මගේ අංකය - ගේඑස්සී/ඊඒ/ස්ථානමාරු 2022
සියලුම මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්,
සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්,
දිසා විනිශ්චයකාරවරුන්,
මගහේස්ත්රාාත්වරවරුන්,
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 - 2022
අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභාව විසින් ආණ්ඩුක්ර2ම වයිවස්ථාග 111 ඌ. (1) (ආ) වයිවස්ථාග
විධිවිධාන ප්රොකාරව සහ 2016.08.15 දිනැති අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභා තීරණය පරිදි සිදු කරන ලද
උපගල්ඛනගත රජගර නිලධරයන්ගේ ගසේවගර සහ අධිකරණවල ගසේවගර නියුතු සංවර් හධන නිලධාරී
ගසේවගර (ගිණුම් සහකාර, වැඩසටහන් සහකාර හා සංවර් හධන නිලධාරී) වාර් හෂික ස්ථානමාරු නිගයෝග ගම්
සමඟ අමුණා ඇති ඇමුණුම- A (Annexure -A) හි සඳහන් ග .


උපලේඛනගත රජලේ නිලධරයන්ලේ ලසේවලේ සහ අධිකරණවල ලසේවලේ නියුතු සංවර්ධන
නිලධාරී ලසේවලේ (ගිණුම් සහකාර, වැඩසටහන් සහකාර හා සංවර්ධන නිලධාරී) වාර්ෂික ස්ථානමාරු
2022 මාර්තු මස 15 ලවනි දින සිට ක්රි යාමකමක ල .



එලමන්ම ලසේවා අවශ්ය5තාවය මත නැවත නියමයක් කරනු ලබන ලතක් වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්
අමකහිටුවා ඇති නිලධාරීන්ලේ ස්ථාන මාරුවීම් ක්රි යාමකමක රීරීම සම්බන්ධලයන් අධිකරණ ලසේවා
ලකොමිෂන් සභාලවන් නැවත නියමයක් කරනු ලබන ලතක් අදාල නිලධාරීන් මුදා ලනොහැරිය යුතුය.



පිහිටුවීමට ලයෝජිත අධිකරණ සඳහා නම් කළ නිලධාරීන් මුදා හැරිය යුතු දිනය අදාල අධිකරණ
පිහිටුවීලමන් පසු දැනුම් ලදනු ලැලේ.

02.
ගමම ස්ථානමාරු ලබා දීගම්දී අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභාග ස්ථාන මාරු උපගදස් නියමිත
පරිදි අනුගමනය කරමින් 2021.07.08 දින දරණ ලිපිය අනුව වර් හතමාන ගසේවා ස්ථානගර වසර 04
සම්පූර් හණ කරන ලද එක් එක් ගසේවාවන්ට අයත්වර නිලධාරීන් විසින් එවන ලද ස්ථාන මාරු අයදුම්පත්වරහි
කැමති ස්ථාන ගලස නිලධාරීන් විසින් නම් කරන ලද ස්ථාන තුගනන් (03) එකක් ලබා දී ඇත. කැමති
ස්ථාන තුගනන් එකක් ප්රොාගයෝගිකව ලබාදිය ගනොහැකි අවස්ථාවලදී පමණක් නිලධාරීන් පදිංචි
ස්ථානයන්ට සාගේක්ෂ්ඨව ආසන්නතම ගවනත්වර ගසේවා ස්ථානයක් ලබා දී ඇත.
03.
තවද නියමිත කාල සීමාව සම්පූර් හණ කර ඇති වුව ද, ඉහත 2021.07.08 දින දරණ ලිපිගර සඳහන්
උපගදස් පරිදි අයදුම්පත්වර ඉදිරිපත්වර ගනොකල නිලධාරීන්ටද ගසේවා අවශයිතාවය මත ලබා දී ඇති ස්ථාන
මාරුද ඉහත ගල්ඛනගර සඳහන් වන අතර වසර හතරක (04) ක ගසේවා කාලයක් සම්පූර් හණ කර ගම්
අවස්ථාග දී ස්ථාන මාරු ලබා දී ගනොමැති නිලධාරීන් ඉදිරි කාලගරදී ගසේවා අවශයිතාවය මත සිදු කිරීමට
ගයගදන ස්ථාන මාරු සඳහා ප්රොමුඛත්වරවය ලබනු ඇත.
04.
සුදුසු අනුප්රොාේතිකයන් ගනොමැති වීගම් ගහේතුව මත නියමිත කාලයට වැඩි කාලයක් වර් හතමාන
ගසේවා ස්ථානයන්හි (දුරබැහැර ගසේවා ස්ථානයන්හි) ගසේවය කරන ලද නිලධාරීන්ට වුවද පහසු ගසේවා
ස්ථානයන්ට ස්ථාන මාරු ලබා දී ගනොමැති විය හැකිය. එවැනි ඉල්ලීම් අනුප්රොාේතිකන්න් ලද විට වහාම ඉ
කිරීමට අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභාව විසින් සටහන් කර ගනු ලැබ ඇත.
05. තවද, ගම් අවස්ථාග ඉ කිරීමට ගනොහැකි වූ අධිකරණ ගරස්ස්රාාර් හ, අධිකරණ භාෂ්ඨණ පරිවර් හතක
සහ අධිකරණ ගපොත්වර බැඳුම්කරු ගසේවගර නිලධරයන්ගේ ස්ථාන මාරු ඉල්ලීම්, අදාල ගසේවාවන් සඳහා
නව බඳවා ගැනීම් සිදුකරන අවස්ථාග සලකා බැලීම සඳහා අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභාව විසින්
සටහන් කර ගනු ලැබ ඇත.
06.
ස්ථාන මාරුවීම් ලද ප්රොසුත නිවාඩු ලබා සිිනන නිලධාරිනියන් මුදා හැරීම සම්බන්ධගයන් පහත පරිදි
කටයුතු කළ යුතුය.
01



