මගේ අංකය - ගේඑස්සී/ඊඒ/ස්ථානමාරු 2022

සියලුම මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්,
සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්,
දිසා විනිශ්චයකාරවරුන්,
මගහේසත්රා
් ාත්වරවරුන්,
ගරේෂ්ඨ්ධාධිකරණගර ගරස්ස්රාාර් හ හා අභියාචනාධිකරණගර ගරස්ස්රාාර් හ,

උපලේඛනගත රජලේ නිලධරයන්ලේ ලසේවලේ සහ අධිකරණවල ලසේවලේ නියුතු සංවර්ධන නිලධාරීන්ලේ ලසේවලේ
(ගිණුම් සහකාර, වැඩසටහන් සහකාර හා සංවර්ධන නිලධාරීන්ලේ ලසේවලේ)
වාර්ෂික ස්ථානමාරු අභියාචනා - 2022
අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභාව විසින් ආණ්ඩුක්ර2ම වයවවස්ථාග 111 ඌ (1) (ආ) වයවවස්ථාග විධිවිාාන හා
2016.08.15 දිනැති අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභා තීරණය ප්රයකාරව 2022.03.15 දින සිට ක්රියයාත්වරමක වන ිදිදි
උිගල්ඛනගත රජගර නිලාාරීන්ගේ ගසේවගර සහ සංවර් හාන නිලාාරීන්ගේ ගසේවගර (ගිණුම් සහකාර, වැඩසටහන්
සහකාර, සංවර් හාන නිලාාරී) නිලාාරීන් සඳහා ලබාදී ඇති ස්ථාන මාරුවීම් සම්බන්ාගයන් ඉදිදිිත්වර කරන ලද අභියාචනා
පිළිබඳව සලකා බැලීගමන් ිසුව අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභාව විසින් ගමයට අමුණා ඇති (ඇමුණුම -01)
ගල්ඛනගර සඳහන් තීරණයන්ට එළඹ ඇත.
02.
අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභාග තීරණය ිදිදි ස්ථාන මාරුවීම් අත්වරහිටුවා ඇති නිලාාරීන් සහ ගවනත්වර ගසේවා
ස්ථාන වලට අනුයුක්ත කර ඇති නිලාාරීන් සම්බන්ාගයන් අදාල නියමයන්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට පියවර ගත
යුතුය. ස්ථානමාරු අත්වරහිටුවා ඇති නිලාාරීන්ගේ ස්ථානමාරු, නව බඳවා ගැනීම් මගින් අදාල පුරප්ිාඩු පිරවීමත්වර සමග
කඩිනමින් ක්රියයාත්වරමක කිරීමට ඉදිදිගරදී කටයුතු කරනු ඇත.
03.
ස්ථාන මාරුවීම් ලද ප්රයසුත නිවාඩු ලබා සිිනන නිලාාදිනියන් මුදා හැරීම සම්බන්ාගයන් ිහත ිදිදි කටයුතු කළ
යුතුය.


වැටුප් සහිත ප්රයසූතත නිවාඩු ලබමින් සිිනන නිලාාදිනියන් තව ුරරටත්වර අඩ වැටුප් ප්රයසූතත නිවාඩු අයුරම් කරන්ගන්
නම්, අයුරම්ිත්රා වර් හතමාන ගසේවා ස්ථානගර ගදිාර් හතගම්න්තු ප්රයාානියා ගවත ඉදිදිිත්වර කළ යුතුය.



අඩවැටුප් ප්රයසූතත නිවාඩු ලබමින් සිිනන නිලාාදිනියන් තව ුරරටත්වර වැටුප් රහිත ප්රයසූතත නිවාඩු අයුරම් කරන්ගන් නම්
අයුරම්ිත්රා වර් හතමාන ගසේවා ස්ථානගර ගදිාර් හතගම්න්තු ප්රයාානියා ගවත ඉදිදිිත්වර කළ යුතුය.



අඩවැටුප් ප්රයසූතත නිවාඩු ගහෝ වැටුප් රහිත ප්රයසූතත නිවාඩු සම්බන්ාගයන් වර් හතමාන ගදිාර් හතගම්න්තු ප්රයාානියා
විසින් ආයතන සංග්රයහගර විධිවිාාන ප්රයකාරව කටයුතු කළ යුතුය.



ඒ අනුව ප්රයසූතත නිවාඩු මත සිිනන නිලාාදිනියන් ස්ථාන මාරු නිගයෝග මත වර් හතමාන ගසේවා ස්ථානගයන් මුදා
හැදිය යුත්වරගත්වර ඔවුන්ට අනුමත කරන ලද ප්රයසූතත නිවාඩු අවසන් කර වර් හතමාන ගසේවා ස්ථානගර ගසේවයට වාර් හතා
කිරීගමන් ිසුවය.

