මගේ අංකය - ගේඑස්සි/ඊඒ/ස්සථානමාරු 2019
ියලුම මහාධිකරණ විනිශසචයකාරවරුන්,
ිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණ විනිශසචයකාරවරුන්,
දිස්ා විනිශසචයකාරවරුන්,
මගහසස්සරාත්වරුන්,
ගරසෂසඨාධිකරණගේ ගරජිස්සරාර් හා අභියාචනාධිකරණගේ ගරජිස්සරාර්,
අධිකරණ රරජිස්ට්රාර් රස්ට්වාරේ වාර්ික ස්ට්ථානමාරු - 2019
අධිකරණ ගස්සවා ගකාමිෂන් ස්භාව විින් ආණ්ඩුක්රම වයවස්සථාගේ 111 ඌ. (1) (ආ) වයවස්සථාගේ
විධිවිධාන ප්රකාරව වාර්ික ස්සථාන මාරු නිගයෝග ගේ ස්මඟ අමුණා ඇති ඇමුණුම- A හි ස්දහන් ගේ.
01.

රමම ස්ට්ථානමාරු 2019 අරේල් 01 රවනි දින සිට ක්රියාත්මක රේ.

02. ගමම ස්සථානමාරු නිගයෝග කිරීගේදී අධිකරණ ගස්සවා ගකාමිෂන් ස්භාගේ ස්සථාන මාරු උපගදස්ස
නියමිත පරිදි අනුගමනය කරන ලද ගරජිස්සරාර් ගස්සවාවට අයත් වස්ර 04 ස්ේූර්ණ කරන ලද නිලධාරීන්ට
2018.05.25 දරණ ලිපිය අනුව එවන ලද ස්සථාන මාරු අයදුේපත් මගින් දන්වා ඇති මුල් අභිමත ස්සථාන
තුගනන් (03) එකක් ලබා දී ඇත. අභිමත ස්සථාන තුගනන් එකක් ප්රාගයෝගිකව ලබාදිය ගනාහැකි
අවස්සථාවලදී පමණක් නිලධාරීන් පදිංචි ස්සථානයන්ට ස්ාගේක්ෂව ආස්න්නතම ගවනත් ගස්සවා
ස්සථානයක් ලබා දී ඇත.
වස්ර 04 ස්ේුර්ණ ගනාවූ නමුත් නිලධාරීන් විින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ීේ ස්හ විගශසිත කරුණු
දක්වමින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපි ද හැකිතාක් දුරට ස්ළකා බලා ගමම ස්සථාන මාරු ලැයිස්සතුව ස්කස්ා ඇති
බව අවධාරණය කරනු ලැගේ.
03.
සුදුසු අනුප්රාේතිකයන් ගනාමැති වීගේ ගහසතුව මත, දුෂසකර ගස්සවා ස්සථානයන්හි ගමන්ම ඇතැේ
පහසු ගස්සවා ස්සථානයන්හි නියමිත කාලයට වඩා වැඩි කාලයක් ගස්සවය කරන ලද නිලධාරීන්ට වුවද ස්සථාන
මාරු ලබා දී ගනාමැති විය හැකිය. එවැනි ඉල්ීේ අනුප්රාේතිකයින් ලද විට වහාම ඉටු කිරීම ස්ඳහා
අධිකරණ ගස්සවා ගකාමිෂන් ස්භාව විින් ස්ටහන් කර ගනු ලැබ ඇත.
04.
දැනට ගස්සවය කරනු ලබන ස්සථානගේ වස්ර හතරක (04) ක ගස්සවා කාලයක් ස්ේූර්ණ කර
ගනාමැති නිලධාරීන්ට ගමම වාර්ික ස්සථානමාරු ගවනුගවන් ගමන් වියදේ හිමිකේ ලැගබන්ගන් එම
නිලධාරීන්ගේ ඉල්ීමකින් ගතාරව ගස්සවා අවශයතාවය මත අදාල ස්සථාන මාරු නිගයෝග කර ඇත්නේ
පමණි. දැනට ගස්සවය කරනු ලබන ස්සථානයන්හි වස්ර හතරක ගස්සවා කාලයක් ස්ේුර්ණ කර ඇති
නිලධාරින්ට ආයතන ස්ංග්රහගේ විධිවිධානයන්ට යටත්ව ගමන් වියදේ හිමිකේ ලැගේ.
05. ගමම ස්සථාන මාරු නිගයෝග නිලධාරීන්ගේ ඉල්ීේ ස්ැලකිල්ලට ගනිමින් ස්හ අධිකරණ
ගරජිස්සරාර්වරුන් ඒ ඒ අධිකරණයන්හි ගස්සවා අවශයතාවයන් මත ගබදී යන පරිදි ිදු කරනු ලැබ ඇති
ගහයින් නියමිත පරිදි නිලධාරීන් මුදා හැරිම ිදු කරනු ගනාලැබුවගහාත් අධිකරණ ගස්සවා ගකාමිෂන්
ස්භාව විින් ිදු කරන ලද මානව ස්ේපත් කළමනාකරණ ස්ැලසුේ කිරීම ක්රියාත්මක ගනාවන ගහයින්
ියලුම ස්සථාන මාරු නිගයෝග මත මුදා හැරීේ ිදු කළ යුතුව ඇත. ගමම ස්සථාන මාරු නිගයෝග එපරිද්ගදන්
ක්රියාත්මක ගනාකිරීගමන් ඇති විය හැකි අයහපත් ප්රතිඵල පිළිබඳ වගකීම ස්සථාන මාරු නිගයෝග
ක්රියාත්මක කිරීම ිදු කළ යුතුව තිබූ ගදපාර්තගේන්තු ප්රධානියා ගවත පැවගරන බව ගමයින් අවධාරණය
කරනු ලැගේ. ගේ ස්ේබන්ධගයන් අධිකරණ ගස්සවා ගකාමිෂන් ස්භා චක්රගල්ඛ අංක 27 ගකගරහි ඔබගේ
අවධානය ගයාමු කරන්න.
06. අදාල නිලධාරින් මුදා හරිමින් නිකුත් කරන ලද ලිපිගේ පිටපතක් අධිකරණ ගස්සවා ගකාමිෂන්
ස්භාගේ ගල්කේ ගවත ගයාමු කිරීගේදි එකී ලිපිගේ දකුණු පස් ඉහළ ගකළවගර් ඒ ඒ නිලධාරින්ගේ පත්වීේ
ලිපිගේ ස්ඳහන් අධිකරණ ගස්සවා ගකාමිෂන් ස්භාගේ ගයාමු අංකය ස්ඳහන් කළ යුතුය.
උදා: ගයාමු අංකය EA/PF/5……………..

