස් න්තු ප්රධානීන් විසින්
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු කිෂටු රැව්ීමමට සඳර ඒකාබද්ධ සවේලා අංයට දැනු්  දී තිබිය යුතු අත්ර ඳුතල කරන
ලඛලී්  වකා බනු සනොැස .

5.2

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුීම් ලට යටත් සනොලන නිධාරීන්

i.

අවුරුදු 53 ලෂණමවූ නිධරයන් දිව්ත්රිෂණකය තුෂ සලනත් සවේලා ව්ථානයකට මාරු කෂ ශැරී වුලද බවුන්සේ
ලඛලීමෂණ සනොමැතිල දිව්ත්රිෂණකසයන් ිණටත්ට මාරු සනොකෂ යුතුය.

ii.

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වශා කා ගසනය කරනු බන සදවැ් බර් 31 දිනට (උදා: 2022 ලර්ය වශා
2021.12.31 දිනට) අවු:58 ලෂණමවූ නිධරයන් බවුන්සේ ලඛලීමෂණ සනොලන කඛහි දිව්ත්රිෂණකය තුෂ වුලද
මාරු සනොකෂ යුතුය. ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයන්හි සවේලය කරන සදවැ් බර් 31 ලන දිනට ලයව අවුරුදු
59 ලෂණමවූ නිධරයන්ද බවුන්සේ ලඛලීමෂණ සනොමැති කඛහි ව්ථාන මාරු සනොකෂ යුතුය. (නු ත්
ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයන්හි සවේලය කරන නිධාරීන්, ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයක සවේලය කෂ ශැරී
ලවර 5 ලෂණමීමම මත් ිණටත්ට ව්ථාන මාරු කරන විටදී සමම ඳදනිෂන් ත්ම ව්ථිර ලාවව්ථානය ිණහිටි
දිව්ත්රිෂණකයට අදාෂ සවේලා ව්ථාන ලඛුම්  කෂද ඒ ව් බන්ධසයන් කටයුතු රීරීස්  ශැරීයාලෂණ සනොමැත්)

5.3

ලෘත්තිය වංග්  වශා අනුග්රශය

i.

ක් කරු සකොමවාරිව් ජ්නරාඛ විසින් මතයාඳදිංිත කරනු ැබූ ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ විසින්
ිණළිගත් ඒකාබද්ධ සවේලසේ  සවේලයකට අයත් ලෘත්තිය වංගමයක, වංවිධානයක සඛක් , වභාඳති,
භාණ්ඩාගාරික ශා මධය විධායක වභිකයන් මාරු කරන්සන් න්  අදාෂ ලෘත්තිය වංගමසේ  සඛක් සේ
නිර්සද් වැරීඛට සගන වංගමසේ  කටයුතුලට බාධා සනොලන සවේලා ව්ථානයකට මාරු කෂ
යුතුය.ස්  වශා අදා ලෘත්ීනය විෂතිය ව්ථාන මාරු කිෂටුල අයත් ලන ඒකාබද්ධ සවේලසේ  එකම සවේලාලට
අදා විය යුතු අත්ර,සදඳාර්ත්ස් න්තු සශෝ ප්රාසද්යය මට්ටිෂන් ිණහිටුලා ගත් වංග්  වශා සමම අනුග්රශය
ලංගු සනොස .

ii.

සමම ලගන්තිසේ  දැෂණසලන අනුග්රශ ුකෂණති විදීමට අසේෂණා කරන ඒකාබද්ධ සවේලසේ  ලෘත්තිය වංග් ල
නිධරයන් වංගමසේ  සඛක්  මඟින් ඒ වශා අයදු් ඳත්රයෂණ ිණළිසය කර (ආයත්න වංග්රශසේ  XXV
ඳරිච්සේදසයහි 7:5 උඳලගන්තිය අනුල) ව්ථාන මාරු කිෂටු රැව්ීමමට වති සදකකටලත් සඳර ඒකාබද්ධ
සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ සලත් ලදිරිඳත් රීරීසමන් අනුතුරුල ආයත්න වංග්රශසේ  XXV ඳරිච්සේදසයහි 7.2
උඳ ලගන්තිය අනුල අනුග්රශය බා දිය යුතු ලන්සන්, කලර නිත් ලටද යන ලගත්, කුමන වංගමයකට
ද යන ලගත්, අනුයුෂණත් කයුතු ලන්සන් කලර ව්ථාන ලටද යන ලගත්, රාජ්ය ඳරිඳාන සඛක්  විසින්
ීනරසය කරනු ැස . ස්  ිණළිබල ඳුතල ලදිරිඳත් කරන ලඛලී්  වෂකා බනු සනොැස . ප්රියමනාඳ
සදඳාර්ත්ස් න්තුල රැදී සිීමට සමම අනුග්රශය අදාෂ කර ගත් සනොශැක.

06. ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  ව්ථාන මාරු කා වටශන
ජනි 01 ට සඳර
අසගෝව්තු 09 ට සඳර
වැේත්ැ් බර් 10 ට සඳර

මාරු කිෂටු ිණහිටුීමම
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු චක්රසඛ ය නිකුත් රීරීම
ඳශත් වශන් සඛ න ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ සලත් සයොු 
රීරීම.
(i) LGN බව්සවේ අන්ත්ර්ජ්ා ඳශුතක්  වඳයාගන්සන්න් 
http://10.250.1.112/misco සල මතිණනසයන්ද සලනත් ජ්ායන්
බව්සවේ
අන්ත්ර්ජ්ා
ඳශුතක් 
වඳයාගන්සන්
න් 
http://43.224.125.68/misco බව්සවේද මාර්ගගත් ක්රමයට අයදු් ඳත්
ව් පූර්ස රීරීසමන් අනතුරුල ආයත්න ප්රධානියා විසින් නිර්සද්
කරන දුල ශා නි ු ද්රාල වහිත්ල අත්වන් කරන ද එම
නිධාරීන්සේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු අයදු් ඳසත්හි ු ද්රිත් ිණටඳත්
(ii) මාර්ගගත් මෘදුකාංගය බව්සවේ බා ගන්නා ද 2021/12/31 දිනට
ආයත්නයක/ සවේලා ව්ථාන වමූශය තුෂ ඳලත්නා කාර්යායක සශෝ
කාර්යාල/ දිව්ත්රිෂණකයක ලවර 05 ට ලඩා සවේලය කෂ
නිධරයන්සේ ශා ව්ථාන මාරු අයදු්  කෂ නිධාරීන්සේ
නාමසඛ නයෂණ

බෂණසත්ෝබර් 08 ට සඳර
බෂණසත්ෝබර් 22 ට සඳර
සනොලැ් බර් 05 ට සඳර
සනොලැ් බර් 22 ට සඳර
සදවැ් බර් 01 ට සඳර
ජ්නලාරි 01 ට සඳර

ව්ථාන මාරු කිෂටුල විසින් ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ සලත්
ව්ථාන මාරු සයෝජ්නා ලදිරිඳත් රීරීම
ව්ථාන මාරු ීනරස අමාත්යාං /සදඳාර්ත්ස් න්තුලට දැන්ීමම වශ
ලාර්ෂික ව්ථානමාරු සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු ඳත් රීරීම
ව්ථානමාරු ීම්  ිණළිබල ඒකාබද්ධ සවේලා අංය සලත් වමාසෝචන
කිෂටු වශා අභියාචනා භාර ගැනීස්  අලවාන දිනය
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු මිනන් විසින්
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ සලත් නිර්සද් බා දිය යුතු
අලවාන දිනය
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නිසයෝග නිකුත් කෂ යුතු දිනය
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නිසයෝග ක්රියාත්මක විය යුතු දිනය

7.

