ඒකාබද්ධ ෙසේවා චකෙල්ඛ : 01/2013

මෙග් අංකය : COM2/TRANS/03/2014
රාජ& පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ
කටයුතු අමාත&ාංශය,
නිදහස් චතුරශය,
ෙකොළඹ 07.
2013.06.17 ෙවනි දින.

අමාත&ාංශ ෙල්කම්වරුන්,
දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් / දිසාපතිවරුන්,
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්.

ඒකාබද්ධ ෙසේවාවන්හි නිලධරයන්ෙග් වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2014
රාජ& නිලධරයන්ෙග් ස්ථාන මාරුවීම් සම්බන්ධව රාජ& ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් අංක 1589/30
හා 2009.02.20 දිනැති අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළකර ඇති කාර්ය පටිපාටික රීති ( කාණ්ඩ අංක 1) හි
XVIII පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධානවලටද ෙමයට යා කර ඇති ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් ස්ථාන මාරු පටිපාටියටද
ඔෙබ් අවධානය ෙයොමු කරවනු ලැෙබ්.
02.
ඒකාබද්ධ ෙසේවයට අයත් පහත සඳහන් ෙසේවාවන්හි වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2014 ජනවාරි මස 01
දින සිට බල පැවැත්ෙවන ෙසේ කියාත්මක කළයුතු අතර, එහිදී නිලධරයන්ට ෙමන්ම රාජ& ෙසේවාවටද
ඇතිවන අපහසුතා මග හැරවීම පිණිස පහත සඳහන් ආකාරයට ස්ථාන මාරු පිළිබඳ කියාමාර්ග
අනුගමනය කිරීමට සැළකිලිමත් විය යුතුය.





රාජ& කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය (III / II / I)
රජෙය් භාෂා පරිවර්තක ෙසේවය (I)
ශී ලංකා රජෙය් පුස්තකාලයාධිපති ෙසේවය (III / II / I)
ශී ලංකා ෙතොරතුරු හා තාක්ෂණ ෙසේවය ( 3 පන්තිය )

 ඒකාබද්ධ රියදුරු ෙසේව ය (II'ආ' , II'අ', I)
 කාර්යාල ෙසේවක ෙසේවය (III / II / I)
03.

ස්ථාන මාරු කමිටු;;

ස්ථාන මාරු කමිටු පහත සඳහන් ආකාරයට පිහිටුවීමට කියා කළ යුතුය.
3.1

අභ"න්තර ස්ථාන මාරු කමිටු
(අ)
අමාත&ාංශ ස්ථාන මාරු කමිටු එක් අමාත&ාංශයක් යටෙත් වන
ෙදපාර්තෙම්න්තු අතර, ස්ථාන මාරුවීම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම.
(ආ)
ෙදපාර්තෙම්න්තු ස්ථාන මාරු කමිටු - ෙදපාර්තෙම්න්තු ඇතුළත ෙසේවා
ස්ථානවලට ෙකෙරන මාරුවීම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම. (දිස්තික්කය තුළ
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල අතර ෙකෙරන ස්ථාන මාරුවීම් සම්බන්ධෙයන්
දිස්තික් ෙල්කම් විසින් කටයුතු කිරීම.)

3.1.1 අභ"න්තර ස්ථාන මාරු කමිටු තීරණ.
(අ)
ඉහත 3:1 ෙඡ්දයට අදාළව ගන්නා ලද අභ&න්තර ස්ථාන මාරු කමිටු තීරණයන්
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අංශෙය් මාරු කමිටුවලට තීරණ ගැනීමට හැකිවන පරිදි ෙමම
චකෙල්ඛෙය් 7:1 ෙඡ්දෙය් සඳහන් කර ඇති 2013.07.31 දිනට පථම ඒකාබද්ධ ෙසේවා
අධ&ක්ෂ ජනරාල් ෙවත අනුමැතිය සඳහා එවීමට කටයුතු කළ යුතුය.
(ආ)
ෙමම අමාත&ාංශය විසින් ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් ස්ථාන මාරුවීම් ලැයිස්තු
පිළිෙයල කරන අවස්ථ ාෙව්දී හා සම්පූර්ණ කළ පසුව ද සමහර අමාත&ාංශ /
ෙදපාර්තෙම්න්තු ස්ථාන මාරුවීම් සිදුකරන ෙහයින් වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්
කිරීෙම්දී ව&ාකූල තත්ත්වයක් වාර්තා වී ඇත. එබැවින්, ෙමම තත්ත්වය මග හැරවීම
සඳහා ෙදපාර්තෙම්න්තු / අමාත&ාංශ ස්ථාන මාරුවීම් 7:1 ෙඡ්දය යටෙත් දක්වා
ඇති කාල වකවානුවලට අනුකූලව පවත්වා ඒවාෙය් තීරණ 2013 ජූලි 31 ට ෙපර
1

ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ&ක්ෂ ජනරාල් ෙවත දන්වා එවිය යුතුය. ඉන්පසු ඔවුන් විසින්
කිසිදු ස්ථාන මාරු තීරණයක් ෙනොගත යුතුය.
(ඇ)
අමාත&ාංශ/ ෙදපාර්තෙම්න්තුවල අභ&න්තර මාරු කමිටු තීරණ අදාල දිනට ෙපර
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ&ක්ෂ ජනරාල් ෙවත එවනු ෙනොලැබුවෙහොත් එම ස්ථාන මාරුවීම්
පිළිබඳව කටයුතු අනවශ& බවට සලකා කියා කරනු ලැෙබ්.
3.2 ඒකාබද්ධ ෙසේවා අංශෙය් ස්ථාන මාරු කමිටු
අමාත&ාංශ අතර හා ෙදපාර්තෙම්න්තු අතර නිලධරයන්ෙග් ස්ථාන මාරු සම්බන්ධෙයන්
කටයුතු කිරීම.
3.3 ස්ථාන මාරු සඳහා ලැෙබන අයදුම්පත සංඛ&ාව සැලකිල්ලට ෙගන ඒ ඒ
ෙසේවාවන් සඳහා පමාණවත් අයදුම්පත සංඛ&ාවක් ලැබී තිෙබ් නම් අදාල ෙසේවාවන්
සඳහා ෙවන ෙවනම මාරු කමිටු පිහිටුවිය යුතුය.
3.4 සෑම ස්ථාන මාරු කමිටුවක් විසින්ම රාජ& ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් අංක 1589/30 අති
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් කාර්ය පටිපාටික රීති ( කාණ්ඩ අංක 1) හි XVIII පරිච්ෙඡ්දයට
යටත්ව ෙමම චකෙල්ඛෙය් 4 වගන්තිෙය් සඳහන් ෙපොදු පතිපත්තිවලට අනුකූලව ස්ථාන
මාරුවීම් පිළිබඳව කියාකළ යුතුය.
04.

ස්ථාන මාරු සඳහා නිලධරයන්ෙග් සුදුසුකම් තීරණය කිරීෙම් ෙපොදු පතිපත්ති;
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පටිපාටිෙයහි සඳහන් වන
විධිවිධාන අදාල ෙව්.

05.

ස්ථාන මාරු අයදුම්පත;;
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පටිපාටිෙයහි 3.3 වගන්තිෙයහි
සඳහන් විධිවිධාන අදාල ෙව්.

5.1

ඒකාබද්ධ ෙසේවා අංශෙය් ස්ථාන මාරු කමිටු ෙවත ඉදිරිපත් කළයුතු ෙල්ඛන;;

5.1.1

ෙමම අමාත&ාංශෙය් ඒකාබද්ධ ෙසේවා අංශෙය් පිහිටුවා ඇති ස්ථාන මාරු කමිටු
ෙවත පහත සඳහන් ලියකියවිලි 07 වන ෙඡ්දෙය් සඳහන් කාල සටහනට අනුකූලව
ජූලි මස 31 දිනට ෙපර ඉදිරිපත් කිරීමට අමාත&ාංශ
ෙල්කම්වරුන් /
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් /දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්/ ආයතන පධානීන් කියා කළ
යුතුය. තව ද 2013
2013 ජූලි මස 01 දිනයත්,, 2013 ෙදසැම්බර් මස 31 වන දිනයත්
අතර කාලෙය්දී අෙන"ෝන" ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා ඉල්ලුම්පත භාරෙනොගත යුතුය..