වැ ේ සහිත ප්රොසූතත නිවාඩු ලබමින් සිිනන නිලධාරිනියන් තව දුරටත්වර අඩ වැ ේ ප්රොසූතත නිවාඩු අයදුම්
කරන්ගන් නම්, අයදුම්පත්රා වර් හතමාන ගසේවා ස්ථානගර ගදපාර් හතගම්න්තු ප්රොධානියා ගවත ඉදිරිපත්වර
කළ යුතුය.



අඩවැ ේ ප්රොසූතත නිවාඩු ලබමින් සිිනන නිලධාරිනියන් තව දුරටත්වර වැ ේ රහිත ප්රොසූතත නිවාඩු අයදුම්
කරන්ගන් නම් අයදුම්පත්රා වර් හතමාන ගසේවා ස්ථානගර ගදපාර් හතගම්න්තු ප්රොධානියා ගවත ඉදිරිපත්වර
කළ යුතුය.



අඩවැ ේ ප්රොසූතත නිවාඩු ගහෝ වැ ේ රහිත ප්රොසූතත නිවාඩු සම්බන්ධගයන් වර් හතමාන ගදපාර් හතගම්න්තු
ප්රොධානියා විසින් ආයතන සං්රබහගර විධිවිධාන ප්රොකාරව කටයුතු කළ යුතුය.