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නිසයෝගලට විරුද්ධල අභියාචනා ලදිරිඳත් රීරීම

7.1

ව්ථාන මාරු රීරීමෂණ ිණළිබල සදන ද නිසයෝගයකට එසරහිල රීසිය්  රජ්සේ  නිධරසයකු විසින් රාජ්ය
සවේලා සකොිෂන් වභාස සලත් අභියාචනයෂණ ලදිරිඳත් කරන්සන් න් , එම අභියාචනය මාර්ගගත් ක්රමය
බව්සවේ http://43.224.125.68:7009 මිනන් අයදු්  කෂ ශැක. අයදු් ඳත් ව් පූර්ස රීරීසමන් අනතුරුල
ආයත්න ප්රධානියා විසින් නිර්සද් කරන දුල ශා නි ු ද්රාල වහිත්ල අත්වන් කරන ද රාජ්ය සවේලා
සකොිෂන් වභා අභියාචනා අයදු් ඳසත්හි ු ද්රිත් ිණටඳත් ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ සලත්
2021/12/15 දිනට සඳර ැ තමට වැැව්විය යුතුය.ත්ලද ත්මන් විසින් ලදිරිඳත් කරනු බන කරුණු
ත්ශවුරු රීරීමට අදා මතයවිමතල වශතික කෂ ිණටඳත් එම අභියාචනය වමත ලදිරිඳත් රීරීමටද, බහු ක්රියා
කෂ යුතු ලන්සන්ය.

7.2

රජ්සේ  නිධාරිසයකු විසින් රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාල සලත් අභියාචනයෂණ ලදිරිඳත් කෂ යුතු ලන්සන්,
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ මඟින් ලන අත්ර, එම අභියාචනසේ  ිණටඳත්ෂණ අදාෂ ඳරිදි
සදඳාර්ත්ස් න්තු ප්රධානියා ශා ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ සලත්ද සයොු  කෂ යුතු ලන්සන්ය. ත්මන්
සලත් ලදිරිඳත් ලන අභියාචනය අප්රමාදල ත්ම නිරීෂණස වහිත්ල රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාල සලත් සයොු 
රීරීම ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛසේ ලගීම ලන්සන්ය. නිධරයාට ත්ම කැමැත්ත් ඳරිදි,
අභියාචනසේ  ප්රගමනය ිණටඳත්ෂණ වෘජුලම රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාල සලත් ලදිරිඳත් කෂ ශැෂණසෂණය.

7.3

ව්ථාන මාරු රීරීස්  නිසයෝගයකට එසරහිල ලදිරිඳත් කරනු බන අභියාචනයෂණ, එම ව්ථාන මාරු රීරීස් 
නිසයෝගය අදාෂ රජ්සේ  නිධාරියා සලත් ද දින සිට දින 14 ෂණ ඇතුෂත් ලදිරිඳත් කෂ යුතු ලන්සන්ය.
නියිෂත් කාය තුෂදී ලදිරිඳත් සනොලන අභියාචනා රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාල විසින් ප්රතිෂණසේඳ කරනු
බන්සන්ය.

7.4

සකොිෂන් වභාල සලත් සයොු  රීරීම වශා නිධරසයකු භාර සදනු බන අභියාචනය අදා සියුම
මතිණසගොනු, මතිණ සඛ න ශා ලාර්ත්ා ආදියද, ඊට අදාෂ ත්ම නිරීෂණසද, නිර්සද්යද වහිත්ල එම අභියාචනය
ැ ත දින 15 ෂණ ඇතුෂත් රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාස සඛක්  සලත් ලදිරිඳත් රීරීමට අදා
සදඳාර්ත්ස් න්තු ප්රධානියා ශා ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ ලග බා ගත් යුතු ලන්සන්ය. එත්කදු
වුලත් රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභා කාර්ය ඳටිඳාටික රීති වංග්රශසේ  ලැනි ඳරිච්සේදසේ  වශන් ලාර්ෂික
ව්ථාන මාරු ව් බන්ධ අභියාචනා අදාෂ මතිණසගොනු, මතිණ සඛ න, ලාර්ත්ා, නිරීෂණස ශා නිර්සද් වමත
2021 ලර්සේ  සදවැ් බර් 15 ලැනි දිනට ප්රථම රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාල සලත් ලදිරිඳත් කෂ යුතු
ලන්සන්ය.

7.5

සමම ඳරිච්සේදසයහි වශන් නියමයන්ට අනුගත්ල ත්ම අභියාචන ලදිරිඳත් රීරීම වෑම රජ්සේ 
නිධාරිසයකුසේම ලගීම ලන අත්ර, ඊට ඳටශැනිල ලදිරිඳත් කරනු බන අභියාචනා රාජ්ය සවේලා
සකොිෂන් වභාල විසින් වෂකා බනු සනොබන්සන්ය.

7.6

ලශත් 7.4 ලගන්තිසේ  වශන් මතයවිමත ැ ත දින 15 ෂණ ඇතුෂත්, ව්ථාන මාරු රීරීස්  නිසයෝගයකට
එසරහිල රජ්සේ  නිධරසයකු විසින් ලදිරිඳත් කර ඇති අභියාචනා ව් බන්ධසයන් ීනරසයෂණ රාජ්ය සවේලා
සකොිෂන් වභාල විසින් ගනු ඇත්සත්ය.

7.7

ලශත් වශන් ඳරිදි ලදිරිඳත් කර ඇති අභියාචනයෂණ ව් බන්ධසයන් ලන රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාස
ීනරසය වෘජුලම අභියාචක සලත් දන්ලනු බන අත්ර, අදාෂ මතිණසගොනු යථාලත් කර ගැනීම වශා එහි
ිණටඳත් ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ ශා සදඳාර්ත්ස් න්තු ප්රධානියා සලත් යලනු බන්සන්ය.

7.8

රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාස නිසයෝගයරීන් සශෝ ීනරසයරීන් සශෝ අත්ෘේතියට ඳත්ලන රජ්සේ 
නිධරසයකුට 2002 අංක 04 දරස ඳරිඳාන අභියාචනා විනි්චය අධිකාරිය ඳනසත් වශන් විධිවිධාන
ලට අනුකූල ඳරිඳාන අභියාචනා විනි්චය අධිකාරිය සලත් අභියාචනයෂණ ලදිරිඳත් රීරීමට හිිෂකම
ඇත්සත්ය. එසවේ වුල ද ඒ වශා ඳරිඳාන අභියාචනා විනි්චය අධිකාරිසේ  අලවන් ීනරසය ැසබන සත්ෂණ
අදාෂ ව්ථාන මාරු නිසයෝගය එසවම ක්රියාත්මක විය යුතු ලන්සන්ය.