07. ගමම ස්සථාන මාරු ගල්ඛනය ලද බවත් ස්සථාන මාරු නිගයෝග පරිදි අධිකරණගයන් මුදා හැරීමට
නියමිත ියලුම නිලධාරින් නියමිත දිනට මුදා හැරීමට කටයුතු කරන බවත් ගේ ස්මඟ අමුණා ඇති
ආකෘතිය -I අනුව දන්වන්න.
08. ලබා දී ඇති ස්සථාන මාරුවීේ ස්ේබන්ධගයන් වන අභියාචනා 2019.03.01 දින දක්වා භාරගනු
ලැගේ. අවස්න් දිනට පසුව ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනා ස්ලකා බලනු ගනාලැගේ. එවනු ලබන
අභියාචනා, ආකෘතිය -II අනුව ස්කස්ස කළ යුතු ගේ. වස්ර 04 ස්ේූර්ණ ගනාකල නිලධාරීන්ගේ
අභියාචනා ඉදිරිපත් කලද ස්ලකා බලනු ගනාලබන අතර වස්ර 04 ස්ේූර්ණ කරන ලදුව අයදුේ කල
අධිකරණ ස්ංකීර්ණ තුගනන් එකකට ගහෝ ස්සථාන මාරුවීේ ලද නිලධාරීන් නැවත අභියාචනා ඉදිරිපත්
ගනාකල යුතුය.
09. අධිකරණයන්හි පවතින අධිකරණ ගරජිස්සරාර් ුරේපාු, නව බඳවා ගැනීේ මගින් පිරවීමට යටත්ව
ස්සථාන මාරු ලබාදී ඇති බව ස්ැලකිය යුතුය.

