
මිනිස් බල හා රැකීරක්ෂා දෙපාර්තදේන්තුවට අනුයුක්ත ආශ්රිත නිලරාී දසේවා ගණය සඳහා 

වන වාර්ෂික අභ්යන්තර ස්ථාන මාරු ප්රතිපප්තතිපය 

 

1. හැඳින්වීම 

රාජ්ය සේව ාා සේම ිෂන් සවභාා සවිසින් ස2009.02.20 සදිනැති සඅංම ස1589/30 සදරණ සඅතිවිේ  ෂ සගැවට් සපත්රේ  ස
පළ සමරන සලද සමාර්ය සපටිපාටිම සරීති ස1 සාැනි සමාණ්ඩේ  සXVIII ාැනි සපරිච්ේේදේ  ස202 සාගන්තිේ  ස
විධිවිධාන ස අනුා සිනිව් ස බල සහා ස රැකීරක්ෂා ස ේදපාර්තේේන්තුාට ස අනුයුක්තා ස ාෘත්තීය සමාර්ේගෝපේේ  ස
නිලධාරීන් සහා ස ායාපෘති සනිලධාරීන් සවහ සමානා සවේපත් සවංාර්ධන සවහමාර සහා සවංාර්ධන සනිලධාරීන් ස
වඳහා සාන සාාර්ෂිම සව්ථාන සමාරු සප්රතිපත්තිය සවමව් සමරනු සලැේේ. 

2. වාර්ෂීක ස්ථාන මාරු සඳහා යට්ත වන නිලරරයන් පිළිබඳ විස්තර  

ේමම ස ේදපාර්තේේන්තුාට ස අනුයුක්තා සසියළුම ස දිව්ත්රික්ප ස ප්රාේේය ය ස ේමමේ සමාර්යාල ස ාල සවහ ස ප්රධාන ස
මාර්යාලේ  ස ේව ාය ස මරන ස පහත ස වඳහන් ස තනතුරුාලට ස අයත් ස සියළුම ස නිලධාරීන් ස වඳහා ස ේමම ස ස
අභයන්තර සව්ථාන සමාරු සප්රතිපත්තිය සඅදාල සේේ. ස 

i. ාෘත්තීය සමාර්ේගෝපේේ  සනිලධාරී ස/ සායාපෘති සනිලධාරී 
ii. මානා සවේපත් සවංාර්ධන සවහමාර ස/ සවංාර්ධන සනිලධාරී ස 

2:1 දසේවා ස්ථානයක සේපූර්ණ කළ යුතු දසේවා කාලය සහ සථ්ාන මාරු කිරිදේ ක්රමදදෙය 

2:1:1  සතම සේව ාා සව්ථානේ  සඅඛණ්ඩා ාවර ස02 සක් සේව ාය සමරන සලද සනිලධරයන් සාාර්ෂිම සව්ථාන ස
මාරු සවීේ සවඳහා සසුදුසුමේ සලබයි. 

2:1:2 එමම ස ේව ාා ස ව්ථානයක් ස තුළ ස ාවර ස 05මට ස ාැඩි ස ේව ාා ස මාලයක් ස වේපුර්ණ ස මර ස ඇති ස
නිලධරයන් සව්ථාන සමාරුවීේ සාලට සයටත් සේේ. 

2:2:3 දිව්ත්රික් සේමමේ ස/ සප්රාේේය ය සේමමේ සමාර්යාල සාල සේව ාය සමරන සඅතිරික්ත සනිලධාරීන් ස
අනිාාර්ේයන්ම සව්ථාන සමාරු සවීේ සාලට සයටත් සේේ. 