රාජ්ය සවේලා සකොිෂන් වභාස නිසයෝගය ඳරිදි

එව්. ආසෝකබණ්ඩාර
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාඛ
රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන අමාත්යාංය

දිනය : 2021.08.06

නි ු ද්රාල:

ඇමුණුම 01

පශත කළර්යළයන්ට අමතරල අදළෂ ලපවරිය තුෂ ශඳුනළ ගන්නළ අනනකුත් කළර්යළ ද නමම කළර්යළ
වමශය වඳශළ ඇතුෂත් නේ.
ගම්පශ දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.

නිනයෝජ්ය මෆිවලර නක මවළරිවහ කළර්යළය
මිනින්නදෝරු නදපළර්තනම්න්තුල
විග න උප කළර්යළය, ගම්පශ
ඉඩම් පරිශර දිවහත්රික් කළර්යළය
දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය
දිවහත්රික් කෘකරකර්ම අධ්යක් කළර්යළය
වංඛ්යළනනඛ්න දිවහත්රික් කළර්යළය
දිවහත්රික් කම්කරු කළර්යළය
නග විජ්න නවේලළ නදපළර්තනම්න්තුල ගම්පශ
නිනයෝජ්ය කම්කරු නක මවළරිවහ කළර්යළය
ගම්පශ ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
දිවළලන කළර්යළය
වශකළර වමුපකළර නක මවළරිවහ කළර්යළය
අඩවි ලන කළර්යළය
අපනයන කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල
ගම්පශ දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය

කළර්යළ වමශ II
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

මීගමුල කම්කරු විනිහචය වභළල
මීගමුල ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
මීගමුල කම්කරු කළර්යළය
මීගමුල ධීලර ශළ ජ්ජ් වම්පත් ප්රළනද්ය ය කළර්යළය
මීගමුල නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය
සීදූල වමළජ් නවේලළ නදපළර්තනම්න්තු ප්රළනද්ය ය කළර්යළය
මීගමුල ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය
මීගමුල ගුරු විදුශ
මීගමුල ජ්ළිවක පළව
මීගමුල වමෘද්ධි කළර්යළය

කළුතර දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

කළුතර ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය
දිවහත්රික් මිනින්නදෝරු කළර්යළය
දිවහත්රික් කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල
මෆිවලර කළර්යළය
නග විජ්න නවේලළ නදපළර්තනම්න්තුල
ඉඩම් පරිශර වෆසුම් කළර්යළය
වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල
කුඩළ ලයළපළර කළර්යළය
රබර් වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල
ධීලර නදපළර්තනම්න්තුල
තක්නවේරු නදපළර්තනම්න්තුල
ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය
කළුතර දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය
1

කළර්යළ වමශ II
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

නශ ර රළජ්කීය විදයළය
නශ ර ශ්රීපළලි විදයළය
නශ ර තක්කරළ විදයළය
නශ ර ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
වශකළර නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය, නශ ර
ඉඩම් නරජිවහට්රළර් නදපළර්තනම්න්තුල, නශ ර

මශනුලර දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.
xxvi.
xxvii.
xxviii.
xxix.

ක්රීඩළ වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල
කිරුම් මිනුම් නදපළර්තනම්න්තුල
කුඩළ ලයළපළර වංලර්ධ්න කළර්යළය
කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල
ඉඩම් පරිශර වෆසුම් කළර්යළය
ඵදළයිතළ නනකම් කළර්යළය
වංවහකෘිවක කටයුතු නදපළර්තනම්න්තුල
මළනල වම්පත් වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල
ජ්න ශළ වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල
වමෘද්ධි නදපළර්තනම්න්තුල
වමළජ් ආරක් නදපළර්තනම්න්තුල
වමළජ් නවේලළ නදපළර්තනම්න්තුල
දිවහත්රික් වෆසුම් කළර්යළය
ෂමළ ශළ කළන්තළ කටයුතු කළර්යළය
පුපුරන ද්රලය පළන කළර්යළය
මෆිවලර කළර්යළය
නබෞද්ධ් කටයුතු නදපළර්තනම්න්තු ප්රළනද්ය ය කළර්යළය
ගඟලට නකෝරෂය ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
කම්කරු නදපළර්තනම්න්තුල
නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන නදපළර්තනම්න්තුල ලකළප)
පුහපදළන බළලිකළ විදයළය, මශනුලර
නිනයෝජ්ය නප ලිවහපිව කළර්යළය
නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය
නග ඩනෆගිලි නදපළර්තනම්න්තුල
තෆපෆන නදපළර්තනම්න්තුල, මශනුලර
පුරළවිදයළ නදපළර්තනම්න්තුල
නනඛ්නළරක්ක නදපළර්තනම්න්තුල
ලන වංරක් නදපළර්තනම්න්තුල
මශනුලර දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය

කළර්යළ වමශ II
i.
ii.
iii.
iv.
v.

වත්ත්ල නිහපළදන ශළ නවෞඛ්ය නදපළර්තනම්න්තුල - නේරළනදණිය
අපනයන කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල - නේරළනදණිය
උද්භිත උදයළන නදපළර්තනම්න්තුල - නේරළනදණිය
පෂළත් මිනින්නදෝරු නදපළර්තනම්න්තුල - නේරළනදණිය
කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල - නේරළනදණිය
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මළතනන දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.

දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය
මෆිවලර නක මවළරිවහ කළර්යළය
මළතනන දිවහත්රික් රමවම්පළදන කළර්යළය
මිනින්නදෝරු කළර්යළය
වමපකළර නදපළර්තනම්න්තුල
ඉඩම් පරිශර ප්රිවපත්ිව වෆසුම් නදපළර්තනම්න්තුල
මළතනන ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
නග විජ්න නවේලළ නදපළර්තනම්න්තුල
මිනින්නදෝරු ප්රළනද්ය ය කළර්යළය
ලන වංරක් නදපළර්තනම්න්තුල
ලළරිමළර්ග නදපළර්තනම්න්තුල
වංඝමිත්තළ බළලිකළ විදයළය
ක්රිවහතුනද්ල ජ්ළිවක පළව
විජ්ය ජ්ළිවක පළව
වහිරළ විදයළය
පළකයම් විදයළය
හින්දු විදයළය
කම්කරු කළර්යළය
මළතනන දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය

නුලරඑළිය දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.

