ඌල පළාත් සභා
රාජ්ය ේසලා ේම ිෂන්  සභාල
බත පැලරීම
ඌල පළාත් සභා රාජ්ය ේසලේ
⋆

පත් කිරීම්

⋆

ේසලේ ස්ථිර කිරීම්

⋆

උසස් කිරීම්

⋆

විශ්රාම නැ් මම්

⋆

විනය පානය

⋆

ස්ථාන මාරු කිරීම්

(ක්රියාත්මම නයනය 13/013/13/

ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලසේ බත ඳැලරීම
(අ)

ශ්රී ා ා රජ්ාතාන්ත්රි

වමාජ්ලාදී ජ්නරජ්සේ 1987 අා

42 දරණ ඳෂාත් වභා ඳනසත් 32(2) ලගන්තිය අනුල ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලා ස

ඌල ඳෂාත් ගරු ආණ්ඩු ාරතුමා විසින් ඳලරන ද බත අතුරින් සමහි මතු වශන්
අා

න්සේසි ලට ඌල ඳෂාසත් ගරු ආණ්ඩු ාරතුමා විසින්

ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලා ස
(ආ)

රන I ලන උඳසේඛනසේ ශා II ලන උඳසේඛනසේ දැක්සලන බත 1990

28 දරණ ඳෂාත් වභා (වාසෝධන) ඳනසත් 32(2 අ) ලගන්තියට අදාෂල ඳශත දැක්සලන අා

ඇති ස

ිෂන් වභාල ීරරණය

බත ඳැලරිම වේබන්ධසයන් සමම ස

ිෂන් වභාල සලත

1 හි වශන් බත ඳැලරීසේ ස

න්සේසි යටසත් වශන්

රනු ැබු වාසෝධන සියේ ඇතුෂත්ල 2013.01.01 දින සිට බාත්ම

ර

ලන ඳරිදි ඳැලරීමට ඌල

ර ඇත.

ිෂන් වභාල විසින් මීට සඳර නිකුත්

රන ද සියලුම නිසයෝග සමම නිසයෝගය ක්රියාත්ම

මතමත් වම ම අසශෝසි

ලන්සන් ය. සමම බත ඳැලරිසේදි යේ විනය ඳරීක්ණයක් ඳැලැත්සලන අතරතුරදී යේ නිධරයකු/සවේල සයකු වේබන්ධසයන් ලන විනය බධරයා සලනත් විනය
බධරයකු බලට ඳත්මත ඇති

ේහි එලැනි නිධරයකුට/සවේල යකුට එසරහිල වූ විනයානුක

ඳරිච්සේදසේ 10 ලැනි ලගන්තිසේ /ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලසේ විනය
යයිද ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලා ස

1.
1.1

බත ඳැලරීසේ ස

ිෂන් වභාල ීරරණය

ටයුතු කිරිම ආයතන වාග්රශසේ II ලැනි

ාණ්ඩසේ XLVIII ලැනි

ාර්ය වාග්රශසේ II ලැනි ඳරිච්සේදසේ 10 ලැනි ලගන්තිසේ විධිවිධාන ර ාරල සිදු  යුතු

ර ඇත.

න්සේසි.

සමයට අමුණා ඇති I ලැනි උඳසේඛන ශා II ලැනි උඳසේඛන යන උඳසේඛන ල වශන් ලන බත එම උඳසේඛන ල වශන්

ර ඇති ඳරිදි නිධරයන් සලත

සමයින් ඳලරනු ැසේ.
1.2

1987 අා

42 දරණ ඳෂාත් වභා ඳනසත් IV ලන ස

වභා රාජ්ය සවේලා ස
1.3

ටසවේ විධිවිධාන යටසත් ඌල ඳෂාත් ගරු ආණ්ඩු ාරතුමා විසින්

ලින්

 ඳලරනු බන බත ඌල ඳෂාත්

ිෂන් වභාල විසින් එඳරිදි ඳලරනු ැබිය ශැකිය.

එසවේ ඳලරනු ැබු යේ බත යටසත් විනය බධරයකු විසින්

රන ද යේ විනයානුක නිසයෝගයක් සශෝ ඳරිඳාන නිසයෝගයක් මඟින් අතෘප්තියට ඳත් ඌල

ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලසේ යේ තැනැත්තකුට එම විනය නිසයෝගයට එසරහිල ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලා ස
මාව 03 ක් ඇතුත ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලසේ විනය

ිෂන් වභාලට අභියාචනයක්, විනය නිසයෝගය ැබී

ාර්ය වාග්රශසේ II ලැනි ඳරිච්සේදසේ 26 ලැනි ලගන්තිසේ වශන් ආ ාරයට ඉදිරිඳත්

අලව්ථාල

එම අභියාචනය පිළිබ ව ා බා ීරරණයක් ගැනීසේ බය ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලා ස

සවේලා ස

ිෂන් වභාල ීරරණය

ෂ ශැකිය. එලැනි

ිෂන් වභාල වතු ලන්සන් ය. ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය

රන ඳරිදි වූ අභියාචනා ීරරණයක් පිළිබ අතෘප්තියට ඳත් ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලසේ යේ නිධරයකුට/සවේල සයකුට එම

නිසයෝගයට එසරහිල ඉශත ල න්තිය අනුල ඌල ඳෂාසත් ගරු ආණ්ඩු ාරතුමා සලත අභියාචනයක්

ෂ ශැකි ලන්සන් ය.

1

2.

බත වාසෝධනය.

2.1

යේ නිධරයකු සලත ඳලරනු බන බත වාසෝධනය කිරීසේ සශෝ සලනව් කිරීසේ බත ඌල ඳෂාසත් ගරු ආණ්ඩු ාරතුමා වතු ලන්සන් ය.

2.2

එලැනි බත වාසෝධන

3.

අභියාචනා බධරයා.

3.1

විනය නිසයෝගය වේබන්ධ ඳෂමුලන අභියාචනා බධරයා ලන්සන් ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලා ස

ලින්

ට ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලා ස

ිෂන් වභාල විසින් නිකුත්

සේඛනසේ වශ 2 ලැනි උඳසේඛනසේ III ශා IV හි වශන් නිධරයන් ශැර) වේබන්ධසයන් විනය
ලැනි ඳරිච්ේදසේ 4 ලන ලගන්තිසේ / ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලසේ විනය

ෂ ශැකි ලන්සන් ය.

ිෂන් වභාලයි. මාණ්ඩලි

නිෂධාරින් (එසශත් I ලැනි උඳ

ටයුතු කිරීසේදී ආයතන වාග්රශසේ II ලැනි

ාණ්ඩසේ XLVIII

ාර්ය වාග්රශසේ II ලැනි ඳරිච්සේදසේ 04 ලගන්තිසේ වදශන් විධිවිධාන අනුගමනය

කිරීම ඌල ඳෂාත් අමාතයාා සේ ේ / ඌල ඳෂාත් වභා සදඳාර්තසේන්තු රධානීන් යන අයසේ ලගකීම ලන්සන් ය.
3.2

සලනත් ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලයකින් සශෝ රාජ්ය සවේලසයන් ව්ථාන මාරුමතේ ැබ ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලයට ලාර්තා කිරීසමන් ඳසු එකී නිධරයන් ශා
සවේල යින් ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලයට අන්තර්ග්රශණය කිරීම ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලා ස

ිෂන් වභාල විසින් ඉටු

රනු ැසේ.

4.

විශ්රාම ගැන්මතේ.

4.1

සමම බත ඳැලරීම මගින් බය ඳලරා ඇත්සත් විශ්රාම ලැටුප් ලයලව්ථා වාග්රශසේ 2 - 17 ලගන්ති යටසත් විශ්රාම යන නිධරයන් / සවේල යින් විශ්රාම ගැන්මතේ
වශා ඳමණි. ඊට අමතරල ඳශත දැක්සලන සියළුම විශ්රාම ගැන්මතේ වශා ලන බය සමම ස

ිෂන් වභාල වතු ලන්සන්ය.

(අ) සවේලසයන් ඳශ කිරීම සලනුලට වානු ේපිත වි ේඳයක් ලසයන් අනිලාර්ය විශ්රාම ගැන්මතේ
(ආ) වලදය සශේතුන් මත විශ්රාම ගැන්මතේ
(ඇ) විනය නිසයෝග මත විශ්රාම ගැන්විේ
(ඈ) අ ාර්යක්මතාලය මත විශ්රාම ගැන්විේ
(ඉ) සලනත් සශේතුන් මත විශ්රාම ගැන්විේ
4.2

දීඳලයාප්ත සවේලාල නිධරයන්සේ වාමානය විශ්රාම ගැන්මතම අනුමත කිරිම අදාෂ ඳත්මතේ බධාරීන් මඟින් සිදු ස සර්.
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5.

නැලත සවේලසේ සයදමතම ශා ස

5.1

දීඳලයාප්ත සවේලසේ විශ්රාිෂ

න්ත්රාත් ඳදනම මත ඳත් කිරීම.

නිධාරීන් නැලත සවේලසේ සයදමතම ඌල ඳෂාසත් රධාන සේ ේසේ නිර්සේ මත ඌල ඳෂාසත් ගරු ආණ්ඩු ාරතුමා විසින් ීරරණය

රනු ැසේ.
5.2

ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලසේ අලයතාලය මත විශ්රාිෂ
සවේලසේ සයදමතම/ස

රාජ්ය සවේලසේ සශෝ ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලසේ යේ තැනැත්සතකු/සලනත් යේ තැනැත්සතකු නැලත

න්ත්රාත් ඳදනම මත ඳත් කිරීම ඌල ඳෂාසත් රධාන සේ ේසේ වශ ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලා ස

ඳෂාසත් ගරු ආණ්ඩු ාරතුමාසේ අනුමැතිය අනුල ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලා ස
5.3

ිෂන් වභාල විසින්

අමාතයාා ශා ඊට අදාෂ සදඳාර්තසේන්තු ල විසේ ලයාඳෘති වශා නිධාරීන්/සවේල යින් ස

ිෂන් වභාසේ නිර්සේ මත ඌල

රනු ැසේ.