2:1:4 සදැනට සේව ාය සමරන සේව ාා සව්ථානේ  සාවර ස05ම සේව ාා සමාලයක් සවේපූර්ණ සමරන සලද ස
නිලධරයන් සව්ථාන සමාරු සඅේේක්ෂා සේන මරන්ේන් සනේ සඑේව  සකිරීමට සේහ තු සවු සවිේ  ෂිත ස
මරුණු සද සවමඟ සඉමලුේපත් සභාරගන්නා සඅාවන් සදිනට සේපර සඅදාළ සව්ථාන සමාරු සඅයදුේපත ස
මගින්ම සදැනුේ සදිය සයුතුය. ස(අදාළ සාන සවිේ  ෂිත සමරුණු සේමම සප්රතිපත්තිේයි  ස5.1ප ස5.2 සහා ස
5.3 සයටේත් සදක්ාා සඇත.) 

 ස2:1:5 සව්ථාන සමාරු සඉමලුේ සකිරීමට සයටත් සාන සනිලධාරීන් සව්ථානමාරු සඅයදුේපත් සනිසි සමලට ස

ේදපාර්තේේන්තුා සේාත ස ේන එවීේමන් සඔවුන් ස රාජ්මාරී ස අා යතාාය සමත සව්ථානමාරු ස

මරනු සලබන සඅතර සඕනෑම සේව ාා සව්ථානයම සේව ාය සකිරීමට සයටත් සේේ. 

2:2  ක්රමදදෙය හා අදනුත්ත කරුු 

2:2:1 ව්ථාන සමාරු සඅයදුේ සකිරීමට සසුදුසුමේ සලබන සනිලධරයන් සයේ සේව ාා සවථ්ානයමට සමාරු සවීමට ස

ඉමලා සඇති සවිටදී සඑම සේව ාා සව්ථානය සවඳහා සනි ්චිත සමාර්ය සමණ්ඩලය සතුළ සපුරේපාඩු සේන මැති ස

ාන්ේන් සනේප සඑම සඉමලීම සඉටු සකිරීම සවඳහා සඉහත ස2.1.2 සඅා යතා සවේපූර්ණ සමළ සාැඩිම සේව ාා ස

මාලයක් සවි ත සනිලධාරයා සඉන් සපිටතට සව්ථාන සමාරු සමරනු සලැේේ. 

2:2:2  ස සදිව්ත්රික් සේමමේ ස/ සප්රාේේය ය සේමමේ සමාර්යාල සාල සේව ාය සමරන සඅතිරික්ත සනිලධාරීන් සඅතුරින් ස
ාැඩිම සේව ාා සමාලයක් සවි ත සනිලධාරීන් සඉන් සපිටතට සමාරු සමරනු සලැේේ. 



2:2:3 නිලධරයන් සව්ථාන සමාරු සකිරීේේ සදී සේදපාර්තේේන්තුේේ සේව ාා සඅා යතාායන් සවැලකිමලට සගනු ස
ලැේේ. 

2:2:4 යේ සේව ාා සව්ථානයමට සවථ්ාන සමාරු සවීමට සාැඩි සඉමලීම සප්රමාණයක් සඇති සවිට සපහත සදැක්ේාන ස
නිර්ණායම සමත සාඩාත් සසුදුසු සනිලධරයා සතීරණය සමරනු සඇත. 

I. ේදපාර්තේේන්තුේේ සඉලක්ම සවපුරා සගැනීේේ සප්රගතිය 

II. අයදුේමරනු සලබන සේව ාා සව්ථානය සපිි ටි සදිව්ත්රික්මේ  සේව ාය සමර සඇති සමාල සසීමාා 

2:2:5 එමම ස ේව ාා ස ව්ථානයමට ස නිලධාරීන් ස ාැඩි ස ගණනක් ස අයදුේමර ස ඇති ස අාව්ථාාමදී ස ව්ථාන ස
මාරුාලට සඅනිාාර්යේයන් සයටත් සාන සනිලධරයන්ට සාැඩි සප්රමුඛඛතාායක් සේදනු සලැේේ. 

2:3  දසේවා කාලය ගණනය කිීම 

2:3:1 ස සව්ථාන සමාරුවීේ සවඳහා සේව ාා සමාල සගණනය සමරනු සලබනුේ  ස ස2019.08.31 සදිනටය. 