නුලරඑළිය දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය
කම්කරු නදපළර්තනම්න්තුල
නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන කළර්යළය
ඉඩම් පරිශර ජ්නරළන නදපළර්තනම්න්තුල
දිවිනෆගුම නදපළර්තනම්න්තුල
ජ්නනනඛ්න ශළ වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල
වෆසුම් රමවම්පළදන නදපළර්තනම්න්තුල
නුලරඑළිය ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
නුලරඑළිය නග විජ්න නවේලළ නදපළර්තනම්න්තුල
නුලරඑළිය අපනයන කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල
නුලරඑළිය නප ලිවහ නදපළර්තනම්න්තුල
නුලරඑළිය කෘකර රක් මණ්ඩ කළර්යළය
නුලරඑළිය තෆපෆන අධිකළරී කළර්යළය
නුලරඑළිය දිවළලන නිධ්ළරී කළර්යළය
නුලරඑළිය කළර්මික වංලර්ධ්න මණ්ඩ කළර්යළය
නුලරඑළිය මිනින්නදෝරු කළරියළය
නුලරඑළිය දිවහත්රික් මෆිවලර කළර්යළය
නුලරඑළිය නජ්යහප නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය
නුලරඑළිය මනශේවහත්රළත් අධිකර ය
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ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.

මෆිවලර කළර්යළය
ජ්න නනඛ්න ශළ වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල
දිවහත්රික් නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන කළර්යළය
දිවහත්රික් වෆසුම් නනකම් කළර්යළය
වශකළර විග කළධිපිව කළර්යළය
දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය
නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන නදපළර්තනම්න්තුල - දිවළ කළප කළර්යළය
නජ්යහප නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය
ශ්රී ංකළ දුම්රිය නදපළර්තනම්න්තුල
ගළන බන්ධ්නළගළර නදපළර්තනම්න්තුල
ගළන කළර්මික විදයළය
ඇවීකරයවහ විදයළය
විදයළනෝක විදයළය
කඩලත් වතර ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
කම්කරු නදපළර්තනම්න්තුල
දිවහත්රික් මිනින්නදෝරු කළර්යළය
පෂළත් මෆනුම්පිව කළර්යළය
රබර් වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල
වවුත්න්ඩ්වහ විදයළය
දිවළලන කළර්යළය
පුරළවිදයළ නදපළර්තනම්න්තුල
තෆපෆන නදපළර්තනම්න්තුල
නිනයෝජ්ය නප ලිවහපිව කළර්යළය
ගළන අධිකර වංකීර් ය
ගළන දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය

කළර්යළ වමශ II
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

නබෝනේ නපෝද්ද ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය - බුදූල
කෘකරකර්ම කළර්යළය, බුදූල - අක්මීමන
නග විජ්න නවේලළ නක මවළරිවහ කළර්යළය, බුදූල - අක්මීමන
රුහුණු ජ්ළිවක අධ්යළපන ඨයපය, කුරුඳුලත්ත - අක්මීමන
වී පර්නේ මධ්යවහාළනය, බුදූල - අක්මීමන
වංවහකෘිවක මධ්යවහාළනය, නග ඩකන්ද - ගළන
අපනයන කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල, බුදූල - අක්මීමන

මළතර දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

දිවහත්රික් වමෘද්ධී කළර්යළය
වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල
රමවම්පළදන නදපළර්තනම්න්තුල
මළතර ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
ප්රළනද්ය ය තෆපෆන අධිකළරී කළර්යළය, මළතර
තක්නවේරු නදපළර්තනම්න්තුල
ඉඩම් නරජිවහට්රළර් නදපළර්තනම්න්තුල
වළන්ත වර්නේවවහ විදයළය
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ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.

කළප අධ්යළපන කළර්යළය, පනලිමුන
ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු කළර්යළය
නග විජ්න වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල
නිනයෝජ්ය කෘකරකර්ම අධ්යක් කළර්යළය, ගබඩවීදිය
ධීලර ශළ ජ්ජ් වම්පත් නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය
නජ්යහප නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය, මළතර
වළන්ත නතෝමවහ කුමර විදයළය, මළතර
වළන්ත නතෝමවහ උවවහ බළලිකළ විදයළය, මළතර
මළතර මශළ විදයළය
මළතර දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය

ශම්බන්නත ට දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

ශම්බන්නත ට ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
මෆිවලර නදපළර්තනම්න්තුල
තෆපෆන කළර්යළය ලඋප කළර්යළය)
නිනයෝජ්ය ඉඩම් නක මවළරිවහ කළර්යළය
කම්කරු නදපළර්තනම්න්තුල
දිවහත්රික් ක්රමවම්පළදන නනකම් කළර්යළය
වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල
තක්නවේරු කළර්යළය
ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය
කෘකරකර්ම කළර්යළය
ශම්බන්නත ට දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය

කළර්යළ වමශ II
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

තංගන ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය
තංගන ධීලර ශළ ජ්ජ් වම්පත් කළර්යළය
තංගන ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
තංගන අපනයන කෘකරකර්ම අධ්යක් කළර්යළය
තංගන නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය
තංගන නිනයෝජ්ය නප ලිවහපිව කළර්යළය
තංගන බළලිකළ විදයළය
තංගන පිරිමි ජ්ළිවක පළවෆ

යළපනය දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

දිවහත්රික් වෆසුම් කළර්යළය
දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය
මෆිවලර කළර්යළය
කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය
විනද් කටයුතු අමළතයළං ප්රළනද්ය ය කළර්යළය
වශකළර නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන කළර්යළය
ඉඩම් ශළ දිවහත්රික් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය
වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල
ඉඩම් හිම්කම් නිරවුන කිරීනම් නදපළර්තනම්න්තුල
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x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.

මිනුම් ඒකක ශළ ප්රමිිව නවේලළ නදපළර්තනම්න්තුල
නෆලත පදිංචි කිරීනම් ඒකකය
විග කළධිපිව කළර්යළය
යළපනය තක්නවේරු නදපළර්තනම්න්තුල
යළපනය දිවහත්රික් ලන වංරක් නදපළර්තනම්න්තුල
යළපනය ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
මිනින්නදෝරු නදපළර්තනම්න්තුල
නග ඩනෆගිලි නදපළර්තනම්න්තුල
යළපනය පුරළවිදයළ නදපළර්තනම්න්තුල
යළපනය දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය

මන්නළරම දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

මන්නළරම ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
කම්කරු නදපළර්තනම්න්තුල
ධීලර ශළ ජ්ජ් වම්පත් නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය
නග විජ්න වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල
මෆිවලර නදපළර්තනම්න්තුල
නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන නදපළර්තනම්න්තුල
ඉඩම් පරිශර ප්රිවපත්ිව වෆෂසුම් නදපළර්තනම්න්තුල
රමවම්පළදන නදපළර්තනම්න්තුල
දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය
ජ්නනනඛ්න ශළ වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල
විග න අධිකළරී කළර්යළය
බන්ධ්නළගළර නදපළර්තනම්න්තුල
නප ලිවහ නදපළර්තනම්න්තුල
මන්නළරම දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය

ලවුනියළල දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xx.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.