න්ත්රාත් ඳදනම මත ඳත් කිරීම ඌල ඳෂාසත් රධාන සේ ේතුමාසේ

නිර්සේය මත ඌල ඳෂාසත් ගරු ආණ්ඩු ාරතුමාසේ අනුමැතිය යටසත් අදා වියභාර ඌල ඳෂාත් වභා අමාතයාා සේ ේ විසින්
5.4

රනු ැසේ.

ඉශත නිධරයකුසේ විනය ඳානය වේබන්ධසයන් අමාතයාා සේ ේසේ/ඌල ඳෂාසත් රධාන සේ ේසේ නිර්සේ මත ගරු ආණ්ඩු ාරතුමා විසින් අලවාන
ීරරණය බාසදනු ඇත.

6.

දීඳ ලයාප්ත සවේලසේ අනුයුක්ත කිරීේ.
i.

ශ්රී ා ා ඳරිඳාන සවේලය

ii.

ශ්රී ා ා ඉාජිසන්රු සවේලය

iii.

ශ්රී ා ා විදයාත්ම

iv.

ශ්රී ා ා ලාව්තු විදයාඥ ස සවේලය

v.

ශ්රී ා ා ගණ ාධි ාරී සවේලය

vi.

ශ්රී ා ා අධයාඳන ඳරිඳාන සවේලය

vii.

ශ්රී ා ා වැසුේ සවේලය

viii.

ශ්රී ා ා

ix.

ශ්රී ා ා වත්ත්ල නි්ඳාදන ශා සවෞඛය සවේලය

x.

ශ්රී ා ා වලදය සවේලය

xi.

ශ්රී ා ා සේශීය වලදය සවේලය

xii.

ශ්රී ා ා ිෂනින්සදෝරු සවේලය

ෘෂි ාර්ිෂ

සවේලය

සවේලය

ඉශත දීඳලයාප්ත සවේලාල අනුයුක්ත කිරීේ ඌල ඳෂාසත් ගරු ආණ්ඩු ාරතුමාසේ අනුමැතිය මත ඌල ඳෂාසත් රධාන සේ ේ විසින් සිදු රනු ැසේ.
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7.

විදුශේඳති තනතුරට ඳත් කිරීේ.

7.1

ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලයට ේවිතියි

ඳදනම මත මුදාශැර ඇති ශ්රී ා ා අධයාඳන ඳරිඳාන සවේලසේ නිධරයන් ශා විදුශේඳති සවේලසේ නිධරයන් ඌල

ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලසේ ඳාවේ වශා විදුශේඳති/ නිසයෝජ්ය විදුශේඳති තනතුරු වශා ඳත් කිරීම ඌල ඳෂාත් වභා අධයාඳන අමාතයාා සේ ේසේ වශ ඌල
ඳෂාසත් රධාන සේ ේසේ නිර්සේ ශා ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලා ස
ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලා ස

ිෂන් වභාල විසින් සිදු

ිෂන් වභාසේ නිර්සේ ඳරිදි ඌල ඳෂාසත් ගරු ආණ්ඩු ාරතුමාසේ අනුමැතිය අනුල

රනු ැසේ.

8.

බදලා ගැනීසේ ඳටිඳාටි ශා සවේලා ලයලව්ථා.

8.1

ඌල ඳෂාත් වභා අමාතයාා ශා ඌල ඳෂාත් වභා සදඳාර්තුසේන්තු ලට අලය

ාර්ය මණ්ඩ ඳත් කිරීම වශා ලන බලා ගැනීසේ ඳටිඳාටි / සවේලා ලයලව්ථා

වාග්රශයන් එකි තනතුරු ලට ගැසඳන අයුරින් ශා රාජ්ය ඳරිඳාන ච්රසේඛ ලටද අනුක ලන ඳරිදි ව ව්
ඌල ඳෂාසත් රධාන සේ ේ සලත ඉදිරිඳත් කිරිම
8.2

ර අදාෂ අමාතයාා සේ ේසේ නිර්සේ වහිතල

සදඳාර්තසේන්තු රධානීන්සේ ශා අමාතයාා සේ ේ ලරුන්සේ ලගකීම ලන්සන්ය.

සමම බත ඳැලරීම යටසත් ලන ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලසේ සියළු බලා ගැනිේ ඌල ඳෂාසත් ගරු ආණ්ඩු ාරතුමා විසින් අනුමත
ඳටිඳාටි/ සවේලා ලයලව්ථා වශ ඊට අදාෂ වාසෝධන ලට අනුකල ඌල ඳෂාසත් ගරු ආණ්ඩු ාරතුමා විසින් අනුමත
වභා රාජ්ය සවේලසේ

8.3

ඉශත

ාර්ය ඳටිඳාටි

රුණු අනුල ඉදිරිඳත්

සලත ඉදිරිඳත් කිරිමට සමම ස

රන ද බලා ගැනිේ

රන ද ගැව් ඳත්රසේ වශන් ඌල ඳෂාත්

රීති වාග්රශසේ විධිවිධාන ලට අනුකල සිදු ෂ යුතු සේ.

රන ද බලා ගැනීසේ ඳටිඳාටි/ සවේලා ලයලව්ථා වාග්රශයන් ඳරික්ා ර බා අනුමැතිය වශා ඌල ඳෂාසත් ගරු ආණ්ඩු ාරතුමන්
ිෂන් වභාලට ඉදිරිඳත් කිරීම ඌල ඳෂාසත් රධාන සේ ේසේ අධික්ණය යටසත් සිදු ෂ යුතු ලන්සන් ය.

9.

සඳ දු ස

9.1

ඌල ඳෂාත් ආණ්ඩු ාරලර සේ ේ, ඌල ඳෂාත් වභාසේ වභා සේ ේ, ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලා ස

න්සේසි

සේ ේ ලරුන්, ඌල ඳෂාත් වභා නිසයෝජ්ය රධාන සේ ේලරුන්, ඌල ඳෂාත් වභා වමඳ ාර සවේල

ස

ිෂන් වභාසේ සේ ේ, ඌල ඳෂාත් වභා අමාතයාා
ිෂන් වභාසේ සේ ේ, ඌල ඳෂාත් ඳාන ස

ශා ඌල ඳෂාත් ඳාන ආයතනල ඳරිඳාන නිධරයන් සලත ඳලරා ඇති බත ලට අනුල එකී තනතුරු ලට බලා ගැනීමට සඳර අනුමත

මවාරිව්

ාර්ය මණ්ඩ

වේබන්ධසයන් ඌල ඳෂාසත් රධාන සේ ේසේ අනුමැතිය බාගත යුතුය.
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9.2

සජ්ය්්ත්ලය ඳදනේ

රසගන

රධානින් විසින් ව ව් ස
ස

9.3

සවේලාලන්ලට අදාෂ ලන ඳරිදි සජ්ය්්තා සේඛන ඊට වේබන්ධ සදඳාර්තසේන්තු

ට යාලත් ාීනනල ඳලත්ලාසගන යා යුතුය. උවව්මතේ සිදු රන අලව්ථාල එකී සජ්ය්්තා සේඛන අදාෂ අමාතයාා සේ ේ මඟින් සමම

ිෂන් වභාල සලත ඉදිරිඳත්

ආයතන වාග්රශසේ I ලැනි

රනු බන උවව්මතේ වේබන්ධසයන්
ෂ යුතු ය.

ාණ්ඩසේ V ලැනි ඳරිච්සේදසේ 7 ලැනි ලගන්තිය යටසත් / ඌල ඳෂාත් වභා විනය

ාර්ය ඳටිඳාටි

රීති වාග්රශසේ II ලැනි ඳරිච්සේදසේ

37 ලැනි ලගන්තිය යටසත් තනතුර අතශැර යාසේ නිසයෝග නිකුත් කිරිම සමහි බත ඳැලරීසේ වශන් ලන ඳරිදි වූ විනය බධාරියා සශෝ සදඳාර්තසේන්තු රධානියා
සශෝ රාසේය ය සදඳාර්තසේන්තු රධානියකු ලන මාණ්ඩලි
සශෝ ඔහුසේ ආලරණ අනුමැතියට යටත්ල

නිධරයකු විසින්

ාඳ අධයාඳන අධයක්ලරයා/අතිසර්

ෂ යුතුය. ගුරු සවේලසේ නිධරයන් වේබන්ධසයන් ඳෂාත් අධයාඳන අධයක් විසින්
අධයාඳන අධයක්ලරයාට සමම බත ක්රියාත්ම

9.4

මීට රථම ඳලරන ද බත අනුල සේ ලන විට නිම සන වි ඇති

9.5

සමම බත ඳැලරීම යටසත් කිසියේ නිධරයකුට ඳලරා ඇති බත ඔහු විසින් ක්රියාත්ම
වශන්

ාර්යන් වේබන්ධසයන් සමම බත ඳැලරීම අදාෂ සන සේ.
ෂ යුතුය. එකී බත සලනත් නිධරයකුට ඳැලරිය සන ශැ . ඉශත

රුණු පිළිබල ීරරණයක් ගැනීමට යේ ගැටළු ාරී තත්ත්ලයක් ඇති වුලසශ ත් ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලා ස

ීරරණය ඳරිදි

ටයුතු

ෂ ශැකි ලන්සන්ය.