2:3:2 ස ේව ාා සමාලයන් සගණනය සකිරීේේ සදී සාර්තමාන සේව ාා සව්ථානේ  සේව ායට සාාර්තා සමල ස
දිනය සආරේභම සදිනය සේලව සවැලකිය සයුතුය. 

 

03. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුව 

3:1 අංම ස1914/8 සහා ස 2015.05.12 ස දිනැති සගැවට් සපත්රේ  සපළ සවු සරාජ්ය සේව ාා සේම ිෂන් සවභා සමාර්ය ස

පටිපාටිම සරීති ස200 සවංේ ෝධනයට සඅනුා සව්ථාන සමාරු සමිටුේේ සවංයුතිය සපහත සපරිදි සේේ. 

I. අධයක්ෂ ස(පාලන) ස 

II. ේදපාර්තේේන්තුේේ සවහමාර සඅධයක්ෂාරේයක් ස 

III. ාෘත්තීය සවිති සනිේයෝජිත ස(ඉහත සඅංම ස2 සි  සදැක්ේාන සේව ාාාන්ට සඅදාල සාන සතනතුරු ස

දරන සනිලධාරීන් සඅතුරින් ස15% සම සනිේයෝජ්නයක් සවි ත සවෑම සාෘත්තීය සවිතියක් සවිසින්ම ස

නේ සමල සනිේයෝජීතේයක් ස) 

3:2 ව්ථාන සමාරු සමිටුාම සවිෂය සපථයට සපහත සවඳහන් සඅාව්ථා සඇතුලත් සේන ේේ. 

I. විනය සනිේයෝගයක් සමත සේහෝ සවිනයානුකුල සක්රියාමාර්ගයම සඅා යතාා සමත සේහෝ සමරනු සලබන ස

ව්ථාන සමාරු 

II. ේව ාා සඅා යතාා සමත සසිදු සමරනු සලබන සව්ථාන සමාරු 

III. නිලධාරීන්ේේ සඉමලීේ සමත සමරනු සලබන සව්ථාන සමාරු 

04. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු දයෝජනා සමාදලෝචන කමිටුව  

 

I. අධයක්ෂ සජ්නරාම 

II. ේදපාර්තේේන්තුේේ සඅධයක්ෂ ස(පාලන) සේන ාන සේානත් සඅධයක්ෂාරේයක් ස 

III. වහමාර සඅධයක්ෂාරේයක් 

IV. ාෘත්තීය සවිති සනිේයෝජිත ස(ඉහත සඅංම ස2 සි  සදැක්ේාන සේව ාාාන්ට සඅදාල සාන සතනතුරු සදරන ස

නිලධාරීන් සඅතුරින් ස15% සම සනිේයෝජ්නයක් සවි ත සවෑම සාෘත්තීය සවිතියක් සවිසින්ම සනේ සමල ස

නිේයෝජීතේයක් ස) 



5.1 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ලබාදීදේ දී සැලකිල්ලට ගන්නා දපොදු කරුු 

5:1:1 යේ සනිලධරේයකුේේ සමලත්රයා සේප ිසසිේ  සේහෝ සත්රිවිධ සහමුඛදාේේ සුතුරු සනැේගනි ර සක්රියාන්විත ස

රාජ්මාරිේ දී සආබාධිත සතත්ායට සපත්ා සඇති සබාට සිසඛිත සවාක්ෂි සඉදිරිපත් සමරන සවිට සනිලධරයන්ේේ ස

ව්ථාන සමාරුවීේ සමළ සයුතු සාන්ේන් සඔවුන්ේේ සඉමලීේ සඅනුා සපමණි. සඑේව ම සඑාැනි සනිලධරයන්ේේ සව්ථාන ස

මාරුවීේ සඉමලීේ සපිළිබඳා සප්රමුඛඛතාාය සදැක්විය සයුතු සේේ. ස 

5:1:2 වෑම ස විටම ස නිලධරයාේේ ස ඉමලීම ස අනුා ස තම ස මලත්රයාේේ ස ේව ාා ස ව්ථානය ස අයත් ස ප්රේේ යට ස

ආවන්න සේව ාා සව්ථානයමට සමාරුවීේ සලබා සදීමට සහැකි සවෑම සුත්වාහයක්ම සදැරිය සයුතුය. 