04.
දැනට ප්රයසූතත නිවාඩු ලැබ සිීමම ගහේතුගවන් ඉහත 03. හි ිදිදි කටයුතු කිරීගමන් ිසු නියමිත දින ස්ථාන මාරු
නිගයෝග ලද ගසේවා ස්ථානගර රාජකාදි බාරගැනීම සඳහා වර් හතමාන ගසේවා ස්ථානගයන් මුදා හැරීමට ගනොහැකි වන
අවස්ථාවන්හි දී එගලස මුදා හැරීමට ගනොහැකි නිලාාරීන් කවුරුන්ද යන්න ස්ථාන මාරු ලද ගසේවා ස්ථානගර
ගදිාර් හතගම්න්තු ප්රයාානියාට පිටිතක් සහිතව මා ගවත දැන්වීමට කටයුතු කළ යුතුය.
05.
වර් හතමාන ගසේවා ස්ථානගර නියමිත කාලය සම්පුර් හණ කිරීම මත ස්ථාන මාරුවීම් ඉල්ලා සිිනන ලද නිලාාරීන්
විසින් ඉල්ලුම් කරන ලද ගසේවා ස්ථානයක්ම ලබා දීමට ගහෝ ඉල්ලුම් කරන ලද ගසේවා ස්ථානය පිහිින අධිකරණ
සංකීර් හණගරම එක් අධිකරණයක් ලබා දීමට හැකිතාක් ුරරට කටයුතු කර ඇත. (උදාහරණයක් ගලස ගම්ිහ
මහාධිකරණය ඉල්ලා සිිනන ලද අවස්ථාවක ගම්ිහ සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණය/ ගම්ිහ දිසා අධිකරණය/ ගම්ිහ
මගහේසත්රා
් ාත්වර අධිකරණය ලබා දීමට හැකිතාක් ුරරට කටයුතු කර ඇත.) ඇතැම් නිලාාරීන්ගේ ඉල්ලීම් අනුප්රයාප්තිකන්න්
ගනොමැතිවීම නිසා ඉටු කර ගනොමැති අවස්ථාවල එම ඉල්ලීම් අනුප්රයාප්තිකයන් ලද විගස ගහෝ නව බඳවා ගැනීම් සිුර කරන
අවස්ථාග දී ඉටු කිරීමට සටහන් කරගගන ඇත. නිලාාරීන්ගේ ුරෂ්ඨ්කරතාවයන් සහ ගසේවා අවශයවතාවයන් පිිබබඳව
විනිශ්චයකාරවරුන් විසින් කරන ලද ඉල්ලීම් ද සලකා බලා ඇතැම් විට අනුප්රයාප්තිකයන් රහිතව ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී
ඇති අවස්ථාවල එමඟින් ඇතිවන පුරප්ිාඩු නව බඳවා ගැනීම් විබන් පුරවාලීමට ඉදිදිගරදී කටයුතු කරනු ඇත.

06.
තවද ඉහත 02, 03 සහ 04 ගේදයන්ට යටත්වරව අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභාව විසින් කරන ලද ස්ථාන මාරු
නිගයෝග අනුව ස්ථාන මාරු නිගයෝග ලද සියළුම නිලාාරීන්ට 2022.03.15 දින නව ගසේවා ස්ථානගර රාජකාරී සඳහා
වාර් හතා කිරීමට හැකි වන ිදිදි වර් හතමාන ගසේවා ස්ථානගයන් මුදා හැරීමට ලදපාර්තලම්න්තු ප්රකධාීනන් කටයුතු කළ යුතු
බවද අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභාග නියමය ිදිදි ගමන්න් දැනුම් ගදනු ලැගේ.
07.
ඉදිදිගරදී පිහිටුවීමට නියමිත නව අධිකරණ සඳහා ස්ථානමාරු නිගයෝග ලබා දී ඇති නිලාාරීන්ගේ ස්ථානමාරු
ක්රියයාත්වරමක විය යුතු දිනය අදාල අධිකරණ ආරම්භ කිරීගමන් අනතුරුව දැනුම්ගදනු ලබන අතර එගතක් වර් හතමාන ගසේවා
ස්ථානගරම රඳවාගත යුතුය.

එච්.එස්.ගසෝමරත්වරන
අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභාග
ගල්කම්

2022 මාර් හතු මස 11 ගවනි දින,
ගකොළඹ 12,
අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභා ගල්කම් කාර් හයාලගරදි ය.