ිෂන් වභාල විමවා ස

ිෂන් වභාසේ

ෂ යුතුය.

ඩී.සක්.එේ.සක්. දවනාය
වභාඳති
ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලා ස

ිෂන් වභාල

2013 01 මව 01 ලන දින
බදුේසේ පිහිටි
ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලා ස

ිෂන් වභා

ාර්යාසේදී

5

අර්ථ නිරඳන
1. ඳෂාත් වභාල යන ඳදසයන් අදශව් ලන්සන් ඌල ඳෂාත් වභාල සේ.
2. රධාන සේ ේ යන ඳදසයන් අදශව් ලන්සන් ඌල ඳෂාසත් රධාන සේ ේ සේ.
3. ආණ්ඩු ාරලර සේ ේ යන ඳදසයන් අදශව් ලන්සන් ඌල ඳෂාසත් ආණ්ඩු ාරලර සේ ේ සේ.
4. වභා සේ ේ යන ඳදසයන් අදශව් ලන්සන් ඌල ඳෂාත් වභාසේ වභා සේ ේ සේ.
5. ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලා ස

ිෂන් වභා සේ ේ යන ඳදසයන් අදශව් ලන්සන් ඌල ඳෂාත් වභා රාජ්ය සවේලා ස

ිෂන් වභාසේ සේ ේ සේ.

6. අදාෂ අමාතයාා සේ ේ යන ඳදසයන් අදශව් ලන්සන් ඌල ඳෂාත් වභාසේ විය භාර අමාතයාා සේ ේලරුන් සේ.
7. නිසයෝජ්ය රධාන සේ ේ ලරුන් යන ඳදසයන් අදශව් ලන්සන් ඳශත වශන් නිධරයන් ය.
I.
ඌල ඳෂාත් වභාසේ නිසයෝජ්ය රධාන සේ ේ (පිරිව් ශා පුහුණු)
II.
ඌල ඳෂාත් වභාසේ නිසයෝජ්ය රධාන සේ ේ (මුය)
III.
ඌල ඳෂාත් වභාසේ නිසයෝජ්ය රධාන සේ ේ (වැසුේ)
IV.
ඌල ඳෂාත් වභාසේ නිසයෝජ්ය රධාන සේ ේ (ඉාජිසන්රු සවේලා)
8. වමුඳ ාර සවේල ස ිෂන් වභා සේ ේ යන ඳදසයන් අදශව් ලන්සන් ඌල ඳෂාත් වභා වමුඳ ාර සවේල

ස

ිෂන් වභාසේ සේ ේ සේ.

9. සදඳාර්තසේන්තු රධාන යන ඳදසයන් අදශව් ලන්සන් ඌල ඳෂාත් වභාසේ ඳශත වශන් නිධරයන් ය.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

ඌල ඳෂාත් අධයාඳන අධයක්
ඌල ඳෂාත්, ඳෂාත් ඳාන ස මවාරිව්
ඌල ඳෂාත් ආදායේ ස මවාරිව්
ඌල ඳෂාත් සවෞඛය සවේලා අධයක්
ඌල ඳෂාත් ඳරිලාව ශා ෂමාරක් සවේලා ස මවාරිව්
ඌල ඳෂාත් ආයුර්සේද ස මවාරිව්
ඌල ඳෂාත් වත්ත්ල නි්ඳාදන ශා සවෞඛය අධයක්
ඌල ඳෂාත් ඉඩේ ස මවාරිව්
ඌල ඳෂාත් ෘෂි ර්ම අධයක්
ඌල ඳෂාත් වමඳ ාර වාලර්ධන ස මවාරිව්
ඌල ඳෂාත් ක්රීඩා අධයක්
ඌල ඳෂාත් මාර්ග වාලර්ධන අධයක්
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XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.

ඌල ඳෂාත් ර්මාන්ත වාලර්ධන අධයක්
ඌල ඳෂාත් වමාජ් සවේලා අධයක්
ඌල ඳෂාත් ගිණුේ ශා සගමතේ අධයක්
ඌල ඳෂාත් අධයක් (මුය)
ඌල ඳෂාත් අධයක් (අයලැය)
ඌල ඳෂාත් අභයන්තර විගණන අධයක්
ඌල ඳෂාත් සග ඩනැගිලි අධයක්
ඌල ඳෂාත් යාන්ත්රි අධයක්
ඌල ඳෂාත් ග්රාමවාලර්ධන අධයක්
ඌල ඳෂාත් ලාරිමාර්ග අධයක්

සමම තනතුරු ල ලැඩ බැීනම/රාජ් ාරී ඉටු කිරීම/රාජ් ාරී ආලරණය කිරීම වශා විධිමත්ල ඳත් ෂ නිධරයන් සමම ගණයට අයත් සේ
10. ඌල ඳෂාත් වභාසේ ඳෂාත් ඳාන ආයතනයන්හි ඳරිඳාන බධරයා යන ඳදසයන් අදශව් ලන්සන් ඳශත වශන් නිධරයන් ය.
I.
II.
III.

මශා නගර වභා නගර වභා
රාසේය ය වභා -

නාගරි ස මවාරිව්
නාගරි සේ ේ
රාසේය ය වභා සේ ේ

11.රාසේය ය සදඳාර්තසේන්තු රධාන යනුසලන් අදශව් ලන්සන් ඳශත වශන් නිධරයන් ය.
I.

අධයක්, ඌල

II.

රාසේය ය සවෞඛය සවේලා අධයක්,බදුේ

III.

රාසේය ය සවෞඛය සවේලා අධයක්,සම ණරාග

IV.

නිසයෝජ්ය

ෘෂි ර්ම අධයක්,බදුේ

V.

නිසයෝජ්ය

ෘෂි ර්ම අධයක්, සම ණරාග

VI.

නිසයෝජ්ය

ෘෂි ර්ම අධයක්, සවේලා වාව් රණ අභයාව ආයතනය, බිඳුණුලැල

VII.

වශ ාර ඳෂාත් ඳාන ස

මවාරිව්, බදුේ

VIII.

වශ ාර ඳෂාත් ඳාන ස

මවාරිව්, සම ණරාග

IX.

වමඳ ාර වාලර්ධන උඳස

මවාරිව්, බදුේ

X.

වමඳ ාර වාලර්ධන උඳස

මවාරිව්, සම ණරාග

ෂමනා රණ වාලර්ධන ආයතනය
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1990 අංක 28 දරණ ඳනතින් ංසෝධිත 1987 අංක 42 දරණ ඳළාත් භා ඳනසත්
32 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල ඌල ඳළාත් රාජ්ය ස ල
ේ සේ නිධරයන් / ස ල
ේ කයන්, ඳත්කිරීම්/ස ල
ේ සේ ්ථිර කිරීම්/උ
ඳැලරීම
ක්රියාත්මක ලන දිනය 2013/01/01

I වන උප ලේඛනය
පිටු අංක 1

් කිරිම්/ ාමානය විශ්රාම ගැන්වීම්/ විනය පිළිබ බත

් කිරීම්

ාමානය විශ්රාම ගැන්වීම

ස ල
ේ ාල

ඳත් කිරීම

ස ල
ේ සේ ථි
් ර කිරීම

උ

විනය ඳානය

1

ඌල ඳෂාතේ ආණ්ඩුකාරලර තේකම්/ ඌල
ඳෂාේ වභාතේ වභා තේකම්/ ඌල ඳෂාේ වභා
රාජය තවේලා තකොමින් වභා තේකම්/ ඌල
ඳෂාේ වභා අමාත්යාාං තේකම්ලරුන්/ඌල
ඳෂාේ වභාතේ නතයෝජය ප්රධාන තේකම්ලරුන්/
ඌල ඳෂාේ වභා වමඳකාර තවේලක තකොමින්
වභා තේකම්, ඌල ඳෂාේ වභාතේ
තෙඳාර්ත්තම්න්තු ප්රධානීන්/ ඌල ඳෂාේ වභාතේ
ඳෂාේ අධයක්ලරුන්/ ඌල ඳෂාේ වභාතේ
අධයක්ලරුන්/ ඌල ඳෂාේ වභාතේ
නතයෝජය ප්රාතේශීය තෙඳාර්ත්තම්න්තු ප්රධානීන්

ඌල ඳෂාතේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමා

අොෂ ඳේවීම්
බධරයන්

අොෂ ඳේවීම් බධරයන්

ඌල ඳෂාතේ ප්රධාන
තේකම්තේ නර්තේය මත්
ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාතේ
එකඟත්ාලය මත් අොෂ
ඳේවීම් බධරයන්

ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමන්තේ
උඳතෙව් / නර්තේ ඳරිදි
අොෂ ඳේවීම් බධරයන්
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(අ.) ඌල ඳෂාේ වභා රාජය තවේලය වශා මුො
ශැර ඇති දීඳ ලයාප්ක තවේලාලට අයේ
නධරයන් (ඉශත් අාංක 1 හි නධාරීන් ශා ශ්රී
ාංකා අධයාඳන ඳරිඳාන තවේලතේ නධරයන්
ශැර)

ඌල ඳෂාේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමාතේ
අනුමැතිය මත් ඌල
ඳෂාතේ ප්රධාන තේකම්

අොෂ ඳේවීම්
බධරයන්

ඌල ඳෂාතේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමාතේ
එකඟත්ාලය මත් අොෂ
ඳේවීම් බධරයන්