5:1:3 පාවම සයන සදරුාන්ප සආබාධිත සදරුාන්ප සදීර්ඝ සමාලීන සඅවනීප සමත සඑක්තැන්ා සසිටින සමලත්රයන් සවහ ස

මලත්රයා සවිේේ ගතා සසිටින සඅාව්ථාාන්ි  සාැනි සපිළිගත සහැකි සමරුණු සඇතිා සදිව්ත්රික් සේමමේ/ සප්රාේේය ය ස

ේමමේ/ආයතන සප්රධානියා සේේ සනිර්ේේ ය සවි තා සඉදිරිපත් සමරන සඉමලීම සපිළිබඳා සවළමා සබලනු සලැේේ. 

5.2 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීේවලට යට්ත දනොවන නිලරාීන්  

5.2.1  අවුරුදු ස53 සඉක්මවු සනිලධරයන් සදිව්ත්රික්මය සතුළ සේානත් සේව ාා සව්ථානයමට සමාරු සමළ සහැකි සවුා ස

ද සඔවුන්ේේ සඉමලීමක් සේන මැතිා සදිව්ත්රික්මේයන් සපිටතට සමාරු සේන මළ සයුතුය. 

5.2.2 2018.12.31. ස දිනට ස අවුරුදු ස 58 ස ඉක්මවු ස නිලධරයන් ස ඔවුන්ේේ ස ඉමලීමක් ස ේන ාන ස මමි  ස

දිව්ත්රික්මය සතුළ සවුා සද සමාරු සේන මල සයුතුය. 

 

5:3 වෘ්තතීය සමිතිප සඳහා අනුග්රහය  

5.3.1 මේමරු සේම මවාරිව් සවිසින් සිසයාපදිංචි සමරනු සලැබු සාෘත්තීය සවංගමයමප සවංවිධානයම සේමමේප ස

වභාපතිප ස භාණ්ඩාගාරිම ස හා ස මධය ස විධායම ස විකමයන් ස මාරු ස මරන්ේන් ස නේ ස අදාළ ස ාෘත්තීය ස

වංගමේ  සේමමේේේ සනිර්ේේ  සවැලකිමලට සේගන සවංගමේ  සමටයුතු සාලට සබාධා ස ේන ාන ස

ේව ාා සව්ථානයමට සමාරු සමළ සයුතුය. 

5.3.2 ේමම ස ාගන්තිේ  ස දැක්ේාන ස අනුග්රහ ස ුකක්ති ස විිමමට ස අේේක්ෂා ස මරන ස ාෘත්තීය ස වංගමේ  ස

නිලධරයන් සඒ සවඳහා සඅයදුේපත්රයක් සපිළිේයල සමර ස( සආයතන සවංග්රහේ  සXXV සපරිච්ේේදේ  ස7.5 ස

ුප ස ාගන්තිය ස අනුා) ස ව්ථාන ස මාරු ස  ස මිටු ස රැව්වීමට ස වති ස ේදමමටාත් ස ේපර ස ිනිව් ස බල ස හා ස

රැකීරක්ෂා සේදපාර්තේේන්තුේේ සඅධයක්ෂ සජ්නරාම සේාත සඉදිරිපත් සකිරීේමන් සඅනතුරුා සආයතන ස

වංග්රහේ  සXXV පරිච්ේේදේ  ස7:2 සුප සාගන්තිය සඅනුා සඅනුග්රහය සලබා සදිය සයුතු සාන්ේන්ප සමාර ස

නිලතල සාලටද සයන සාගත්පආයතන සවංග්රහේ  සXXV පරිච්ේේදේ  ස7.6 සුප සාගන්තිය සඅනුා සනිසි ස

බලධරයා සවිසින් සතිරණය සමරනු සලැේේ. සේේ සපිළිබඳා සපසුා සඉදිරිපත් සමරනු සලබන සඉමලීේ සවලමා ස

බලනු සේන ලැේේ. 