එච්.එස්ස.ගස්ෝමරත්න
අධිකරණ ගස්සවා ගකාමිෂන් ස්භාගේ
ගල්කේ
2019 ගපබරවාරි මස් 22 ගවනි දින,
ගකාළඹ 12,
අධිකරණ ගස්සවා ගකාමිෂන් ස්භා ගල්කේ කාර්යාලගේදී ය.

ආකෘතිය - I

අධිකරණගේ නම: ........................................................

ගල්කේ,
අධිකරණ ගස්සවා ගකාමිෂන් ස්භාව
2019 වාර්ික ස්ට්ථානමාරු ලැබු නිලධාරීන්
නිලධාරියාගේ නම

තනතුර

ස්සථාන මාරු ලද ගස්සවා ස්සථානය

1. ........................
2. ........................

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

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

2019 වාර්ික ස්සථාන මාරු ගල්ඛනය ලද බවත් ස්සථාන මාරු ලද ඉහත නේ නිලධාරීන් නියමිත දිනට
නව ගස්සවා ස්සථානගේ ගස්සවය ස්ඳහා වාර්තා කිරීමට හැකිවන පරිදි මුදාහැරීමට කටයුතු කරන බවත්
ගමයින් දන්වමි.

............................................................
ගදපාර්තගේන්තු ප්රධානියාගේ අත්ස්න හා
නිල මුද්රාව
දිනය: .......................................

ආකෘතිය - II
ගපෞද්. ලිපි ගගානු අංකය: EA/PF/....
අධිකරණගේ නම: .......................................................
තනතුර: .......................................................................
රල්කම්,
අධිකරණ රස්ට්වා රකාමිෂන් ස්ට්භාව
2019 වාර්ික ස්ට්ථානමාරු පිළිබද අභියාචනා

නම

තනතුර /
රරණිය

වස්ට්ර 04
ස්ට්ම්ූර්ණ
කර ඇතිද
යන වග

වර්තමාන රස්ට්වා
ස්ට්ථානය

අයදුම් කරන ලද
රස්ට්වා ස්ට්ථාන

ස්ට්ථාන මාරුවීම් ලද
රස්ට්වා ස්ට්ථානය

විගශසිත කරුණු:
1.

2.

3.

(ස්ැ.යු:- විගශසිත කරුණු යටගත් ගරෝග පිළිබඳ ස්ඳහන් කරන්ගන් නේ වවදය මණ්ඩඩල නිර්ගද්ශ/වවදය
වාර්තාවල පිටපත් අමුණා එවිය යුතුය.)
රරජිස්ට්රාර්රේ නිර්රේශය:
නිලධාරියා විින් අභියාචනගයහි ස්ඳහන් කර ඇති කරුණු මා විින් ගපෞද්ගලිකව
ඔහුගේ/ඇයගේ ගපෞද්ගලික ලිපිගගානුව අනුව පරීක්ෂා කර නිවැරදි බව තහවුරු කර ගන්නා ලදී.
ඊට අමතරව පහත කරුණු ද අධිකරණ ගස්සවා ගකාමිෂන් ස්භාගේ අවධානයට ගයාමු කළ යුතු බව
ගගෞරවගයන් ගයෝජනා කරමි. (විගශසෂ අපහසුතා පවතීද යනාදිය)
1.
2.
.............................................
ප්රධාන ගරජිස්සරාර්ගේ අත්ස්න හා
නිල මුද්රාව

දිනය: ...............................
රදපාර්තරම්න්තු ප්රධානියාරේ නිර්රේශය

ඉහත ප්රධාන ගරජිස්සරාර් විින් ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු ස්හ පහත ස්ඳහන් කරුණු අධිකරණ
ගස්සවා ගකාමිෂන් ස්භාගේ අවධානයට ලක් කර අනුප්රාේතිකගයකු ස්හිතව/රහිතව නිලධරයාගේ ඉල්ීම
නිර්ගද්ශ කරමි/ ගනාකරමි.
1.
2.

............................................................
ගදපාර්තගේන්තු ප්රධානියාගේ අත්ස්න හා
නිල මුද්රාව
දිනය: ................................

Annexe -A

Court Registrars’ service
Serial
Name & Grade
No

1.