නග විජ්න වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල
කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල ලබීජ්)
කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල ලපර්නේ )
කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල
ලවුනියළල ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
ලවුනියළල දකු ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
ලළරිමළර්ග නදපළර්තනම්න්තුල
කම්කරු නදපළර්තනම්න්තුල
මිනින්නදෝරු නදපළර්තනම්න්තුල
කළර්මික විදයළය
උවවහ තළක් විදයළය
වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල
නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන නදපළර්තනම්න්තුල
ඉඩම් පරිශර නදපළර්තනම්න්තුල
කුඩළ ලයළපළර නදපළර්තනම්න්තුල
අඩවි ලන කළර්යළය
විදයළ ඨයපය
ලවුනියළල දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය
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මුිවේ දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල
මෆිවලර නදපළර්තනම්න්තුල
ජ්නනනඛ්න ශළ වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල
නග විජ්න වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල
ධීලර ශළ ජ්ජ් වම්පත් නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය
මෆරිටයිම්පත්තු ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
මිනින්නදෝරු නදපළර්තනම්න්තුල
මුිවේ දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය

කිලිනන ච්චි දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

අිවනර්ක දිවහත්රික් නරජිවහට්රළර් නදපළර්තනම්න්තුල
දිවහත්රික් වංඛ්යළනනඛ්න කළර්යළය
කළන්තළ ශළ ෂමළ කටයුතු ඒකකය
දිවහත්රික් මෆිවලර කළර්යළය
දිවහත්රික් දිවිනෆගුම කළර්යළය
ඉඩම් හිම්කම් නිරවුන කිරීනම් නදපළර්තනම්න්තුල
දිවහත්රික් ලන වංරක් කළර්යළය
කරච්චි ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
නග විජ්න වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය
දිවහත්රික් මිනින්නදෝරු කළර්යළය
රළජ්ය භළළ නදපළර්තනම්න්තු ලපළත් කළර්යළය)
කිලිනන ච්චි දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය

මඩකපුල දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.

කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල
ඉඩම් පරිශර පිවපත්ිව වෆසුම් නදපළර්තනම්න්තු කළර්යළය
නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන නදපළර්තනම්න්තුල
දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය
වංවහකෘිවක කටයුතු නදපළර්තනම්න්තුල
ක්රීඩළ වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල
මළධ්ය නදපළර්තනම්න්තුල
කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල
වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල
මඩකපුල ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
ලළරිමළර්ග නදපළර්තනම්න්තුල
දිවහත්රික් මෆිවලර කළර්යළය
දිවහත්රික් ලන වංරක් කළර්යළය
තක්නවේරු නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය
විග කළධිපිව නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය
මිනින්නදෝරු නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය
කම්කරු නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය
නග විජ්න වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තු දිවහත්රික් කළර්යළය
නප ලිවහ නදපළර්තනම්න්තුල
මඩකපුල දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය
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අම්පළර දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.

ත්රිකු

නිනයෝජ්ය ඉඩම් නක මවළරිවහ කළර්යළය
දිවහත්රික් කෘකරකර්ම කළර්යළය
ඉඩම් පරිශර නදපළර්තනම්න්තුල
දිවහත්රික් ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය
ජ්න ශළ වංඛ්යළනනඛ්න කළර්යළය
දිවහත්රික් වමෘද්ධි අධ්යක් කළර්යළය
වශකළර මෆිවලර නක මවළරිවහ කළර්යළය
විග න කළර්යළය
කුඩළ ලයළපළර වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල
දිවහත්රික් නප නශ ර නනකම් කළර්යළය
බීජ් වශිවක කිරීනම් කළර්යළය
නජ්යහප නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය
අම්පළර ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
වශකළර කම්කරු නක මවළරිවහ කළර්යළය
දිවහත්රික් මිනින්නදෝරු කළර්යළය
නග විජ්න නවේලළ නදපළර්තනම්න්තුල
ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු කළර්යළය
ලළරිමළර්ග අධ්යක් කළර්යළය
ඩී.එවහ. නවේනළනළයක ජ්ළිවක පළව
කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල ලඅන්තර් පළත්)
ලන වංරක් නදපළර්තනම්න්තුල
අම්පළර දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය

ළමය දිවහත්රික්කය

කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

ත්රිකු ළමය නිනයෝජ්ය ඉඩම් නක මවළරිවහ කළර්යළය
ත්රිකු ළමය ජ්නනනඛ්න ශළ වංඛ්යළනනඛ්න නදපළර්තනම්න්තුල
ත්රිකු ළමය වමෘද්ධි කළර්යළය
ත්රිකු ළමය ඉඩම් පරිශර වෆසුම් කළර්යළය
ශ්රී ංකළ ගුලන් ශමුදළ කළර්යළය
ත්රී/ ව විපුළනන්දළ විදුශ
දිවහත්රික් කෘකරකර්ම කළර්යළය
දිවහත්රික් මි පළන කළර්යළය
පුපුර ද්රලය පළක කළර්යළය
ත්රිකු ළමය දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය

කළර්යළ වමශ II
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය නගර ශළ කඩලත් ත්රිකු ළමය
වශකළර මෆිවලර නක මවළරිවහ කළර්යළය
දිවහත්රික් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය
රජ්නේ විග න කළර්යළය
නජ්යහප නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය
දිවහත්රික් කම්කරු කළර්යළය
වශකළර කම්කරු නක මවළරිවහ කළර්යළය
නග විජ්න වංලර්ධ්න වශකළර නක මවළරිවහ කළර්යළය
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ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.

නිනයෝජ්ය මෆනුම්පිව කළර්යළය
ප්රළනද්ය ය තෆපෆන අධිකළරී කළර්යළය
නජ්යහප මිනින්නදෝරු අධිකළරී කළර්යළය
පුරළවිදයළ ප්රළනද්ය ය කළර්යළය
දිවළලන නිධ්ළරී කළර්යළය
ශ්රී ංකළ නළවික ශමුදළ කළර්යළය
ලළරිමළර්ග අධ්යක් කළර්යළය
ත්රී/ ව නකෝනන්හලරළ හින්දු විදුශ
ත්රී/ ව රි න්මුගළ හින්දු බළලිකළ විදයළය
ත්රී/ ව රළජ්කීය විදයළනෝක විදුශ
ත්රී/ ව ළන්ත මරියළ විදුශ
ත්රී/ ව ංංශ මධ්ය මශළ විදයළය
ත්රී/ ව ළන්ත නජ්ෝේ විදුශ
ත්රී/ ව ්ර්වහ ල්න විනේකළනන්දළ විදුශ
ත්රී/ ව වළහිරළ විදුශ
ත්රී/ ව මෆදස්වහ බළලිකළ විදුශ

කළර්යළ වමශ III
i.
ii.
iii.
iv.
v.

ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය කින්නියළ
ත්රී/ වකින්නියළ මධ්ය මශළ විදයළය
ත්රී/ වකින්නියළ අන අක්ළ විදුශ
ත්රී/ වකින්නියළ අන හිරළ විදුශ
ත්රී/ වකින්නියළ මුවහලිම් බළලිකළ විදුශ

කළර්යළ වමශ IV
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය කන්තනන
නිනයෝජ්ය නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය, කන්තනන
වශකළර කම්කරු නක මවළරිවහ කළර්යළය, කන්තනන
නිනයෝජ්ය ඉඩම් නක මවළරිවහ කළර්යළය, කන්තනන
ත්රී/ වකන්තනන මධ්ය මශළ විදයළය
ත්රී/ වකන්තනන අරනබෝධි මශළ විදයළය

කුරු ග දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

දිවහත්රික් වංඛ්යළනනඛ්න කළර්යළය
දිවහත්රික් රමවම්පළදන කළර්යළය
දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය
ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය
නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන කළප කළර්යළය
දිවළලන කළර්යළය
දිවහත්රික් විනද් ගමන් බපත් කළර්යළය
පුද්ගයින් ලියළපදිංචි කිරීනම් ප්රළනද්ය ය කළර්යළය
ලයඹ වංලර්ධ්න, වංවහකෘිවක ශළ අභයන්තර කටයුතු අමළතයළං කළප කළර්යළය
නජ්යහප නිනයෝජ්ය නප ලිවහපිව කළර්යළය
නග විජ්න නවේලළ කළර්යළය
කුරු ග දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය
මලියනද්ල විදයළය
මලියනද්ල බළලිකළ විදයළය
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කළර්යළ වමශ II
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය, කුලියළපිටිය
කුලියළපිටිය කම්කරු කළර්යළය
කුලියළපිටිය බටහිර ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
කුලියළපිටිය කම්කරු විනිහචය වභළල
කුලියළපිටිය ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය
වමෘද්ධි කළර්යළය, කුලියළපිටිය
කුලියළපිටිය කළර්මික විදයළය
කුලියළපිටිය මධ්ය මශළ විදයළය

පුත්තම දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.

දිවහත්රික් මෆිවලර කළර්යළය
දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය
දිවහත්රික් ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය
දිවහත්රික් ඉඩම් පරිශර කළර්යළය
විග න අධිකළරී කළර්යළය
නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය
දිවහත්රික් මිනින්නදෝරු කළර්යළය
නිනයෝජ්ය කෘකරකර්ම අධ්යක් කළර්යළය
දිවළ ලන නිධ්ළරී කළර්යළය
පුත්තම ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු කළර්යළය
නිනයෝජ්ය නප ලිවහපිව කළර්යළය
කළෂගු විදයළ නදපළර්තනම්න්තු පුත්තම කළර්යළය
ධීලර කළර්යළය
ලනජීවී වංරක් කළර්යළය
කම්කරු කළර්යළය
ඉඩම් හිමිකම් නිරවුන කිරීනම් කළර්යළය
පුරළවිදයළ කළර්යළය
ලළරිමළර්ග අධ්යක් කළර්යළය
පුත්තම දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය

අනුරළධ්පුර දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

රමවම්පළදන කළර්යළය
ජ්න ශළ වංඛ්යළනනඛ්න කළර්යළය
නිනයෝජ්ය ඉඩම් නක මවළරිවහ කළර්යළය
මෆිවලර කළර්යළය
ඉඩම් පරිශර නදපළර්තනම්න්තුල
ඉඩම් නරජිවහට්රළර් නදපළර්තනම්න්තුල
දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය
නග විජ්න වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල
කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල
ලන වංරක් නදපළර්තනම්න්තුල
නිනයෝජ්ය නප ලිවහපිව කළර්යළය
දිවහත්රික් මිනින්නදෝරු නදපළර්තනම්න්තුල
පළත් මිනින්නදෝරු නදපළර්තනම්න්තුල
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xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.

කම්කරු නදපළර්තනම්න්තුල
තෆපෆන අධිකළරී කළර්යළය
තක්නවේරු නදපළර්තනම්න්තුල
නජ්යහප නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය
තළක් විදයළය
අ/ ව මධ්ය මශළ විදයළය
අ/ ව වහලර් පළලි බළලිකළ විදයළය
පුරළවිදයළ නදපළර්තනම්න්තුල
ලළරිමළර්ග නදපළර්තනම්න්තුල
අනුරළධ්පුර දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය

නප න න්නරුල දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.

දිවහත්රික් වමෘද්ධි අධ්යක් කළර්යළය
දිවහත්රික් මෆිවලර කළර්යළය
නිනයෝජ්ය ඉඩම් නක මවළරිවහ කළර්යළය
ඉඩම් පරිශර වෆසුම් කළර්යළය
කෘකරකර්ම අධ්යක් කළර්යළය
ආපදළ කෂමනළකර ඒකකය
තමන්කඩුල ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
දිවහත්රික් මිනින්නදෝරු කළර්යළය
දිවහත්රික් ලන වංරක් කළර්යළය
ලළරිමළර්ග අධ්යක් කළර්යළය
නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය
නප / ව රළජ්කීය විදයළය
ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු කළර්යළය
ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය
නප න න්නරුල දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය
නප න න්නරුල කම්කරු කළර්යළය

බදුන දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය, බදුන
වමෘද්ධි වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තු බදුන දිවහත්රික් කළර්යළය
දිවහත්රික් ඉඩම් පරිශර වෆසුම් කළර්යළය
දිවහත්රික් වංඛ්යළනනඛ්න කළර්යළය
දිවහත්රික් කෘකරකර්ම කළර්යළය
දිවහත්රික් ආපදළ කෂමනළකර කළර්යළය
කුඩළ ලයළපළර වංලර්ධ්න කළර්යළය
ජ්ළිවක වශජීලනය ශළ රළජ්ය භළළ කළර්යළය
දිවහත්රික් මි පළන කළර්යළය
වශකළර මෆිවලර නක මවළරිවහ කළර්යළය
දිවහත්රික් තක්නවේරු කළර්යළය
දිවහත්රික් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය
පුපුර ද්රලය පළක කළර්යළය
බදුන දිවහත්රික් වමළජ් ආරක් කළර්යළය
රජ්නේ විග න කළර්යළය
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xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.
xxvi.
xxvii.
xxviii.
xxix.
xxx.
xxxi.
xxxii.
xxxiii.
xxxiv.