 

5.4 සුහෙ ස්ථාන මාරුවීේ 

5.4.1 2019.08.01 දින සසිට ස2019.11.15 සදිනයන් සඅතර සමාලේ  සදී සඅේනයෝනය සව්ථාන සමාරුවීේ සවඳහා ස

ඉමලීේ සභාරගනු සේන ලැේේ. 

5.4.2 නිලධාරීන් සේදේදේනකු සේහෝ සඊට සාැඩි සවංඛයාාක් සේහෝ සඑක්ා සසුහද සව්ථාන සමාරුවීේ සවඳහා ස මරනු ස

ලබන සඉමලීම සඅනුා සමාරුවීේ සනිේයෝග සකිරීම සබලයලත් සබලධරයා සවිසින් සමළ සයුතුය. සසුහද සව්ථාන ස

මාරුාක් සලබාදීමට සනිලධාරීයා සඅාම සා ේයන් ස2019.12.31 සදිනට සාවර සේදමක්ාත් ස(02) සේව ාා ස

ව්ථානේ  සේව ාය සමර සතිබිය සයුතුය. 



5.4.3 ාාර්ෂිම සව්ථාන සමාරු සවමාේලෝචන සමිටුේේ සතිරණ සදැනුේ සේදන සදින සසිට සදින ස14 සක් සඇතුලත ස

සුහද සමාරු සවිේ සවඳහා සාන සඉමලීේ ස ස ස සඉදිරිපත් සමල සයුතුය. 

 

 06. ස්ථාන මාරුවීේ කාල සටහන  

ව්ථාන සමාරු සමිටුා සවිසින් සසිදුමරන සාාර්ෂිම සව්ථාන සමාරුවිේ සපහත සවඳහන් සමාල සවටහනට සඅනුා ස

සිදුවිය සයුතුය. 

ජුිස ස15 සේපර ාාර්ෂිම සව්ථාන සමාරු සචක්රේමඛය සනිකුත් සකිරීම 

අේගෝව්තු ස15 සට සේපර නිලධාරීන්ේේ සව්ථාන සමාරු සේයෝජ්නා සඉමලුේපත් සලබාගැනීම සසිදුකිරීම 

අේගෝව්තු ස31 සේපර ව්ථාන සමාරු සමිටුා සවිසින් සව්ථාන සමාරු සේය ජ්නා සඅධයක්ෂ සජ්නරාම සේාත ස
ඉදිරිපත් සකිරීම. 

වැේතැේබර් ස15ට සේපර ව්ථාන සමාරු සතීරණ සනිලධාරීන්ට සදැනුේ සදීම 

වැේතැේබර් ස29ට සේපර  සඅිකයාචනා සඉදිරිපත් සකිරීම ස 

ඔක්ේතෝබර් ස15ට සේපර වමාේලෝචන සමිටු සතීරණ සඅධයක්ෂ සජ්නරාම සේාත සදැනුේදීම 

ේන ාැේබර් ස01ට සේපර නිලධාරීන්ට සවමාේලෝචන සතීරණ සදැනුේදීම ස 

ජ්නාාරි ස01 ාාර්ෂිම සව්ථාන සමාරු සනිේයෝග සක්රියාත්මම සවිය සයුතු සදිනය 

 

07. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිදයෝගවලට විරුද්රව අභියාචනා ඉදිරිප්ත කිීම. 