Mrs.D.P.N.S.Dilrukshi
Gr.III

Present Station

New Station/Remarks

Supreme Court

Transfer not given

Cancellation of the
attachment to
JSC/Secretariat

2.

Miss.D.M.T.P.Dissanayake
Gr.III

HC/Colombo
(Attached to
JSC/Secretariat)

3.

Mr.K.K.W.Premalal
Gr.III

DC/Colombo

4.

Mrs.R.A.I.M.Weerarathne
Gr.III

CMC/Colombo
(Attached to
JSC/Secretariat)

5.

Miss.R.A.Nayanthi Nadeeshani
Gr.III

CMC/Colombo
(Attached to
JSC/Secretariat)

6.

Miss.W.W.P.S.Fernandoo
Gr.III

HC/Kalutara

CAHC/Kalutara

M/C Matugama

Transfer not given

7.

Mrs.N.H.Danaseeli
Gr II

DC/Elpitiya

DC/MC/Mawanella

DC/Matara

8.

Mr.A.H.Adhikari
Gr I

DC/Gampaha

Transfer not given

9.

Mrs.M.A.L.N.P.Munasinghe
Gr.II

HC/Gampaha

CAHC/Gampaha

10.

Mr.H.H.Dharmasiri
Gr I

DC/MC /Attanagalla

HC/Gampaha

11.

Mr.M.P.C.J.Pathirana
Gr I

HC/Negombo

DC/Gampaha

12.

Mrs.H.A.I.Hettiarachchi
Gr II

MC/Negombo

MC/Kuliyapitiya

13.

Mrs.P.K.N.Tissa
Gr I

Mr.W.W.M.B.Bandara
14. Gr.III

HC/Avissawella

CAHC/Homagama

CAHC/Homagama

DC/Avissawella

15.

Miss.M.S.J.Pathirana
Gr.I

HC/Balapitiya

HC/Galle

16.

Mrs.W.K.L.A.Vineetha
Gr.I

DC/Balapitiya

DC/Galle

17.

Mr.A.A.Bandara
Gr I

CAHC/Kandy

Transfer not given

18.

Mrs.H.G.P.P.Hathurusinghe
Gr I

DC/Nuwara Eliya

HC/Kandy

19.

Mrs.A.M.C.D.Atapattu
Gr III

MC/ Kandy

DC/Nuwara Eliya

Mr.N.M.N.Abeyratne
20. Gr I

DC/MC/Walapone

Transfer not given

Mrs.K.G.A.Premarathna
21. Gr III

DC/MC/Nawalapitiya

DC/MC/Hatton

Mrs.Y.S.K.Jayasundara
22. Gr.I

DC/MC/Teldeniya

CAHC/Kandy

MC/Embilipitiya

DC/Rathnapura

23.

Mrs.H.P.C.G.Hewawasam
Gr.III

Mr.P.Waduge
24. Gr I

CAHC/Kurunegala

Transfer not given

25.

Mrs.Jayampika Weerapola
Gr III

DC/MC/ Nikaweratiya

DC/Anuradhapura

26.

Mrs.R.A.S.N.Ranasinghe
Gr III

MC/ Polgahawela

DC/Colombo

HC/Puttalam

DC/MC/Chilaw

27. Mr.J.M.Warnasooriyar
Gr II

28.

Mr.G.Sirisena
Gr I

DC/MC/Marawila

HC/Chilaw

29.

Mrs.S.C.Seneviratne
Gr I

HC/Anuradhapura

Transfer not given

30.

Mrs.H.M.Wimalawathi
Gr I

HC/Polonnaruwa

DC/Kandy

31.

Mrs.D.S.P.Rupasinghe
Gr III

HC/Monaragala

HC/Ampara

Mr.R.S.Kugadasan
32. Gr III

DC/MC/Kayts

Mr.A.Nimsath Ali
33. Gr III

MC/Trincomalee

Mrs.P.Arivini
34. Gr III

MC/Batticaloa

35.

Mr.A.S.M.Jiffry
Gr I

Transfer not given

MC/Kalmunai

Transfer not given

MC/Kalmunai

DC/Batticaloa

36.

Mr.N.K.Kajarooban
Gr III

DC/MC/Mallakam

DC/MC/Mulativu