(අ)

ඒ.ෙසේ./වා.ස්.මා./01 දරන ආකෘති පතය අනුව සකස් කරන ලද ස්ථාන මාරු
අයදුම්පතය ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් නිර්ෙද්ශ සහිතව එවිය යුතුය. තව ද එක්
නිලධරෙයකුට එක් අයදුම්පතයක් පමණක් ඉදිරිපත් කරන ෙලසට උපෙදස් දිය
යුතුය.(අභ&න්තර ස්ථාන මාරු කමිටු විසින් ද සුදුසු සංෙශෝධන සහිතව ෙමම
ආකෘති පතය පාවිච්චි කිරීම මැනවි)

(ආ) ඒ.ෙසේ./වා.ස්.මා./02 දරන ආකෘතිය අනුව සකස් කරන ලද වාර්ෂික ස්ථාන මාරු
අයදුම්පත් උපෙල්ඛනය
(ඇ) ඒ.ෙසේ./වා.ස්.මා./03 ආකෘතිය අනුව සකස් කරන ලද එකම ආයතනයක/ දිස්තික්කයක
අවුරුදු 05 කට වඩා ෙසේවය කර ඇති ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් සියලු නිලධරයන්ෙග් ෙසේවා
විස්තර
5.1.2 ඉහත අංක 3.1 ෙඡ්දය යටෙත් කරන ලද අභ&න්තර ස්ථාන මාරු නිෙයෝග පිළිබඳ
වාර්තාව ද ෙම් සමග එවිය යුතුය.
2

06. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ෙයෝජනා සමාෙලෝචන කමිටු;;
6.1

ස්ථාන මාරු නිෙයෝගයන්ට විරුද්ධව ෙකෙරන අභියාචනා සලකා බැලීම සඳහා රාජ&
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් අංක 1589/30 අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් XVIII පරිච්ෙඡ්දෙය්
කාර්ය පටිපාටික රීතීන්හි 210 වගන්තිය අනුව වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ෙයෝජනා
සමාෙලෝචන කමිටු පිහිටුවා ඒ අනුව අවශ& කටයුතු කළ යුතුය. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනා සලකා බලනු ලබන්ෙන් රාජ& ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාෙව් අංක 1589/30 අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් XVIII පරිච්ෙඡ්දෙය් කාර්ය
පටිපාටික රීති 211 වගන්තියට අනුකූල ෙව් නම් පමණි.

6.2

ස්ථාන මාරු නිෙයෝගයන්ට විරුද්ධව ෙකෙරන අභියාචනා සලකා බැලීම සඳහා වාර්ෂික
ස්ථාන මාරු පිළිබඳව වූ සමාෙලෝචන කමිටු මඟින් පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව
තවදුරටත් පරීක්ෂා කර තීරණ ගනු ඇත.

6.3

-

වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් පතිපත්තියට අනුකූල ෙනොවන පරිදි කරන ලද මාරුවීම්

-

නිලධරයන්ෙග් ඉල්ලීම් ඉටු ෙනොවුනු අවස්ථා (මනාප අනුව 1,2,3 යන ෙසේවා
ස්ථාන ඉල්ලීම් ෙලස සලකනු ලැෙබ්)

-

නිලධරයන්ෙග් ඉල්ලීම්වලට පටහැනි ෙලස කරන ලද මාරුවීම්

-

ස්ථාන මාරුවීම් අයදුම් කරන ලද දිනෙයන් පසුව නිලධරයන්ට සිදුවූ හදිසි විපත්
/ හදිසි අනතුරු / ආපදා / අසනීප වැනි සානුකම්පිත තත්ත්වයන් පිළිබඳව
පිළිගත හැකි නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් ඒවා පිළිබඳව

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ෙයෝජනා සමාෙලෝචන කමිටු තීරණ ලබා දීෙමන් පසුව නැවත
සිදුකරනු ලබන අභියාචන කාර්ය පටිපාටික රීතින්හි XX වන පරිච්ෙඡ්දෙය් 230
වගන්තිය අනුව රාජ& ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

07.. ස්ථාන මාරු කාල සටහන;;
7.1 ෙමම චකෙල්ඛෙය් 3:1 යටෙත් ස්ථාන මාරු පිළිබඳව කටයුතු කිරීම සඳහා වූ
කාල සටහන පහත සඳහන් පරිදි ෙව්.
ජුනි 15 ට ෙපර

මාරු කමිටු පිහිටුවීම හා ස්ථාන මාරු පටිපාටිය සකස් කිරීම

ජූලි 01ට ෙපර

ඉහත 3.1 ෙඡ්දය අනුව සියලුම ස්ථාන මාරු අයදුම්පත්
භාරගන්නා අවසාන දිනය

ජූලි 15ට ෙපර

3.1 ෙඡ්දය අනුව ෙදපාර්තෙම්න්තු /අමාත&ාංශ අභ&න්තර
ස්ථාන මාරු පිළිබඳ තීරණ ෙගන අවසන් කිරීම