ඒ අනුව ප්රොසූතත නිවාඩු මත සිිනන නිලධාරිනියන් ස්ථාන මාරු නිගයෝග මත වර් හතමාන ගසේවා ස්ථානගයන්
මුදා හැරිය යුත්වරගත්වර ඔවුන්ට අනුමත කරන ලද ප්රොසූතත නිවාඩු අවසන් කර වර් හතමාන ගසේවා ස්ථානගර
ගසේවයට වාර් හතා කිරීගමන් අනතුරුවය.
07.
දැනට ගසේවය කරනු ලබන ස්ථානගර වසර හතරක (04) ක ගසේවා කාලයක් සම්පූර් හණ කර
ගනොමැති නිලධාරීන්ට ගමම වාර් හෂික ස්ථානමාරු ගවනුගවන් ගමන් වියදම් හිමිකම් ලැගබන්ගන් එම
නිලධාරීන්ගේ ඉල්ලීමකින් ගතොරව ගසේවා අවශයිතාවය මත අදාල ස්ථාන මාරු නිගයෝග කර ඇත්වරනම්
පමණි. දැනට ගසේවය කරනු ලබන ස්ථානයන්හි වසර හතරක ගසේවා කාලයක් සම්පුර් හණ කර ඇති
නිලධාරින්ට ආයතන සං්රබහගර විධිවිධානයන්ට යටත්වරව ගමන් වියදම් සඳහා හිමිකම් ලැගේ.
08. ගමම ස්ථාන මාරු නිගයෝග නිලධාරීන්ගේ ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ගනිමින් සහ උපගල්ඛනගත
ගසේවගර කාර් හය මණ්ඩලය සහ අධිකරණවල ගසේවගර නියුතු සංවර් හධන නිලධාරී කාර් හයය මණ්ඩලය ඒ ඒ
අධිකරණයන්හි ගසේවා අවශයිතාවයන් මත ගබදී යන පරිදි සිදු කරනු ලැබ ඇති ගහන්න් නියමිත පරිදි
නිලධාරින් මුදා හැරිම සිදු කරනු ගනොලැබුවගහොත්වර අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභාව විසින් සිදු කරන
ලද මානව සම්පත්වර කළමනාකරණ සැලසුම් කිරිම ක්රි්යාත්වරමක ගනොවන ගහන්න් සියලුම ස්ථාන මාරු
නිගයෝග මත මුදා හැරීම් සිදු කළ යුතුව ඇත. ගමම ස්ථාන මාරු නිගයෝග එපරිද්ගදන් ක්රි්යාත්වරමක
ගනොකිරීගමන් ඇති විය හැකි අයහපත්වර ප්රොතිලල පිිබබඳ වගීමම ස්ථාන මාරු නිගයෝග ක්රි්යාත්වරමක කිරීම සිදු
කළ යුතුව තිබු ගදපාර් හතගම්න්තු ප්රොධානියා ගවත පැවගරන බව ගමන්න් අවධාරණය ගකගර් හ. ගම්
සම්බන්ධගයන් අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභා චක්ර2ගල්ඛ අංක 27 ගකගරහි ඔබගේ අවධානය ගයොමු
කරනු ලැගේ.
09. තවද නඩු භාණ්ඩ භාරකරුවන් වශගයන් ක්රි්යා කරන නිලධාරීන් ස්ථාන මාරුවී යාමට ප්රොථම
අවසන් කළ යුතු කටයුතු ගනොපමාව අවසන් කළ යුතු බවද එම කටයුතු සඳහා ස්ථාන මාරුවීම් ක්රි්යාත්වරමක
වීගමන් පසු නැවත අනුයුක්ත කිරීමක් සිදු ගනොකරන බවද ගකොමිෂ්ඨන් සභාග නියමය පරිදි දැනුම් ගදනු
ලැගේ. එවැනි නිලධාරීන් ද ඉහත 08 ගේදගර පරිදි මුදා හැරිය යුතු ග . අදාල නිලධාරීන් මුදා හරිමින්
නිකුත්වර කරන ලද ලිපිගර පිටපතක් අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභාග ගල්කම් ගවත ගයොමු කිරීගම්දි
එීම ලිපිගර දකුණු පස ඉහළ ගකළවගර් හ ඒ ඒ නිලධාරීන්ගේ පත්වරවීම් ලිපිගර සඳහන් අධිකරණ ගසේවා
ගකොමිෂ්ඨන් සභාග ගයොමු අංකය සඳහන් කළ යුතුය.
උදා:

ගයොමු අංකය EA/PF/3……………..