 

7.1 සව්ථාන සමාරු සකිරීමක් සපිළිබඳා සේදන සලද සනිේයෝගයමට සඑේරි ා සකිසියේ සරජ්ේ  සනිලධරේයකු සවිසින් ස

රාජ්ය සේව ාා සේම ිෂන් සවභාා සේාත සඅිකයාචනයක් සඉදිරිපත් සමරන්ේන් සනේප සඑම සඅිකයාචනය සරාජ්ය සේව ාා ස

ේම ිෂන් සවභා සමාර්ය සපටිපාටිම සරීති සවංග්රහේයි  සඅංම ස23 සපරිය ෂ් යට සප්රමාරා සපමණක් සඉදිරිපත් සමල ස

යුතු සාන්ේන්ය. සතාද සතමන් සවිසින් ස සඉදිරිපත් සමරනු සලබන සමරුණු සතහවුරු සකිරීමට සඅදාල සිසයවිිස සාල ස

වහතිම සමල සපිටපතක් සඑම සඅිකයාචනය සවමග සඉදිරිපත් සකිරීමටදප සඔහු සක්රියා සමල සයුතු සාන්ේන්ය. 

 

7.2 සරජ්ේ  සනිලධරේයකු සවිසින් සරාජ්ය සේව ාා සේම ිෂන් සවභාා සේාත සඅිකයාචනයක් සඉදිරිපත් සමළ සයුතු ස

ාන්ේන්ප සඒමාබේධ සේව ාා සඅධයක්ෂ සජ්නරාම සමගින් සාන සඅතරප සඑම සඅීයයාචනේ  සපිටපතක් සඅදාළ සපරිදි ස

ේදපාර්තේේන්තු සප්රධාන සහා සඒමාබේධ සේව ාා සඅධයක්ෂ සජ්නරාම සේාත සද සේය මුඛ සමළ යුතු සාන්ේන්ය. සතමන් ස

ේාත සඉදිරිපත් සාන සඅිකයාචනා සඅප්රමාදාම සතම සනිරීක්ෂණ සවි තා සරාජ්ය සේව ාා සේම ිෂන් සවභාා සේාත ස

ේය මුඛ සකිරීම සඒමාබේධ සේව ාා සඅධයක්ෂ සජ්නරාමේේ සාගකීම සාන්ේන්ය. සනිලධරයාට සතම සමැමැත්ත සපරිදිප ස

අිකයාචනේ  සප්රගමන සපිටපතක් සවෘජුාම සරාජ්ය ේව ාා සේම ිෂන් සවභාා සේාත සඉදිරිපත් සමළ සහැක්ේක්ය. 

 

7.3 සව්ථාන සමාරු සකිරීේේ සනිේයෝගයට සඑේරි ා සඉදිරිපත් සමරනු සලබන සඅිකයාචනයක්ප සඑම සව්ථාන සමාරු ස

කිරීේේ සනිේයෝගය සඅදාළ සරජ්ේ  සනිලධාරියා සේාත සද සලද සදින සසිට සදින සසිට සදින ස14ක් සඇතුළත සඉදිරිපත් සමළ ස

යුතු සාන්ේන්ය. සනියිත සමාලය සතුළදී සඉදිරිපත් සේන ාන සඅිකයාචනා සරාජ්ය සේව ාා සේම ිෂන් සවභාා සවිසින් ස

ප්රතික්ේෂ ප සමරනු සලබන්ේන්ය. 

 

7.4 සේම ිෂන් සවභාා සේාත සේය මුඛ සකිරීම සවඳහා සනිලධරේයකු සවිසින් සභාර සේදනු සලබන සඅිකයාචනය සඅදාල ස

සියලු සිසපිේග ණුප සිසපි සේමඛන සහා සාාර්තා සආදියදප සඊට සඅදාළ සතම සනිරීක්ෂණ සදප සනිර්ේේ ද සවි තා සඑම ස

අිකයාචනය සලැබී සදින ස15ක් සඇතුළත සරාජ්ය සේව ාා සේම ිෂන් සවභාේේ සේමමේ සේාත සඉදිරිපත් සකිරීමට ස

අදාල සේදපාර්තේේන්තු සප්රධාන සහා සඒමාබේධ සේව ාා ස අධයක්ෂ සජ්නරාම සාග සබලා සගත සයුතු සාන්ේන්ය. ස

එතකුදු සවුාත් සරජ්ය සේව ාා සේම ිෂන් සවභා සමාර්ය සපටිපාටිම සරීති සවංග්රහේයි  සXVIII ාැනි සපරිච්ේේදේ  ස