ඌල ඳෂාතේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමන්තේ
උඳතෙව් / නර්තේ ඳරිදි
අොෂ ඳේවීම් බධරයන්

(ආ.) ඌල ඳෂාේ වභා රාජය තවේලයට මුොශැර
ඇති ශ්රී ාංකා අධයාඳන ඳරිඳාන තවේලතේ
නධරයන්

ඌව පළාලේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමාලේ
අනුමැතිය අනුව ඌව
පළාලේ ප්රධාන ලේකම්

අොෂ ඳේවීම්
බධරයන්

ඌල ඳෂාතේ ප්රධාන
තේකම්තේ නර්තේය මත්
ඌල ඳෂාතේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමාතේ
අනුමැතිය අනුල අොෂ
ඳේවීම් බධරයන්
ඌල ඳෂාතේ ප්රධාන
තේකම්තේ නර්තේය මත්
ඌල ඳෂාතේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමාතේ
අනුමැතිය අනුල අොෂ
ඳේවීම් බධරයන්

ඌල ඳෂාතේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමාතේ
එකඟත්ාලය මත් අොෂ
ඳේවීම්බධරයන්

රාජය තවේලා තකොමින්
වභා තේකම්තේ අාංක
04/03 ශා 2003/12/02
දිනැති චක්රතේඛය ශා ඊට
අොෂ වාංතෝධනෙ
ඇතුේ ඳරිදි අධයාඳන
අමාත්යාාං තේකම්

1990 අංක 28 දරණ ඳනතින් ංසෝධිත 1987 අංක 42 දරණ ඳළාත් භා ඳනසත්
32 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල ඌල ඳළාත් රාජ්ය ස ල
ේ සේ නිධරයන් / ස ල
ේ කයන්, ඳත්කිරීම්/ස ල
ේ සේ ්ථිර කිරීම්/උ
ඳැලරීම
ක්රියාත්මක ලන දිනය 2013/01/01

2

I වන උප ලේඛනය
පිටු අංක 2

් කිරිම්/ ාමානය විශ්රාම ගැන්වීම්/ විනය පිළිබ බත

ඳත් කිරීම

ස ල
ේ සේ ථි
් ර කිරීම

උ

(ඇ.) දීඳ ලයාප්ත් තවේලාලන්ට අයේ තනොලන
වශකාර අධයක්, ඉාංජිතන්රු ත්ක්තවේරුකරු
යනාදී තශෝ ඒ ශා වමාන ත්නතුරු (ඉශත් අාංක
01, 02 (අ) ශා 02 (ආ) හි වශන් තනොලන
අතනකුේ නධරයන්)

ඌව පළාලේ ප්රධාන
ලේකම්ලේ නිර්ලේශය
මත හා ඌව පළාේ සභා
රාජ්ය ලසේවා ලකොමිෂන්
සභාලේ නිර්ලේශ පරිදි
ඌව පළාලේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමාලේ
අනුමැතිය අනුව ඌව
පළාේ සභා රාජ්ය ලසේවා
ලකොමිෂන් සභාව

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාතේ ප්රධාන
තේකම්තේ නර්තේය මත්
ශා ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාතේ
නර්තේය ඳරිදි ඌල
ඳෂාතේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමාතේ
අනුමැතිය අනුල ඌල
ඳෂාේ වභා රාජය තවේලා
තකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය තවේලා
තකොමින් වභාල

අොෂ වියභාර ඌල
ඳෂාේ වභා අමාත්යාාං
තේකම්ලරුන්

(ඈ.) ඌල ඳෂාේ වභා රාජය තවේලයට අයේ
මාණ්ඩලික මට්ටතම් නධරයන් (ඌල ඳෂාේ
වභා රාජය කෂමනාකරණ වශකාර තවේලතේ
අධි තරේණිතේ, ඌල ඳෂාේ වභා රාජය තවේලතේ
ශ්රී ාංකා ත්ාක්ණ තවේලතේ අධි තරේණිතේ, ඌල
ඳෂාේ වභා තශෙ තවේලතේ අධි තරේණිතේ)

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

--------

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය තවේලා
තකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාතේ ආණ්ඩුකාර
තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභාතේ වභා තේකම්,
ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාතේ
තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභා අමාත්යාාං
තේකම්ලරුන්, ඌල
ඳෂාේ වභාතේ නතයෝජය
ප්රධාන තේකම්ලරුන්,
ඌල ඳෂාේ වභා
වමඳකාර තවේලක
තකොමින් වභාතේ
තේකම්

--------

් කිරීම්

ාමානය විශ්රාම ගැන්වීම

ස ල
ේ ාල

විනය ඳානය

1990 අංක 28 දරණ ඳනතින් ංසෝධිත 1987 අංක 42 දරණ ඳළාත් භා ඳනසත්
32 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල ඌල ඳළාත් රාජ්ය ස ල
ේ සේ නිධරයන් / ස ල
ේ කයන්, ඳත්කිරීම්/ස ල
ේ සේ ්ථිර කිරීම්/උ
ඳැලරීම
ක්රියාත්මක ලන දිනය 2013/01/01
ස ල
ේ ාල

ඳත් කිරීම

3

ශ්රී ාංකා විදුශේඳති තවේලය

රාජය තවේලා තකොමින්
වභා තේකම්තේ අාංක
04/03 ශා 2003/12/02
දිනැති චක්රතේඛය අනුල
අොෂ බධරයන්

4

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය තවේලතේ ගුරු තවේලය
වශ ගුරු වශායක

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

5

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය කෂමනාකරණ වශකාර
තවේලය (ඌල ඳෂාේ වභා රාජය කෂමනාකරණ
වශකාර තවේලතේ අධි තරේණිය ශැර)

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

ස ල
ේ සේ ථි
් ර කිරීම
රාජය තවේලා තකොමින්
වභා තේකම්තේ අාංක
04/03 ශා 2003/12/02
දිනැති චක්රතේඛය අනුල
අොෂ බධරයන්

කාඳ අධයාඳන
අධයක්කතේ
නර්තේය මත් ඌල
ඳෂාේ අධයාඳන
අධයක්ක
ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

උ

I වන උප ලේඛනය
පිටු අංක 3

් කිරිම්/ ාමානය විශ්රාම ගැන්වීම්/ විනය පිළිබ බත

් කිරීම්

රාජය තවේලා තකොමින් වභා
තේකම්තේ අාංක 04/03 ශා
2003/12/02 දිනැති
චක්රතේඛය අනුල අොෂ
බධරයන්

ාමානය විශ්රාම ගැන්වීම

විනය ඳානය

ඌල ඳෂාතේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමාතේ අනුමැතිය
අනුල අොෂ ඳේවීම්
බධරයන්

රාජය තවේලා තකොමින්
වභා තේකම්තේ අාංක
04/03 ශා 2003/12/02
දිනැති චක්රතේඛය ශා ඊට
අොෂ වාංතෝධනෙ
ඇතුේ ඳරිදි අධයාඳන
අමාත්යාාං තේකම්

ඌල ඳෂාේ වභා අධයාඳන
අමාත්යාාංතේ තේකම්

ඌල ඳෂාේ අධයාඳන
අධයක්

ඌල ඳෂාේ වභා
අධයාඳන අමාත්යාාංතේ
තේකම්

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය තවේලා
තකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාතේ ආණ්ඩුකාර
තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභාතේ වභා තේකම්,
ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාතේ
තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභා අමාත්යාාං
තේකම්ලරුන්, ඌල
ඳෂාේ වභාතේ නතයෝජය
ප්රධාන තේකම්ලරුන්,
ඌල ඳෂාේ වභා
වමඳකාර තවේලක
තකොමින් වභාතේ
තේකම්

1990 අංක 28 දරණ ඳනතින් ංසෝධිත 1987 අංක 42 දරණ ඳළාත් භා ඳනසත්
32 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල ඌල ඳළාත් රාජ්ය ස ල
ේ සේ නිධරයන් / ස ල
ේ කයන්, ඳත්කිරීම්/ස ල
ේ සේ ්ථිර කිරීම්/උ
ඳැලරීම
ක්රියාත්මක ලන දිනය 2013/01/01

I වන උප ලේඛනය
පිටු අංක 4

් කිරිම්/ ාමානය විශ්රාම ගැන්වීම්/ විනය පිළිබ බත

් කිරීම්

ාමානය විශ්රාම ගැන්වීම

ස ල
ේ ාල

ඳත් කිරීම

ස ල
ේ සේ ථි
් ර කිරීම

උ

විනය ඳානය

6

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය තවේලතේ ශ්රී ාංකා
ත්ාක්ණ තවේලය (ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලතේ ශ්රී ාංකා ත්ාක්ණ තවේලතේ අධි
තරේණිය ශැර)

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය තවේලා
තකොමින් වභාල

අොෂ වියභාර ඌල
ඳෂාේ වභා අමාත්යාාං
තේකම්/ ඌල ඳෂාේ
නතයෝජය ප්රධාන තේකම්
(ඉාංජිතන්රු තවේලා)

7

වාංලර්ධන වශකාර/ ලැඩවටශන් වශකාර/ මය
වශකාර/ කෂමනාකරණ වශකාර/ නීති
වශකාර/ වැඳයුම් වශකාර/ ලැඩවටශන්
නධාරී ආදී රජතේ ප්රමුඛත්ා කාර්යයන් වශා
බලාගේ සියළුම උඳාධිධාරීන්/ ග්රාම වාංලර්ධන
නධාරී/ ප්රජා වාංලර්ධන නධාරි/ විමර්න
නධාරි/ බදු නධාරි/ වමාජ තවේලා නධාරි/
වමඳකාර වාංලර්ධන නධාරී /
පුව්ත්කායාධිඳති/ භාා ඳරිලර්ත්ක/ ශැන්වාඩ්
වාංව්කාරක / ආොයම් ඳරීක්ක