10. ගමම ස්ථාන මාරු නිගයෝග පරිදි අධිකරණගයන් මුදා හැරීමට නියමිත සියලුම නිලධාරීන් නියමිත
දිනට මුදා හැරීමට කටයුතු කරන බවට ගමයට අමුණා ඇති ආකෘති පත්රාය (ආකෘතිය - I) මගින් දන්වන්න.
11. ඉල්ලා ඇති අධිකරණ තුගනන් එකකට ගහෝ එම අධිකරණ පිහිින අධිකරණ සංීමර් හණයක ගවනත්වර
අධිකරණයකට ස්ථාන මාරු ලැබී ඇති නිලධාරීන් නැවත අභියාචනා ඉදිරිපත්වර ගනොකල යුතු අතර එගලස
අභියාචනා ඉදිරිපත්වර කළද එම අභියාචන සළකා බලනු ගනොලැගේ.
12. වසර 04 සම්පුර් හණ ගනොවූ නමුත්වර ස්ථාන මාරු අයදුම්පත්වර ඉදිරිපත්වර කරන ලද නිලධාරීන්ගේ
අයදුම්පත්වර හැකි තරම් දුරට සළකා බලා ගමම ස්ථාන මාරු ලැන්ස්තුව සකසා ඇති බව අවධාරණය කරනු
ලැගේ.
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13. වාර් හෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා 2022.02.07 දින දක්වා භාර ගනු ලබන අතර, ඒ අනුව අදාල
අභියාචනා පහත දක්වා ඇති ආකෘති පත්රාය (ආකෘතිය - II) පරිදි ෆැක්ස් මඟින් 0112 446 111 දරණ
ෆැක්ස් අංකය ගවත ගයොමු කිරීමට කටයුතු කළ යුතු අතර ස්ථාන මාරු අභියාචනගර දෘඩ පිටපත්වර තැපැල්
මඟින් අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභා ගල්කම් කාර් හයාල ගවත එවීමට කටයුතු කළ යුතුය.
14. එක් එක් අධිකරණගයන් වාර් හෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා ඉදිරිපත්වර කරන ලද නිලධාරීන්ගේ නම්
ඇතුලත්වර කරමින් සකස් කරන ලද ලැන්ස්තුවක් ගදපාර් හතගම්න්තු ප්රොධානියා විසින් 2022.02.07 දින ගහෝ ඊට
ගපර අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභා ගල්කම් කාර් හයාලය ගවත එවීමට කටයුතු කළ යුතුය .

15. ගමම ස්ථාන මාරුවීම් ගහේතුගවන් උපගල්ඛනගත රජගර නිලධරයන්ගේ ගසේවගර සහ
අධිකරණවල ගසේවගර නියුතු සංවර් හධන නිලධාරී ගසේවගර ඇතිවන පුරේපාඩු අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන්
සභාව විසින් සිදු කරනු ලබන නව බඳවා ගැනීම් මඟින් සහ ඒකාබද්ධ ගසේවා යටගත්වර අධිකරණ ගසේවා
ගකොමිෂ්ඨන් සභාව ගවත ගයොමු කරන සංවර් හධන නිලධාරීන් මඟින් කඩිනමින් පිරවීමට කටයුතු කරනු
ලැගේ.

එච්.එස්.ගසෝමරත්වරන
අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභාග
ගල්කම්

2022 ජනවාරි මස 21 ගවනි දින,
ගකොළඹ 12,
අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභා ගල්කම් කාර් හයාලගරදිය.
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ආකෘතිය - I

අධිකරණගර නම:.....................................................................................
2022 - වාර්ෂික ස්ථානමාරු ලැබු නිලධාරීන්

1. අධිකරණ ගරස්ස්රාාර් හ
2. අධිකරණ පවුල් උපගද්ශක
3. වැඩසටහන් සහකාර,ගිණුම් සහකාර, සංවර් හධන නිලධාරී ගසේවය
4. අධිකරණ භාෂ්ඨණ පරිවර් හතක
5. අධිකරණ ලිපිකරු
6. අධිකරණ ලඝු ගල්ඛක
7. අධිකරණ යතුරු ගල්ඛක
8. අධිකරණ ගපොත්වර බැඳුම්කරු

ඉහත සඳහන් නිලධාරීන් 2022.03.15 දින සිට ස්ථාන මාරු අනුව නව ගසේවා ස්ථානවල ගසේවය
කිරීමට හැකි වන පරිදි ගමම අධිකරණගයන් මුදා හරිනු ලබන බව ගමන්න් දන්වමි.

පරීක්ෂ්ඨා කර බලන ලදි.
ගරස්ස්රාාර් හගේ නම: .................................................................................................................