වඳහන් සාාර්ෂිම සව්ථාන සමාරු සවේබන්ධ සඅිකයාචනා සඅදාළ සිසපිේග නුප සිසපි සේමඛනප සාාර්තාප සනිරීක්ෂණ හා ස 
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úoHq;a ;emE, ස ස ස ස ස ස ස සdgdme@sltnet.lk 
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oskh  
jpfjp  

Date 

Tfí wxlh  

ckJ ,y  

Your No 

 

 
 

 
 

 
 

ñksian, iy /lSrËd fomd¾;fïka;=j 
kdpj tY Ntiytha;g;Gj; jpizf;fsk; 

DEPARTMENT OF MANPOWER AND EMPLOYMENT 
9 jk uy,   9th  Floor  9k; khb 

fi;aisrsmdh 2 jk woshr  Sethsiripaya 2nd  Stage nrj;rphpgha 2k; fl;lk; 

n;a;ruq,a,   Battaramulla  gj;juKy;iy 

  

 

 

අධයක්ෂ ස- සිනිව්බල සවැලසුේ සවංාර්ධන සහා සපර්ේ ෂණ 

අධයක්ෂ - පාලන 

අධයක්ෂ ස- සරැකියා සනිර්මාණ සප්රාර්ධන සහා සාෘත්තීය සමාර්ේගෝපේේ  ස 

ප්රධාන සගණමාධිමාරී 

වහමාර සඅධයක්ෂ ස- සවැලසුේ සහා සප්රගති සේමේහයුේ 

වහමාර සඅධයක්ෂ ස- සමහජ්න සරැකියා සේව ාා සඅං ය 

 

 

වාර්ෂික අභ්යන්තර ස්ථාන මාරු  - 2016 

ිනිව්බල ස හා ස රැකීරක්ෂා ස ේදපාර්තේේන්තුාට ස අනුයුක්තා ස ඔබ ස අං ේ  ස ේව ාය ස මරනු ස ලබන ස පහත ස

තනතුරු සාලට සඅයත් සනිලධාරීන් සවඳහා ස2016 සාාර්ෂිම සවථ්ාන සමාරු සචක්රේමඛය සේේ සවමඟ සඔබ සේාත සඑාි. 
 

I. ාෘත්තීය සමාර්ේගෝපේේ  සනිලධාරී 

II. ායාපෘති සනිලධාරී 

III. මානා සවේපත් සවංාර්ධන සවහමාර ස 

IV. වංාර්ධන සනිලධාරී 

02. ස ේමම ස චක්රේමඛය ස වේබන්ධේයන් ස ඉහත ස නිලධාරීන් ස දැනුාත් ස මර ස ව්ථාන ස මාරු ස අයදුේ ස කිරීමට ස

සුදුසුමේ ස වේපූර්ණ ස මර ස ඇති ස නිලධාරීන්ේේ ස ව්ථාන ස මාරු ස අයදුේපත් ස ඔබේේ ස නිර්ේේ ය ස ද ස වි තා ස

2015.09.18 ස දින ස ේහෝ ස ඊට ස ේපර ස ලැේබන ස ේව  ස පාලන ස අං ය ස ේාත ස ඉදිරිපත් සමරන ස ේලව සමාරුණිා ස

ඉමලි. 
 

 

 

එච්.ජී.ජී.ේේ.ධර්මේව න 

 

uf.a wxlh 

vdJ ,y  ස ස ස ස ස ස ස ස සDoME/01/11/14 
My No  

 

 

 

 

 

 

 2015.07. 

2015.02. 

