
තනතුරු ඇබෑර්තු 

ස්ථාන මාරු පදනම මත පුරප්පාඩු පිරවීම 

පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්රීඩා අමාතාාංශය 

 

මෙෙ අොත්ාාංශයේ මු ප්පාඩුා ඇත  පහ ුතත් ත්රු පු ප්පාඩුා ඇ ා තා ට රා පාය මවතමු ියුතු  

ියලධාරීන්මෙන් වථාර ොපු ුටරෙ ෙත් ප්පාඩුා ඇ  පිපවීො අමාඩක්ෂා මෙමේ.  

මෙෙ අොත්ාාංශයේ මු ොේරයාපරා ු්ාසභ ායා  සෙ ාත ු්ාසභ ුාලර නරත්ර  41 ෙ ාම්බන්ධීෙපණ තා 

අධීක්ෂණ ොුතු  මෙන්ෙ මේශීර තා විමේශීර නධාප ලබර තාුිපහ ෙණරාතෙ ොුතු  අරසභ තර අත්ප  

පයමු ප්රමුඛ  ාාංතේධර ොේරරන් ැසාෙ ෙ ා ලුමම් ොුතු  ට මෙෙ අොත්ාාංශයේ ර ේ න් ු කර ෙපර බ වින්   

විවිධ ක්මේත්රරන් තල මවතර ිරරීමෙන් ෙරා අසභ ට කීම්ම් තා  ෙතඟු අතවථා ලබා ෙ නීමම් ත ිරරාත ඔබා ලබා මේ. 

මෙෙ ත්රු පු ා තා අරකරම් ිරරීො ෙ ෙ සභත්ක් ටක්තර ියලධාරීන් ත්ෙ ජීත ටසභත් ුත්රිොත තා  

අනුප්රාාඩපහෙරන් පතවත්ත වථාර ොපු වීො ත්ෙ තසභෙන් මවතා වථාරමු මටුාේත්මම්න්ු  ප්රධාියරාමෙන් ලබා 

ෙසභ ෙ ෙ සභත් ා තන් ලිපිර ට ාෙඟ ුතත් ලිපිරර මතත් මරොමුඛ ෙපන්ර. 

මේෙම්  

ු්ාසභ ායා  ු්ාසභ ුාලර තා ක්රීඩා අොත්ාාංශයේ ර 

අාංෙ      

යූියරන් මුමටා  

මෙෝඹ  2 

 
 
අනු 

අං

කය 

තනතුර සේවය සේණිය වැටුප් 

සේතය 

පුරප්පාඩු 

ගණන 

1 අතිරේක රේකම්(සංවේධන හා 

පුහුණු) 

 

ශ්රි කංකා ිපාිාකන ර වය විරේෂ SL 3 01 

2 අධයක්ෂෂ(සංවේධන) ශ්රි කංකා ිපාිාකන ර වය I SL 1 01 

3 සහකාර අධයක්ෂෂ (ජාතික ඝන 

අිද්රවය කළමනාකර  සහායක 

මධය ාානය) 

 

ශ්රි කංකා ිපාිාකන ර වය II/III SL 1 01 

4 සහකාර අධයක්ෂෂ (ිළාත් ිාකන) ශ්රි කංකා ිපාිාකන ර වය II/III SL 1 01 

5 ග කාධිකාපා (අදායම් හා වියදම් 

කළමනාකර ) 

ශ්රී කංකා ග කාධිකාපා 

ර වය 

 

II/III SL 1 01 

6 ග කාධිකාපා (වැටුප් හා රගවීම්) ශ්රී කංකා ග කාධිකාපා 

ර වය 

 

II/III SL 1 01 

7 ඉංජිරේරු (සංවේධන) ශ්රී කංකා ඉංජිරේරු 

ර වය 

 

II/III SL 1 01 

8 භාෂා ිපාවේතක (සංහක- රදමළ) රජරේ භාෂා ිපාවේතක 

ර වය 

I MN 6 01 



9 සංවේධන නිකධාපා සංවේධන නිකධාපා ර වය III/II/I MN 4 24 

10 රාජය කළමනාකර  සහකාර රාජය කළමනාකර  

සහකාර ර වය 

 

III/II/I MN 2 10 

11 රතොරතුරු හා සේනිරේදන 

තාක්ෂෂ  සහකාර 

ශ්රි කංකා රතොරතුරු හා 

සේනිරේදන තාක්ෂෂ  

ර වය 

 

III MT 1 – 

2016A 

01 

12 පායදුරු ඒකාබද්ධ පායදුරු ර වය 

 

III/II/I PL 3 02 

13 කාේයාක කම්කරු/ කාේයාක 

කාේයය සහායක 

 

කාේයාක ර වක ර වය III/II/I PL 1 02 

 