..................................................................
ගදපාර් හතගම්න්තු ප්රොධානියාගේ අත්වරසන හා
නිල මුද්රාාව

............................................
දිනය
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ආකෘතිය - II

ගපෞද්. ලිපි ගගොනු අංකය: EA/PF/......
අධිකරණගර නම: .......................................................
තනතුර: .......................................................................
ලදපාර්තලම්න්තු ප්ර.ධානියා මඟින්,
ලේකම්,
අධිකරණ ලසේවා ලකොමිෂන් සභාව.
2022 වාර්ෂික ස්ථානමාරු පිළිබද අභියාචනා
නම/
තනතුර /
ලේේණිය/
වර්තමාන ලසේවා
ස්ථානය

ලිපිනය

වර්තමාන
ලසේවා
ස්ථානයට
වාර්තා කර
ඇති දිනය

අයදුම් කරන
ලද ලසේවා
ස්ථාන අයදුම්
පලතහි සඳහන්
කර ඇති
පිළිලවලින්*

ස්ථාන මාරුවීම්
ලද ලසේවා
ස්ථානය

ස්ථාන මාරු අයදුම්
පලතහි සඳහන්
ලනොකරන ලද
ස්ථානයකට ස්ථාන
මාරුවක් අලේක්ෂා
කරන්ලන් නම්, එලසේ
අලේක්ෂා කරන
අධිකරණ (03)

* ස්ථාන මාරු අයදුම් පගතහි සඳහන් කරන ලද ‘ඉල්ලා සිිනන ස්ථාන’ එම අනුපිිබගවලටම ගමහි සඳහන්
කළ යුතුය. (එගලස නිවැරදිව සඳහන් කරන ලද බවට ගරස්ස්රාාර් හවරයා විසින් සහතික කළ යුතුය.)
** විගශේෂිත කරුණු (කරුණු ගවන් ගවන් වශගයන් දක්වා එවිය යුතු අතර ලිපි අමුණා ගනොඑවිය යුතුය)
1.
2.
3.
(සැ.යු:- විගශේෂිත කරුණු යටගත්වර ගරෝග පිිබබඳ සඳහන් කරන්ගන් නම් වවදයි මණ්ඩල නිර් හගද්ශ/වවදයි
වාර් හතාවල පිටපත්වර අමුණා එවිය යුතුය. ඔබ ගහෝ ඔගේ පවුගල් ගකගනකු ගහෝ සම්බන්ධ නීති කෘතයියක්
තිගේ ද? එගසේ නම් එහි නඩු අංකය, ස්වභාවය, පාර් හශවකරුගවක්ද, සාක්ෂිකරුගවක්ද යන වග හා එය
පවතින අධිකරණය, කලත්රංයා අධිකරණයක ලසේවය කරි  නම් කලත්රංයාලේ නම, තනතුර හා ලසේවය
කරනු ලබන අධිකරණය සඳහන් කළ යුතු අතර කලත්රංයාට ස්ථාන මාරුවක් ලැී  ඇමකනම් නව ලසේවා
ස්ථානය ද සඳහන් කරන්න.)

..................................
අයදුම්කරුගේ අත්වරසන
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ලරජිස්ට්රාර්ලේ නිර්ල ශ්යය:
නිලධාරියා විසින් අභියාචනගයහි සඳහන් කර ඇති කරුණු මා විසින් ගපෞද්ගලිකව
ඔහුගේ/ඇයගේ ගපෞද්ගලික ලිපිගගොනුව අනුව පරීක්ෂ්ඨා කර නිවැරදි බව තහවුරු කර ගන්නා ලදී.
ඊට අමතරව පහත කරුණු ද අධිකරණ ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභාග අවධානයට ගයොමු කළ යුතු බව
ගගෞරවගයන් ගයෝජනා කරමි. (විගශේෂ්ඨ අපහසුතා පවතීද යනාදිය)
1.
2.

.......................................................
ප්රොධාන ගරස්ස්රාාර් හගේ අත්වරසන හා
නිල මුද්රාාව
දිනය: ..............................................

ලදපාර්තලම්න්තු ප්ර.ධානියාලේ නිර්ල ශ්යය
ඉහත ප්රොධාන ගරස්ස්රාාර් හ විසින් ඉදිරිපත්වර කර ඇති කරුණු සහ පහත සඳහන් කරුණු අධිකරණ
ගසේවා ගකොමිෂ්ඨන් සභාග අවධානයට ලක් කර අනුප්රොාේතිකගයකු සහිතව/රහිතව නිලධරයාගේ ඉල්ලීම
නිර් හගද්ශ කරමි/ ගනොකරමි.
1.
2.
............................................................
ගදපාර් හතගම්න්තු ප්රොධානියාගේ අත්වරසන හා
නිල මුද්රාාව
දිනය: ...............................
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