 

 



ld¾hd,h 
mYtyfk; ස ස ස ස ස ස011 2187131 
Office úoHq;a ;emE, ස ස ස ස ස ස ස සdgdme@sltnet.lk 

kpd;dQ;ry ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස සdmenpes@sltnet.lk 
e-mail ; 

wOHlaI ckrd,a 
gzpg;ghsh; ehafk; ස ස ස  ස   0113094117 
Director General 

*elaia 
njhiyefy; ස ස ස ස ස ස ස ස011 2187133 
Fax 

oskh  

jpfjp  

Date 

Tfí wxlh  

ckJ ,y  

Your No 

අධයක්ෂ සජ්නරාම ස 

ිනිව්බල සහා සරැකිරක්ෂා සේදපාර්තේේන්තුා. 

 

 

 

 ස ස ස ස ස ස 
 

ÿrl:k /njhiyNgrp ස/ සTelphones 

: 
   

  

 

 
 

ñksian, iy /lSrËd fomd¾;fïka;=j 
kdpj tY Ntiytha;g;Gj; jpizf;fsk; 

DEPARTMENT OF MANPOWER AND EMPLOYMENT 
9 jk uy,   9th  Floor  9k; khb 

fi;aisrsmdh 2 jk woshr  Sethsiripaya 2nd  Stage nrj;rphpgha 2k; fl;lk; 

n;a;ruq,a,   Battaramulla  gj;juKy;iy 

  

 

 

දිව්ත්රික් ස/ සප්රාේේය ය සේමමේප 

දිව්ත්රික් ස/ සප්රාේේය ය සේමමේ සමාර්යාලය 

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

 

 

වාර්ෂික අභ්යන්තර ස්ථාන මාරු  - 2016 

ිනිව්බල ස හා ස රැකීරක්ෂා ස ේදපාර්තේේන්තුාට ස අනුයුක්තා ස දිව්ත්රික් ස හා ස ප්රාේේය ය ස ේමමේ ස මාර්යාාල ස

ේව ාය සමරනු සලබන සපහත සතනතුරු සාලට සඅයත් සනිලධාරීන් සවඳහා ස2016 සාාර්ෂිම සවථ්ාන සමාරු සචක්රේමඛය ස

ේේ සවමඟ සඔබ සේාත සඑාි. 

I. ාෘත්තීය සමාර්ේගෝපේේ  සනිලධාරී 

II. ායාපෘති සනිලධාරී 

III. මානා සවේපත් සවංාර්ධන සවහමාර ස 

IV. වංාර්ධන සනිලධාරී 

02. ස ේමම ස චක්රේමඛය ස වේබන්ධේයන් ස ඉහත ස නිලධාරීන් ස දැනුාත් ස මර ස ව්ථාන ස මාරු ස අයදුේ ස කිරීමට ස

සුදුසුමේ ස වේපූර්ණ ස මර ස ඇති ස නිලධාරීන්ේේ ස ව්ථාන ස මාරු ස අයදුේපත් ස ඔබේේ ස නිර්ේේ ය ස ද ස වි තා ස

uf.a wxlh 

vdJ ,y  ස ස ස ස ස ස ස ස සDoME/01/11/14 
My No  

 

 

 

 

 

 

 2015.07. 

2015.02. 
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ld¾hd,h 
mYtyfk; ස ස ස ස ස ස011 2187131 
Office úoHq;a ;emE, ස ස ස ස ස ස ස සdgdme@sltnet.lk 

kpd;dQ;ry ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස සdmenpes@sltnet.lk 
e-mail ; 

wOHlaI ckrd,a 
gzpg;ghsh; ehafk; ස ස ස  ස   0113094117 
Director General 

*elaia 
njhiyefy; ස ස ස ස ස ස ස ස011 2187133 
Fax 

2015.09.18 ස දින ස ේහෝ ස ඊට ස ේපර ස ලැේබන ස ේව  ස ේමම ස ේදපාර්තේේන්තුා ස ේාත ස ඉදිරිපත් සමරන ස ේලව ස

මාරුණිා සඉමලි. 
 

 

 

එච්.ජී.ජී.ේේ.ධර්මේව න 

අධයක්ෂ සජ්නරාම ස 

ිනිව්බල සහා සරැකිරක්ෂා සේදපාර්තේේන්තුා. 

 

 

 

 

 

 ස ස ස ස ස ස 
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