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය තවේලා
තකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාතේ ආණ්ඩුකාර
තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභාතේ වභා තේකම්,
ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාතේ
තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභා අමාත්යාාං
තේකම්ලරුන්, ඌල
ඳෂාේ වභාතේ නතයෝජය
ප්රධාන තේකම්ලරුන්,
ඌල ඳෂාේ වභා
වමඳකාර තවේලක
තකොමින් වභාතේ
තේකම්

1990 අංක 28 දරණ ඳනතින් ංසෝධිත 1987 අංක 42 දරණ ඳළාත් භා ඳනසත්
32 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල ඌල ඳළාත් රාජ්ය ස ල
ේ සේ නිධරයන් / ස ල
ේ කයන්, ඳත්කිරීම්/ස ල
ේ සේ ්ථිර කිරීම්/උ
ඳැලරීම
ක්රියාත්මක ලන දිනය 2013/01/01

I වන උප ලේඛනය
පිටු අංක 5

් කිරිම්/ ාමානය විශ්රාම ගැන්වීම්/ විනය පිළිබ බත

් කිරීම්

ාමානය විශ්රාම ගැන්වීම

ස ල
ේ ාල

ඳත් කිරීම

ස ල
ේ සේ ථි
් ර කිරීම

උ

විනය ඳානය

8

ආයුර්තේෙ ඹෟධ වාංතයෝජක/ ඳරිගණක ෙේත්
ක්රියාකරු/ ගිනභට/ මශජන තවෞඛය ඳරීක්ක
(ඳෂාේ ඳාන)/ ඳවුේ තවෞඛය තවේලා නධාරි
(ඳෂාේ ඳාන)/ ආොයම් ඳරිඳාක / තඳර
ඳාවේ ඳාලිකා /ක්රීඩා නධාරි/ භාණ
ඳරිලර්ත්ක/ කාර්මික ගුරු/ ලැඩවටශන්
න්ඳාෙක/ ප්රමාණ වමීක්ක/ තජය්ඨ
තප්කර්ම ඳරිඳාලිකා/ තප්කර්ම උඳතේක/
මැහුම් උඳතේශිකා/ තේලැේ උඳතේක/ ලඩු
ප්රෙර්ක/ මැටි ප්රෙර්ක/ තකොහු ප්රෙර්ක/
තන්ලාසිකාගාර ඳාක/ ඳටිගත් කිරීතම් ශිේපි/
න්ච ඡායා රඳ ශිේපි/ චිත්ර ශිේපි/ මුද්රණ
වශායක/ ලර්ණ වාංතයෝජක

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

අොෂ වියභාර අමාත්යාාං
තේකම්

අොෂ වියභාර ඌල
ඳෂාේ වභා අමාත්යාාං
තේකම්

9

ශ්රී ාංකා වලෙය තවේලතේ නධරයන් ශා ඌල
ඳෂාේ වභා රාජය තවෞඛය තවේලතේ කණි්ඨ
තවේලකයන් ශැර තවෞඛය තවේලතේ අනකුේ
නධරයන්

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

අොෂ වියභාර ඌල ඳෂාේ
වභා අමාත්යාාං තේකම්

අොෂ වියභාර ඌල
ඳෂාේ වභා අමාත්යාාං
තේකම්

1990 අංක 28 දරණ ඳනතින් ංසෝධිත 1987 අංක 42 දරණ ඳළාත් භා ඳනසත්
32 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල ඌල ඳළාත් රාජ්ය ස ල
ේ සේ නිධරයන් / ස ල
ේ කයන්, ඳත්කිරීම්/ස ල
ේ සේ ්ථිර කිරීම්/උ
ඳැලරීම
ක්රියාත්මක ලන දිනය 2013/01/01

I වන උප ලේඛනය
පිටු අංක 6

් කිරිම්/ ාමානය විශ්රාම ගැන්වීම්/ විනය පිළිබ බත

් කිරීම්

ාමානය විශ්රාම ගැන්වීම

ස ල
ේ ාල

ඳත් කිරීම

ස ල
ේ සේ ථි
් ර කිරීම

උ

විනය ඳානය

10

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය තවේලතේ රියදුරු තවේලය

ඌල ඳෂාතේ
ආණ්ඩුකාර තේකම්,
ඌල ඳෂාේ වභාතේ වභා
තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභා රාජය තවේලා
තකොමින් වභාතේ
තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභා අමාත්යාාං
තේකම්ලරුන්, ඌල
ඳෂාේ වභාතේ
නතයෝජය ප්රධාන
තේකම්ලරුන්, ඌල
ඳෂාේ වභා වමඳකාර
තවේලක තකොමින්
වභාතේ තේකම්

ඌල ඳෂාතේ
ආණ්ඩුකාර තේකම්,
ඌල ඳෂාේ වභාතේ
වභා තේකම්, ඌල
ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින්
වභාතේ තේකම්, ඌල
ඳෂාේ වභා අමාත්යාාං
තේකම්ලරුන්, ඌල
ඳෂාේ වභාතේ
නතයෝජය ප්රධාන
තේකම්ලරුන්, ඌල
ඳෂාේ වභා වමඳකාර
තවේලක තකොමින්
වභාතේ තේකම්

ඌල ඳෂාතේ ආණ්ඩුකාර
තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභාතේ වභා තේකම්, ඌල
ඳෂාේ වභා රාජය තවේලා
තකොමින් වභාතේ
තේකම්, ඌල ඳෂාේ වභා
අමාත්යාාං තේකම්ලරුන්,
ඌල ඳෂාේ වභාතේ
නතයෝජය ප්රධාන
තේකම්ලරුන්, ඌල ඳෂාේ
වභා වමඳකාර තවේලක
තකොමින් වභාතේ තේකම්

ඌල ඳෂාතේ ආණ්ඩුකාර
තේකම්, ඌල ඳෂාේ වභාතේ
වභා තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභා රාජය තවේලා තකොමින්
වභාතේ තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභා අමාත්යාාං
තේකම්ලරුන්, ඌල ඳෂාේ
වභාතේ නතයෝජය ප්රධාන
තේකම්ලරුන්, ඌල ඳෂාේ
වභා වමඳකාර තවේලක
තකොමින් වභාතේ තේකම්

ඌල ඳෂාතේ ආණ්ඩුකාර
තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභාතේ වභා තේකම්,
ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාතේ
තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභා අමාත්යාාං
තේකම්ලරුන්, ඌල
ඳෂාේ වභාතේ නතයෝජය
ප්රධාන තේකම්ලරුන්,
ඌල ඳෂාේ වභා
වමඳකාර තවේලක
තකොමින් වභාතේ
තේකම්
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ඌල ඳෂාේ වභා රාජය තවේලතේ තවෞඛය
රියදුරු තවේලය

ඌල ඳෂාේ වභා
තවෞඛය අමාත්යාාංතේ
තේකම්

ඌල ඳෂාේ වභා
තවෞඛය අමාත්යාාංතේ
තේකම්

ඌල ඳෂාේ වභා
තවෞඛය අමාත්යාාංතේ
තේකම්

ඌල ඳෂාේ වභා
තවෞඛය අමාත්යාාංතේ
තේකම්

ඌල ඳෂාේ වභා
තවෞඛය අමාත්යාාංතේ
තේකම්

1990 අංක 28 දරණ ඳනතින් ංසෝධිත 1987 අංක 42 දරණ ඳළාත් භා ඳනසත්
32 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල ඌල ඳළාත් රාජ්ය ස ල
ේ සේ නිධරයන් / ස ල
ේ කයන්, ඳත්කිරීම්/ස ල
ේ සේ ්ථිර කිරීම්/උ
ඳැලරීම
ක්රියාත්මක ලන දිනය 2013/01/01

I වන උප ලේඛනය
පිටු අංක 7

් කිරිම්/ ාමානය විශ්රාම ගැන්වීම්/ විනය පිළිබ බත

් කිරීම්

ාමානය විශ්රාම ගැන්වීම

ස ල
ේ ාල

ඳත් කිරීම

ස ල
ේ සේ ථි
් ර කිරීම

උ

විනය ඳානය
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ඌල ඳෂාතේ ආණ්ඩුකාරලර කාර්යාය/ ඌල
ඳෂාේ වභාතේ වභා තේකම් කාර්යාය/ ඌල
ඳෂාේ වභා රාජය තවේලා තකොමින් වභාල/
ඌල ඳෂාේ වභා වමඳකාර තවේලක තකොමින්
වභාල/ ඌල ඳෂාේ වභා අමාත්යාාං කාර්යා
ල/ ඌල ඳෂාේ වභාතේ නතයෝජය ප්රධාන
තේකම් කාර්යා ල ශා ඊට අොෂ
තෙඳාර්ත්තම්න්තු ලට අයේ කණි්ඨ කාර්ය
මණ්ඩය (ඌල ඳෂාේ වභාතේ ඳෂාේ ඳාන
ආයත්න ල ඳශත් අාංක 13, 14 ශා 15 ත්නතුරු
ශැර)

ඌල ඳෂාතේ
ආණ්ඩුකාර තේකම්,
ඌල ඳෂාේ වභාතේ වභා
තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභා රාජය තවේලා
තකොමින් වභාතේ
තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභා අමාත්යාාං
තේකම්ලරුන්, ඌල
ඳෂාේ වභාතේ
නතයෝජය ප්රධාන
තේකම්ලරුන්, ඌල
ඳෂාේ වභා වමඳකාර
තවේලක තකොමින්
වභාතේ තේකම්