නිනයෝජ්ය නප ලිවහපිව කළර්යළය
නජ්යහප නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය
දිවහත්රික් කම්කරු කළර්යළය
වශකළර කම්කරු නක මවළරිවහ කළර්යළය
නග විජ්න වංලර්ධ්න වශකළර නක මවළරිවහ කළර්යළය
නිනයෝජ්ය මෆනුම්පිව කළර්යළය
නිනයෝජ්ය නපෝවහ්  මළවහටර් ජ්නරළන කළර්යළය
ප්රළනද්ය ය තෆපෆන අධිකළරී කළර්යළය
අපනයන කෘකරකර්ම කළර්යළය
අංක 05 කම්කරු විනිහචය වභළල, බදුන
නජ්යහප මිනින්නදෝරු අධිකළරී කළර්යළය
පුරළවිදයළ ප්රළනද්ය ය කළර්යළය
ධ්ර්මදූත විදයළය, බදුන
බදුන මධ්ය මශළ විදයළය
විළඛ්ළ උවවහ බළලිකළ විදයළය, බදුන
වරවහලතී විදයළය, බදුන
තළක් විදයළය, බදුන
ප්රළනද්ය ය කර්මළන්ත නවේලළ මධ්යවහාළනය, වල
බදුන දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය

කළර්යළ වමශ II
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

බණ්ඩළරනල ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
මිනින්නදෝරු අධිකළරී කළර්යළය, බණ්ඩළරනල
කශනග න කෘකරකර්ම පර්නේක් ආයතනය
කළප ලළරිමළර්ග අධ්යක් කළර්යළය, බණ්ඩළරනල
නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය, බණ්ඩළරනල
වල විදයළ ඨයපය
බණ්ඩළරනල මධ්ය මශළ විදයළය
ළන්ත නජ්ෝේ විදයළය
විළකළ බළලිකළ විදයළය, බණ්ඩළරනල
කුඩළ කුසුම් බළලිකළ විදයළය, බණ්ඩළරනල
නග විජ්න වංලර්ධ්න වශකළර නක මවළරිවහ කළර්යළය, බණ්ඩළරනල
කම්කරු විනිහචය වභළල, බණ්ඩළරනල
කළර්මික විදයළය, ලෆලතෆන්න

කළර්යළ වමශ III
i.
ii.
iii.
iv.

මෆනුම් ශළ ංිවයම්ගත කිරීනම් ආයතනය දියතළල
කශනග න ජ්ළිවක පළව
ශපුතනන ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය දියතළල
දියතළල ගුලන් ශමුදළල

කළර්යළ වමුශ lV
i.
ii.
iii.
iv.

නිනයෝජ්ය ඉඩම් නක මවළරිවහ කළර්යළය මහියංගනය
ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය මහියංගනය
මහියංගනය ජ්ළිවක පළව
ප්රළනද්ය ය කම්කරු කළර්යළය, මහියංගනය
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නම

රළග දිවහත්රික්කය

කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.

දිවහත්රික් රමවම්පළදන කළර්යළය
දිවහත්රික් කෘකරකර්ම අධ්යක් කළර්යළය
ජ්න ශළ වංඛ්යළනනඛ්න කළර්යළය
ඉඩම් පරිශර වෆසුම් කළර්යළය
වශකළර ඉඩම් නක මවළරිවහ කළර්යළය
ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය
වශකළර මෆිවලර නක මවළරිවහ කළර්යළය
රජ්නේ විග න උප කළර්යළය
ලළරිමළර්ග අධ්යක් කළර්යළය
දිවළලන කළර්යළය
අන්තර් පළත් කෘකරකර්ම අධ්යක් කළර්යළය
නප දු ලෆඩ ඉංජිනන්රු කළර්යළය
විග කළධිපිව නදපළර්තනම්න්තුල
නග විජ්න වංලර්ධ්න දිවහත්රික් කළර්යළය
දිවහත්රික් කම්කරු කළර්යළය
රබර් වංලර්ධ්න දිවහත්රික් කළර්යළය
අපනයන කෘකරකර්ම කළර්යළය
මිනින්නදෝරු අධිකළරී කළර්යළය
නම රළග ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
දිවහත්රික් වමෘද්ධි කළර්යළය
ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු කළර්යළය
දිවළ මනශේවහත්රළත් අධිකර ය
පළත්බද මශළධිකර ය
නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය
නම රළග දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය

රත්නපුර දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.

නරජිවහට්රළර් ජ්නරළන කළර්යළය
වල වබරගමුල නරජිවහට්රළර් කළප කළර්යළය
නබෞද්ධ් කටයුතු නදපළර්තනම්න්තු ප්රළනද්ය ය කළර්යළය
දිවහත්රික් වංඛ්යළනනඛ්න කළර්යළය
විග න අධිකළරී කළර්යළය
ඉඩම් පරිශර වෆසුම් කළර්යළය
දිවහත්රික් කෘකරකර්ම අධ්යක් කළර්යළය
මෆිවලර කළර්යළය
රත්නපුර ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
මිනින්නදෝරු කළර්යළය
නිනයෝජ්ය වර්නේයර් ජ්නරළන කළර්යළය
පළත් වර්නේයර් ජ්නරළන කළර්යළය
තක්නවේරු නදපළර්තනම්න්තුල
ඉඩම් හිමිකම් නිරවුන කිරීනම් කළර්යළය
දිවළ ලන නිධ්ළරී කළර්යළය
නිනයෝජ්ය නග විජ්න නවේලළ කළර්යළය
කම්කරු විනිහචය වභළල
කළර්මික විදයළය
උවවහ තළක් විදයළය
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xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.
xxvi.
xxvii.
xxviii.

සීලලී මධ්ය මශළ විදයළය
රබර් වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල
මශළධිකර ය/ ව දිවළ අධිකර ය
ංවින අභියළචනළ මශළධිකර ය
අපනයන කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල
මෆනුම් අධිකළරී කළර්යළය
ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු කළර්යළය
රත්නපුර නිනයෝජ්ය නප ලිවහපිව කළර්යළය
රත්නපුර දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය

කළර්යළ වමශ II
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

නජ්යහප නිනයෝජ්ය නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය, මුලගම - රත්නපුර
දිවහත්රික් කම්කරු කළර්යළය - රත්නපුර
සර්ගවන් බළලිකළ විදයළය - රත්නපුර
නේසු බිළින්දළනේ කනයළරළමය - රත්නපුර
ඇනෝංයවහ විදයළය - රත්නපුර
සුමන බළලිකළ විදයළය - රත්නපුර
නිනයෝජ්ය නපෝවහ් මළවහටර් ජ්නරළන කළර්යළය - රත්නපුර
ප්රළනද්ය ය ගි ම් කළර්යළය, තෆපෆන අධිකළරී නදපළර්තනම්න්තුල -රත්නපුර
නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය - රත්නපුර
ජ්ළිවක නකෞතුකළගළරය - රත්නපුර
කළප නිනයෝජ්ය ලන වංරක්ක කළර්යළය - රත්නපුර
වබරගමුල කළප කම්කරු කළර්යළය - රත්නපුර
දිවහත්රික් කර්මළන්තළළ පරීක්ක ඉංජිනන්රු කළර්යළය - රත්නපුර
ප්රළනද්ය ය මිනින්නදෝරු කළර්යළය - රත්නපුර
නිනයෝජ්ය නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය රත්නපුර

කළර්යළ වමශ III
i.
ii.
iii.
iv.