ඌල ඳෂාතේ
ආණ්ඩුකාර තේකම්,
ඌල ඳෂාේ වභාතේ
වභා තේකම්, ඌල
ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින්
වභාතේ තේකම්, ඌල
ඳෂාේ වභා අමාත්යාාං
තේකම්ලරුන්, ඌල
ඳෂාේ වභාතේ
නතයෝජය ප්රධාන
තේකම්ලරුන්, ඌල
ඳෂාේ වභා වමඳකාර
තවේලක තකොමින්
වභාතේ තේකම්

ඌල ඳෂාතේ ආණ්ඩුකාර
තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභාතේ වභා තේකම්, ඌල
ඳෂාේ වභා රාජය තවේලා
තකොමින් වභාතේ
තේකම්, ඌල ඳෂාේ වභා
අමාත්යාාං තේකම්ලරුන්,
ඌල ඳෂාේ වභාතේ
නතයෝජය ප්රධාන
තේකම්ලරුන්, ඌල ඳෂාේ
වභා වමඳකාර තවේලක
තකොමින් වභාතේ තේකම්

ඌල ඳෂාතේ ආණ්ඩුකාර
තේකම්, ඌල ඳෂාේ වභාතේ
වභා තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභා රාජය තවේලා තකොමින්
වභාතේ තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභා අමාත්යාාං
තේකම්ලරුන්, ඌල ඳෂාේ
වභාතේ නතයෝජය ප්රධාන
තේකම්ලරුන්, ඌල ඳෂාේ
වභා වමඳකාර තවේලක
තකොමින් වභාතේ තේකම්

ඌල ඳෂාතේ ආණ්ඩුකාර
තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභාතේ වභා තේකම්,
ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාතේ
තේකම්, ඌල ඳෂාේ
වභා අමාත්යාාං
තේකම්ලරුන්, ඌල
ඳෂාේ වභාතේ නතයෝජය
ප්රධාන තේකම්ලරුන්,
ඌල ඳෂාේ වභා
වමඳකාර තවේලක
තකොමින් වභාතේ
තේකම්
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නගර වභා / ප්රාතේශීය වභා කාර්යා ල
කණි්ඨ තවේලකයින් (කා.කා.ව.තවේලය ශා අාංක
15 වශන් ත්නතුරු ශැර)

ඌල ඳෂාේ වභා ඳෂාේ
ඳාන තකොමවාරිව්

ඌල ඳෂාේ වභා
ඳෂාේ ඳාන
තකොමවාරිව්

අොෂ වියභාර ඌල ඳෂාේ
වභා අමාත්යාාං තේකම්

ඌල ඳෂාේ වභා ඳෂාේ
ඳාන තකොමවාරිව්

ඌල ඳෂාේ වභා ඳෂාේ
ඳාන තකොමවාරිව්

14

මශා නගර වභා වශා කණි්ඨ තවේලකයින්
(කා.කා.ව.තවේලය ශැර)

නාගරික තකොමවාරිව්

නාගරික තකොමවාරිව්

ඌල ඳෂාේ වභා ඳෂාේ
ඳාන විය භාර
අමාත්යාාං තේකම්

නාගරික තකොමවාරිව්

ඌල ඳෂාේ වභා ඳෂාේ
ඳාන තකොමවාරිව්

15

නගර වභා ශා ප්රාතේශීය වභා ල
මාර්ග/තවෞඛය/ විදුලි ශා ජ කම්කරුලන්

නාගරික
තේකම්/ප්රාතේශීය වභා
තේකම්

නාගරික
තේකම්/ප්රාතේශීය වභා
තේකම්

ඌල ඳෂාතේ ඳෂාේ ඳාන
තකොමවාරිව්

ඳෂාේ ඳාන තකොමවාරිව්

ඳෂාේ ඳාන
තකොමවාරිව්

1990 අංක 28 දරණ ඳනතින් ංසෝධිත 1987 අංක 42 දරණ ඳළාත් භා ඳනසත්
32 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල ඌල ඳළාත් රාජ්ය ස ල
ේ සේ නිධරයන් / ස ල
ේ කයන්, ඳත්කිරීම්/ස ල
ේ සේ ්ථිර කිරීම්/උ
ඳැලරීම
ක්රියාත්මක ලන දිනය 2013/01/01
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I වන උප ලේඛනය
පිටු අංක 8

් කිරිම්/ ාමානය විශ්රාම ගැන්වීම්/ විනය පිළිබ බත

ස ල
ේ ාල

ඳත් කිරීම

ස ල
ේ සේ ථි
් ර කිරීම

උ

් කිරීම්

ඉශත් 1 සිට 15 ෙක්ලා වශන් කර ඇති
ත්නතුරු ලලින් ආලරණය තනොලන ඌල ඳෂාේ
වභා රාජය තවේලතේ අතනකුේ ත්නතුරු වෙශා

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාේ වභා රාජය
තවේලා තකොමින් වභාල

ාමානය විශ්රාම ගැන්වීම
අොෂ වියභාර ඌල ඳෂාේ
වභා අමාත්යාාං තේකම්

විනය ඳානය
අොෂ වියභාර ඌල
ඳෂාේ වභා අමාත්යාාං
තේකම්

1990 අංක 28 දරණ ඳනතින් සංශෝධිත 1987 අංක 42 දරණ ඳළාත් සභා ඳනශත්
32 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල ඌල ඳළාත් රාජ්ය ශසේලශේ නිධරයන්ශේ / ශසේලකයින්ශේ ස්ථාන මාරුවීම් පිළිබ බත ඳැලරීම
(ක්රියාත්මක දිනය 2013/01/01)

II වන උප ලේඛනය
පිටු අංක 1

ව්ථාන මාරු (ඳෂාත තුෂ)
ශසේලාල

ආයතනය/ දදඳාර්තදේන්තුල/
කාඳ තුෂ

1

ඌල ඳෂාදේ ආණ්ඩුකාරලර දේකේ/ ඌල ඳෂාේ වභාදේ
වභා දේකේ/ ඌල ඳෂාේ වභා රාජ දවේලා දකොමින් වභා
දේකේ/ ඌල ඳෂාේ වභා අමාතාාං දේකේලරුන්/ඌල
ඳෂාේ වභාදේ නදයෝජ ප්රධාන දේකේලරුන්/ ඌල ඳෂාේ
වභා වමඳකාර දවේලක දකොමින් වභා දේකේ, ඌල ඳෂාේ
වභාදේ දදඳාර්තදේන්තු ප්රධානීන්/ ඌල ඳෂාේ වභාදේ
ඳෂාේ අධක්ලරුන්/ ඌල ඳෂාේ වභාදේ අධක්ලරුන්/
ඌල ඳෂාේ වභාදේ නදයෝජ ප්රාදේශීය දදඳාර්තදේන්තු
ප්රධානීන්/ (ඌල ඳෂාේ වභාදේ දදඳාර්තදේන්තු ප්රධානීන්)

ඌල ඳෂාදේ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා

ඌල ඳෂාදේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමා

ඌල ඳෂාදේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමා

ඌල ඳෂාදේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමා

2

අ.) ඉශත අාංක 1 හි නධරයන් ශා ශ්රී ාංකා අධාඳන
ඳරිඳාන දවේලදේ නධරයන් ශා ප්රාදේශීය
ඉාංජිදන්රුලරුන් ශැර ඌල ඳෂාේ වභා රාජ දවේලය වශා
මුදා ශැර ඇති දීඳලාප්ත දවේලාලට අයේ නධරයන්

ඌල ඳෂාදේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමාදේ එකඟතාලය
මත ඌල ඳෂාදේ ප්රධාන දේකේ

ඌල ඳෂාදේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමාදේ
එකඟතාලය මත ඌල ඳෂාදේ
ප්රධාන දේකේ

ඌල ඳෂාදේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමාදේ
එකඟතාලය මත
ඌල ඳෂාදේ
ප්රධාන දේකේ

ඌල ඳෂාදේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමාදේ
එකඟතාලය මත ඌල
ඳෂාදේ ප්රධාන
දේකේ

ආ.) ඌල ඳෂාේ වභා රාජ දවේලයට මුදාශැර ඇති ශ්රී ාංකා
අධාඳන ඳරිඳාන දවේලදේ නධරයන්

ඌල ඳෂාදේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමාදේ එකඟතාලය
මත ඌල ඳෂාේ වභා රාජ දවේලා
දකොේන් වභාල

--------

--------

ඇ.) දීඳ ලාප්ත දවේලාලන්ට අයේ දනොලන වශකාර
අධක්, ඉාංජිදන්රු තක්දවේරුකරු යනාදී දශෝ ඒ ශා වමාන
තනතුරු (ඉශත අාංක 01, 02 (අ) ශා 02 (ආ) හි වශන්
දනොලන අදනකුේ නධරයන්)

ඌල ඳෂාදේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමාදේ එකඟතාලය
මත ඌල ඳෂාේ වභා රාජ දවේලා
දකොේන් වභාල

--------

--------

ඌල ඳෂාදේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමාදේ
එකඟතාලය මත ඌල
ඳෂාේ වභා රාජ
දවේලා දකොේන්
වභාල
ඌල ඳෂාදේ ගරු
ආණ්ඩුකාරතුමාදේ
එකඟතාලය මත ඌල
ඳෂාේ වභා රාජ
දවේලා දකොමින්
වභාල