කම්කරු කළර්යළය - ඇඹිලිපිටිය
නළයකත්ල වංලර්ධ්න ජ්ළිවක මධ්යවහාළනය, නල නගරය - ඇඹිලිපිටිය
කළර්මික විදයළය - ඇඹිලිපිටිය
ඇඹිලිපිටිය ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය

කගන දිවහත්රික්කය
කළර්යළ වමශ I
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

කගන ප්රළනද්ය ය නනකම් කළර්යළය
අපනයන කෘකරකර්ම නදපළර්තනම්න්තුල , කගන
කගන කම්කරු නදපළර්තනම්න්තුල
කගන රබර් වංලර්ධ්න නදපළර්තනම්න්තුල
කගන නද්ය ය ආදළයම් නදපළර්තනම්න්තුල
කගන දිවළලන කළර්යළය
කගන අඩවි ලන කළර්යළය
කගන කම්කරු විනිහචය වභළල
කගන නග විජ්න වංලර්ධ්න වශකළර නක මවළරිවහ කළර්යළය
කගන ඉඩම් පරිශර ප්රිවපත්ිව වෆසුම් කළර්යළය
කගන නප ලිවහ අධිකළරී කළර්යළය
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xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.

කගන නිනයෝජ්ය නප ලිවහපිව කළර්යළය
කගන දිවහත්රික් රමවම්පළදන ඒකකය
කගන මෆිවලර කළර්යළය
කගන ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය
කගන කළර්මික විදයළය
කගන උවවහ තළක් ආයතනය
කගලු විදයළය
කගලු බළලිකළ විදයළය
කගන ළන්ත නජ් ේ බළලිකළ විදයළය
කගන ළන්ත මරියළ විදයළය
කගන දිවහත්රික් නනකම් කළර්යළය
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ඇමුණුම 02

දිස්ත්රික් ද කකටටඅ තය න ුමු න නසනයුකප තල නුන ුනික ට ටනයායන
01. කමොරටුල ුිරකප ටනයායන, තනුදුර ුිරකප ටනයායන
02. ඉංගික ය ුිරකප ටනයායන, තනදුක් දට ුිරකප ටනයායන
03. සීතනලට ුිරකප ටනයායන, කකහිඕවිඅ ුිරකප ටනයායන
04. බණ්ඩනරිම ුිරකප ටනයායන, ටැස්බෑල ුිරකප ටනයායන
05. මීක ිම ුිරකප ටනයායන, තව්ල ුිරකප ටනයායන
06. මීිමුල ුිරකප ටනයායන, කලනයුප්පුල ුිරකප ටනයායන, කංකටොටුල ුිරකප ටනයායන
07. ලල්නවිඅ ුිරකප ටනයායන, ඇල්පිටිය ුිරකප ටනයායන
08. කබනයතර ුිරකප ටනයායන, කේරුල ුිරකප ටනයායන, තළු නිම ුිරකප ටනයායන
09. ඉංගික ය ුිරකප ටනයායන, කික ඇල් ුිරකප ටනයායන
10. තඹිමුල කටෝරකළේ ුිරකප ටනයායන, තස්බනකි කටෝරකළේ ුිරකප ටනයායන
11. තකුරණ ුිරකප ටනයායන, මනතකල් ුිරකප ටනයායන, උකුකල ුිරකප ටනයායන
12. ිකිකර ුිරකප ටනයායන, මනලතිම ුිරකප ටනයායන
13. සූක යලැල ුිරකප ටනයායන, ඇඹිලිපිටිය ුිරකප ටනයායන
14. තංිල් ුිරකප ටනයායන, දික් දලැල් ුිරකප ටනයායන
15. හබරනදූල ුිරකප ටනයායන, ලැලිිම ුිරකප ටනයායන
16. ලැලිපිටිය ුිරකප ටනයායන, ඉමදූල ුිරකප ටනයායන
17. තකුරැස්ස ුිරකප ටනයායන, ඉමදූල ුිරකප ටනයායන
18. හක් දමු ුිරකප ටනයායන, ලස්මුල් ුිරකප ටනයායන
19. තකවිය ුිරකප ටනයායන , තකවි ශ්රී පුර ුිරකප ටනයායන, ලැලිඔය ුිරකප ටනයායන
20. කකහිත නතටණ්ඩිය ුිරකප ටනයායන, දිඹුනි ුිරකප ටනයායන
21. කකහිත නතටණ්ඩිය ුිරකප ටනයායන, තමනයටඩුල ුිරකප ටනයායන
22. නණමඩුල ුිරකප ටනයායන , කටොඅකලකහර ුිරකප ටනයායන, නිටලැරටිය ුිරකප
ටනයායන
23. තනයු ුිරකප ටනයායන, කංකටොටුල ුිරකප ටනයායන
24. උඩුබද්කනල ුිරකප ටනයායන, ුන නතණ්ඩිය ුිරකප ටනයායන
25. උඩුබද්කනල ුිරකප ටනයායන, මනකම්කප් ුිරකප ටනයායන
26. කහොකරොව්කතොතනු ුිරකප ටනයායන, කමොරලැල ුිරකප ටනයායන, කිෝමරනයටඩල
ුිරකප ටනයායන
27. ලුණුි ුිරකප ටනයායන, බිබි ුිරකප ටනයායන
28. කසලණි ුිරකප ටනයායන, ඇඹිලිපිටිය ුිරකප ටනයායන
29. ටතරිම ුිරකප ටනයායන, තිස්සමහනරනමය ුිරකප ටනයායන
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30. මහියංිණය ුිරකප ටනයායන, මිණිකප් / හසට ුිරකප ටනයායන
31. මහියංිණය ුිරකප ටනයායන, කකහිත නතටණ්ඩිය ුිරකප ටනයායන
32. මහියංිණය ුිරකප ටනයායන, තදියතනල ුිරකප ටනයායන
33. ලරටනකතො ුිරකප ටනයායන, ත නතුිල් ුිරකප ටනයායන
34. ලරටනකතො ුිරකප ටනයායන, තව්ල ුිරකප ටනයායන
35. ටෑිල් ුිරකප ටනයායන, කතොල්ිහකල ුිරකප ටනයායන
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ඇමුණුම 03

දැනට පිහිටුවා ඇති බව වාර්තා වී ඇති අභ්යන්තත ්ථාාන මාු  මිටටු
01. මුදල් අමාතයාාංශය මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත ්ථාාන මාු  මිටටු
02. අධ්යාපන න අමාතයාාංශය මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත ්ථාාන මාු  මිටටු
03. ිටනින්තදදෝු  දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත ්ථාාන මාු  මිටටු
04. මේමු  දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත ්ථාාන මාු  මිටටු
05. ද ජි්ථට්රාර් රන ාල් දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත ්ථාාන මාු  මිටටු
06. වාරිමාර්ග දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත ්ථාාන මාු  මිටටු
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