අමාතාාංය යටදේලන
දදඳාර්තදේන්තු අතර

අමාතාාං අතර

ඳෂාදතන් බැශැර

1990 අංක 28 දරණ ඳනතින් සංශෝධිත 1987 අංක 42 දරණ ඳළාත් සභා ඳනශත්
32 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල ඌල ඳළාත් රාජ්ය ශසේලශේ නිධරයන්ශේ / ශසේලකයින්ශේ ස්ථාන මාරුවීම් පිළිබ බත ඳැලරීම
(ක්රියාත්මක දිනය 2013/01/01)

II වන උප ලේඛනය
පිටු අංක 2

ව්ථාන මාරු (ඳෂාත තුෂ)
ශසේලාල

3

ආයතනය/ දදඳාර්තදේන්තුල/
කාඳ තුෂ

අමාතාාංය යටදේලන
දදඳාර්තදේන්තු අතර

අමාතාාං අතර

ඳෂාදතන් බැශැර

ඈ.) ප්රාදේශිය ඉාංජිදන්රුලරුන්

ඌල ඳෂාේ වභාදේ
දදඳාර්තදේන්තු ප්රධානීන්

අදාෂ ඌල ඳෂාේ වභාදේ
අමාතාාං දේකේ

ඌල ඳෂාදේ
ප්රධාන දේකේ

ඌල ඳෂාදේ ප්රධාන
දේකේ

ඉ.) ඌල ඳෂාේ වභා රාජ දවේලයට අයේ මාණ්ඩලික
මට්ටදේ නධරයන් (ඌල ඳෂාේ වභා රාජ කෂමනාකරණ
වශකාර දවේලදේ අධි දරේණිය/ ඌල ඳෂාේ වභා රාජ
දවේලදේ ශ්රී ාංකා තාක්ණ දවේලදේ අධි දරේණිය/ ඌල
ඳෂාේ වභා දශද දවේලදේ අධි දරේණිය)

අදාෂ ඌල ඳෂාේ වභාදේ
අමාතාාං දේකේ

අදාෂ ඌල ඳෂාේ වභාදේ
අමාතාාං දේකේ

ඌල ඳෂාදේ
ප්රධාන දේකේදේ
අනුමැතිය මත ඌල
ඳෂාේ වභාදේ
නදයෝජ ප්රධාන
දේකේ
(පිරිව්/පුහුණු)

ඌල ඳෂාේ වභා
රාජ දවේලා
දකොමින් වභාල

විධිමේ ඳරිදි ේවිතියන ඳදනම මත ඌල ඳෂාේ වභා රාජ
දවේලයට මුදාශැර ඇති ශ්රී ාංකා විදුශේඳති දවේලදේ නධරයන්

කළාඳය තුළ
කාඳ අධාඳන අධක්
කළාඳ අතර
ඌල ඳෂාේ අධාඳන අධක්

--------

--------

රාජ දවේලා දකොමින්
වභා දේකේදේ අාංක
04/03 ශා 2003/12/02
දිනැති චක්රදේඛය ශා
ඊට අදාෂ වාංදෝධනද
ඇතුේ ඳරිදි
අධාඳන අමාතාාං
දේකේදේ නර්දේය
ඳරිදි ඳෂාේ වභා රාජ
දවේලා දකොමින් වභාල

1990 අංක 28 දරණ ඳනතින් සංශෝධිත 1987 අංක 42 දරණ ඳළාත් සභා ඳනශත්
32 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල ඌල ඳළාත් රාජ්ය ශසේලශේ නිධරයන්ශේ / ශසේලකයින්ශේ ස්ථාන මාරුවීම් පිළිබ බත ඳැලරීම
(ක්රියාත්මක දිනය 2013/01/01)

II වන උප ලේඛනය
පිටු අංක 3

ව්ථාන මාරු (ඳෂාත තුෂ)
ශසේලාල
4

ඌල ඳෂාේ වභා රාජ දවේලදේ ගුරු දවේලය වශ ගුරු
වශායක

ආයතනය/ දදඳාර්තදේන්තුල/
කාඳ තුෂ
කළාඳය තුළ

අමාතාාංය යටදේලන
දදඳාර්තදේන්තු අතර

අමාතාාං අතර

--------

--------

කාඳ අධාඳන අධක්
ශදඳාර්තශම්න්තුල තුළ
ඌල ඳෂාේ අධාඳන අධක්

ඳෂාදතන් බැශැර
ඌල ඳෂාේ අධාඳන
අමාතාාංදේ
දේකේදේ නර්දේය
ඳරිදි ඌල ඳෂාේ වභා
රාජ දවේලා දකොමින්
වභාල

5

ඌල ඳෂාේ වභා රාජ කෂමනාකරණ වශකාර දවේලය (ඌල
ඳෂාේ රාජ කෂමනාකරණ වශකාර දවේලදේ අධි දරේණිය
ශැර)

අදාෂ ඌල ඳෂාේ වභාදේ
දදඳාර්තදේන්තු ප්රධානීන්

අදාෂ ඌල ඳෂාේ වභා
අමාතාාං දේකේ

ඌල ඳෂාදේ
ප්රධාන දේකේදේ
අනුමැතිය මත ඌල
ඳෂාේ වභාදේ
නදයෝජ ප්රධාන
දේකේ
(පිරිව්/පුහුණු)

ඌල ඳෂාේ වභා
රාජ දවේලා
දකොමින් වභාල

6

ඌල ඳෂාේ වභා රාජ දවේලදේ ශ්රී ාංකා තාක්ණ දවේලය
(ඌල ඳෂාේ වභා රාජ දවේලදේ ශ්රී ාංකා තාක්ණ දවේලදේ
අධි දරේණිය ශැර)

ඌල ඳෂාේ වභාදේ නදයෝජ
ප්රධාන දේකේ (ඉාංජි.දවේලා)/ ඌල
ඳෂාේ වභාදේ අදාෂ
දදඳාර්තදේන්තු ප්රධානීන්

අදාෂ ඌල ඳෂාේ වභාදේ
අමාතාාං දේකේ/ ඌල
ඳෂාේ වභාදේ නදයෝජ
ප්රධාන දේකේ (ඉාංජි.දවේලා)

ඌල ඳෂාේ වභාදේ
නදයෝජ ප්රධාන
දේකේ
(ඉාංජි.දවේලා)

ඌල ඳෂාේ වභා
රාජ දවේලා
දකොමින් වභාල

7

වාංලර්ධන වශකාර/ ලැඩවටශන් වශකාර/ ම වශකාර/
කෂමනාකරණ වශකාර/ නීති වශකාර/ වැඳයුේ වශකාර/
ලැඩවටශන් නධාරී ආදී රජදේ ප්රමුඛතා කාර්යයන් වශා
බලාගේ සියළුම උඳාධිධාරීන්/ ග්රාම වාංලර්ධන නධාරී/ ප්රජා
වාංලර්ධන නධාරි/ විමර්න නධාරි/ බදු නධාරි/ වමාජ
දවේලා නධාරි/ වමඳකාර වාංලර්ධන නධාරී /
පුව්තකායාධිඳති/ භාා ඳරිලර්තක/ ශැන්වාඩ් වාංව්කාරක /
ආදායේ ඳරීක්ක

අදාෂ ඌල ඳෂාේ වභාදේ
දදඳාර්තදේන්තු ප්රධානීන්

අදාෂ ඌල ඳෂාේ වභා
අමාතාාං දේකේ

ඌල ඳෂාදේ
ප්රධාන දේකේදේ
අනුමැතිය මත ඌල
ඳෂාේ වභාදේ
නදයෝජ ප්රධාන
දේකේ
(පිරිව්/පුහුණු)

ඌල ඳෂාේ වභා
රාජ දවේලා
දකොමින් වභාල

1990 අංක 28 දරණ ඳනතින් සංශෝධිත 1987 අංක 42 දරණ ඳළාත් සභා ඳනශත්
32 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල ඌල ඳළාත් රාජ්ය ශසේලශේ නිධරයන්ශේ / ශසේලකයින්ශේ ස්ථාන මාරුවීම් පිළිබ බත ඳැලරීම
(ක්රියාත්මක දිනය 2013/01/01)

II වන උප ලේඛනය
පිටු අංක 4

ව්ථාන මාරු (ඳෂාත තුෂ)
ශසේලාල

ආයතනය/ දදඳාර්තදේන්තුල/
කාඳ තුෂ

අමාතාාංය යටදේලන
දදඳාර්තදේන්තු අතර

අමාතාාං අතර

ඳෂාදතන් බැශැර

8

ආයුර්දේද ඹෟධ වාංදයෝජක/ ඳරිගණක දේත ක්රියාකරු/
ගිනභට/ මශජන දවෞඛ ඳරීක්ක (ඳෂාේ ඳාන)/ ඳවුේ
දවෞඛ දවේලා නධාරි (ඳෂාේ ඳාන)/ ආදායේ ඳරිඳාක /
දඳර ඳාවේ ඳාලිකා /ක්රීඩා නධාරි/ භාණ ඳරිලර්තක/
කාර්මික ගුරු/ ලැඩවටශන් න්ඳාදක/ ප්රමාණ වමීක්ක/
දජ්ඨ දප්කර්ම ඳරිඳාලිකා/ දප්කර්ම උඳදේක/ මැහුේ
උඳදේශිකා/ දේලැේ උඳදේක/ ලඩු ප්රදර්ක/ මැටි ප්රදර්ක/
දකොහු ප්රදර්ක/ දන්ලාසිකාගාර ඳාක/ ඳටිගත කිරීදේ
ශිේපි/ න්ච ඡායා රඳ ශිේපි/ චිත්ර ශිේපි/ මුද්රණ වශායක/
ලර්ණ වාංදයෝජක

අදාෂ ඌල ඳෂාේ වභාදේ
දදඳාර්තදේන්තු ප්රධානීන්

අදාෂ ඌල ඳෂාේ වභා
අමාතාාං දේකේ

ඌල ඳෂාදේ
ප්රධාන දේකේදේ
අනුමැතිය මත ඌල
ඳෂාේ වභාදේ
නදයෝජ ප්රධාන
දේකේ
(පිරිව්/පුහුණු)

ඌල ඳෂාේ වභා
රාජ දවේලා
දකොමින් වභාල

9

ශ්රී ාංකා වලද දවේලදේ නධරයන් ශා ඌල ඳෂාේ රාජ
දවෞඛ දවේලදේ කණි්ඨ දවේලකයන් ශැර දවෞඛ දවේලදේ
අනකුේ නධරයන්

ඌල ඳෂාේ වභා දවෞඛ
අමාතාාංදේ දේකේ

ඌල ඳෂාේ වභා දවෞඛ
අමාතාාංදේ දේකේ

ඌල ඳෂාේ වභා
දවෞඛ
අමාතාාංදේ
දේකේ

ඌල ඳෂාේ වභා
රාජ දවේලා
දකොමින් වභාල

10

ඌල ඳෂාේ වභා රාජ දවේලදේ රියදුරු

අදාෂ ඌල ඳෂාේ වභාදේ
දදඳාර්තදේන්තු ප්රධානීන්

අදාෂ ඌල ඳෂාේ වභා
අමාතාාං දේකේ

ඌල ඳෂාදේ
ප්රධාන දේකේදේ
අනුමැතිය මත ඌල
ඳෂාේ වභාදේ
නදයෝජ ප්රධාන
දේකේ
(පිරිව්/පුහුණු)

ඌල ඳෂාේ වභා
රාජ දවේලා
දකොමින් වභාල

1990 අංක 28 දරණ ඳනතින් සංශෝධිත 1987 අංක 42 දරණ ඳළාත් සභා ඳනශත්
32 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල ඌල ඳළාත් රාජ්ය ශසේලශේ නිධරයන්ශේ / ශසේලකයින්ශේ ස්ථාන මාරුවීම් පිළිබ බත ඳැලරීම
(ක්රියාත්මක දිනය 2013/01/01)

II වන උප ලේඛනය
පිටු අංක 5

ව්ථාන මාරු (ඳෂාත තුෂ)
ශසේලාල

ආයතනය/ දදඳාර්තදේන්තුල/
කාඳ තුෂ

අමාතාාංය යටදේලන
දදඳාර්තදේන්තු අතර

11

ඌල ඳෂාේ වභා රාජ දවේලදේ දවෞඛ දවේලදේ රියදුරු

ඌල ඳෂාේ දවෞඛ දවේලා අධක්

ඌල ඳෂාේ වභා දවෞඛ
අමාතාාංදේ දේකේ

12

ඌල ඳෂාදේ ආණ්ඩුකාරලර කාර්යාය/ ඌල ඳෂාේ වභාදේ
වභා දේකේ කාර්යාය/ ඌල ඳෂාේ වභා රාජ දවේලා
දකොමින් වභාල/ ඌල ඳෂාේ වභා වමඳකාර දවේලක
දකොමින් වභාල/ ඌල ඳෂාේ වභා අමාතාාං කාර්යා ල
ඌල ඳෂාේ වභාදේ නදයෝජ ප්රධාන දේකේ කාර්යා ල
ශා ඊට අදාෂ දදඳාර්තදේන්තු ලට අයේ කණි්ඨ කාර්ය
මණ්ඩය (ඌල ඳෂාේ වභාදේ ඳෂාේ ඳාන ආයතන ශා
ප්රාදේශිය දවෞඛ දවේලා අධක්ක යටතට අයේලන
ආයතන ශැර)

ඌල ඳෂාදේ ආණ්ඩුකාරලර
දේකේ/ ඌල ඳෂාේ වභාදේ වභා
දේකේ/අදාෂ ඌල ඳෂාේ වභා
අමාතාාං දේකේ/අදාෂ ඌල
ඳෂාේ වභාදේ නදයෝජ ප්රධාන
දේකේ/ ඌල ඳෂාේ වභා
වමඳකාර දවේලක දකොමින්
වභාදේ දේකේ/අදාෂ ඌල ඳෂාේ
වභාදේ දදඳාර්තදේන්තු ප්රධානීන්

13

දමොණරාග ප්රාදේශිය දවෞඛ දවේලා අධක්ක ශා බදුේ
ප්රාදේශිය දවෞඛ දවේලා අධක්ක යටදේ ඳලතින
ආයතනල කණි්ඨ කාර්ය මණ්ඩය

දිව්ත්රික්කය තුෂ -

14

නගර වභා/ ප්රාදේශීය වභා කාර්යා ල කණි්ඨ දවේලකයින්
(කා.කා.ව.දවේලය ශා අාංක 16 වශන් තනතුරු ශැර)

ප්රාදේශිය දවෞඛ දවේලා අධක්
ඳෂාත තුෂ ඌල ඳෂාේ වභා දවෞඛ දවේලා
අධක්
අදාෂ ලන ඳරිදි ඳෂාේ ඳාන
ආයතනදේ ඳරිඳාන බධරයා/
ඳෂාේ ඳාන දකොමවාරිව්

අමාතාාං අතර

ඳෂාදතන් බැශැර

---------

ඌල ඳෂාේ වභා
රාජ දවේලා
දකොමින් වභාල

අදාෂ ඌල ඳෂාේ වභාදේ
අමාතාාං දේකේ/ අදාෂ ඌල
ඳෂාේ වභාදේ නදයෝජ
ප්රධාන දේකේ

ඌල ඳෂාදේ
ප්රධාන දේකේදේ
අනුමැතිය මත ඌල
ඳෂාේ වභාදේ
නදයෝජ ප්රධාන
දේකේ
(පිරිව්/පුහුණු)

ඌල ඳෂාේ වභා
රාජ දවේලා
දකොමින් වභාල

අදාෂ ඌල ඳෂාේ වභා
අමාතාාං දේකේ

අදාෂ ඌල ඳෂාදේ
ප්රධාන දේකේ

ඌල ඳෂාේ වභා
රාජ දවේලා
දකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාේ වභා ඳෂාේ ඳාන
අමාතාාංදේ දේකේ

ඌල ඳෂාදේ
ප්රධාන දේකේදේ
අනුමැතිය මත ඌල
ඳෂාේ වභාදේ
නදයෝජ ප්රධාන
දේකේ
(පිරිව්/පුහුණු)

ඌල ඳෂාේ වභා
රාජ දවේලා
දකොමින් වභාල

1990 අංක 28 දරණ ඳනතින් සංශෝධිත 1987 අංක 42 දරණ ඳළාත් සභා ඳනශත්
32 ලන ලගන්තිය ප්රකාරල ඌල ඳළාත් රාජ්ය ශසේලශේ නිධරයන්ශේ / ශසේලකයින්ශේ ස්ථාන මාරුවීම් පිළිබ බත ඳැලරීම
(ක්රියාත්මක දිනය 2013/01/01)

II වන උප ලේඛනය
පිටු අංක 6

ව්ථාන මාරු (ඳෂාත තුෂ)
ශසේලාල

ආයතනය/ දදඳාර්තදේන්තුල/
කාඳ තුෂ

අමාතාාංය යටදේලන
දදඳාර්තදේන්තු අතර

අමාතාාං අතර

ඳෂාදතන් බැශැර
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මශා නගර වභා වශා කණි්ඨ දවේලකයින්
(කා.කා.ව.දවේලය ශැර)

අදාෂ ලන ඳරිදි නාගරික
දකොමවාරිව්/ඳෂාේ ඳාන
දකොමවාරිව්

ඌල ඳෂාේ වභාදේ ඳෂාේ
ඳාන අමාතාාංදේ දේකේ

ඌල ඳෂාදේ
ප්රධාන දේකේදේ
අනුමැතිය මත ඌල
ඳෂාේ වභාදේ
නදයෝජ ප්රධාන
දේකේ
(පිරිව්/පුහුණු)

ඌල ඳෂාේ වභා
රාජ දවේලා
දකොමින් වභාල
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නගර වභා ශා ප්රාදේශීය වභා ල මාර්ග/දවෞඛ/ විදුලි ශා
ජ කේකරුලන්

අදාෂ ලන ඳරිදි ඳෂාේ ඳාන
ආයතනදේ ඳරිඳාන බධරයා/
ඳෂාේ ඳාන දකොමවාරිව්

ඌල ඳෂාේ වභාදේ ඳෂාේ
ඳාන අමාතාාංදේ දේකේ

ඌල ඳෂාදේ
ප්රධාන දේකේදේ
අනුමැතිය මත ඌල
ඳෂාේ වභාදේ
නදයෝජ ප්රධාන
දේකේ
(පිරිව්/පුහුණු)

ඌල ඳෂාේ වභා
රාජ දවේලා
දකොමින් වභාල
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ඉශත 1 සිට 16 දක්ලා වශන් කර ඇති තනතුරුලලින්
ආලරණය දනොලන ඌල ඳෂාේ වභා රාජ දවේලදේ
අදනකුේ තනතුරු

ඌල ඳෂාේ වභා රාජ දවේලා
දකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාේ වභා රාජ දවේලා
දකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාේ වභා
රාජ දවේලා
දකොමින් වභාල

ඌල ඳෂාේ වභා
රාජ දවේලා
දකොමින් වභාල