ජූලි 31ට ෙපර

7.2

3.1 ෙඡ්දය අනුව ෙදපාර්තෙම්න්තු / අමාත&ාංශ ස්ථාන මාරු
තීරණ සහිත ෙල්ඛන සකස් කිරීම හා ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ&ක්ෂ
ජනරාල් ෙවත එවීම

ඉහත 3.2 යටෙත් ඒකාබද්ධ ෙසේවා අංශෙය් මාරු කමිටු කාල සටහන:-

ජූනි 01ට ෙපර

ස්ථාන මාරු කමිටු පිහිටුවීම

ජූනි 15ට

ස්ථාන මාරු පටිපාටිය සකස් කර ගැනීම.

ෙපර

3

ජූනි 30ට ෙපර

ඔක්ෙතෝබර් 15ට ෙපර

වාර්ෂික ස්ථානමාරු චකෙල්ඛය නිකුත් කිරීම.
ඒ.ෙසේ./වා.ස්.මා./01 ආකෘතියට අනුව සම්පූර්ණ කරන ලද,
ඒ.ෙසේ./වා.ස්.මා./02 ආකෘතිය අනුව උපෙල්ඛනගත කළ
අයදුම්පත් හා ඒ.ෙසේ./වා.ස්.මා./03 ආකෘතිය සම්පූර්ණ කර
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ&ක්ෂ ජනරාල් ෙවත එවීම.
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අංශෙය් නිලධාරීන් රැස් වී ස්ථාන මාරු කමිටු
පිළිබඳව කටයුතු අවසන් කර ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ&ක්ෂ
ජනරාල්ට අවසන් තීරණ ගැනීමට ඉදිරිපත් කිරීම.
ස්ථානමාරු තීරණ අමාත&ාංශ/ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට දැන්වීම සහ
වාර්ෂික ස්ථානමාරු ෙයෝජනා සමාෙලෝචන කමිටු පත් කිරීම.
ස්ථානමාරුවීම් පිළිබඳව ඒකාබද්ධ ෙසේවා අංශය ෙවත
සමාෙලෝචන කමිටු සඳහා අභියාචනා භාර ගැනීෙම් අවසාන
දිනය.
එම අභියාචනා පිළිබඳ සමාෙලෝචන කමිටු මඟින් තීරණ ගැනීම.

ෙනොවැම්බර් 01ට ෙපර

සමාෙලෝචන කමිටු මඟින් තීරණ දැනුම් දීම අවසන් කිරීම.

ජූලි 31ට ෙපර

අෙගෝස්තු 31ට ෙපර
සැප්තැම්බර් 15ට ෙපර
සැප්තැම්බර් 29ට ෙපර

08.

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සම්බන්ධෙයන් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්ෙග් වගකීම;;
8.1

සෑම නිලධරෙයක් පිළිබඳවම නිවැරදි හා සම්පූර්ණ ෙතොරතුරු සැපයීමට ආයතන /
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් වගබලා ගත යුතුය. සාවද" අසම්පූර්ණ ෙතොරතුරු ඇති බව
ෙහළිවුවෙහොත් ඒ පිළිබඳව අදාළ ආයතන / ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් හා එම ලැයිස්තු
සකස් කළ හා හරි වැරදි බලන ලද නිලධරයන් වගකීමට බැඳී සිටින අතර ඔවුන්
විනයානුකූල කටයුතු වලට ද යටත් ෙව්.

8.2.

ස්ථාන මාරු කමිටු මගින් අමාත"ාංශෙයන් / ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පිටතට ස්ථාන
මාරුවීම් ලබා දී ඇති නිලධරයන් අනුපාප්තිකයන් පැමිෙණන ෙතක් රඳවා ෙනොෙගන
නියමිත දින නව ෙසේවා ස්ථානෙය් රාජකාරි භාරගැනීමට හැකි වන ෙසේ ඔවුන් මුදාහැරීමට
කටයුතු කළ යුතු ය. ෙමම විධිවිධානවලට පටහැනිව කටයුතු කරන ආයතන පධානීන්
සම්බන්ධෙයන් විනයානුකූලව කටයුතු කිරීම පිණිස අදාළ බලධරයා ෙවත වාර්තා
කරනු ලැෙබ්..

8.3

ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ නිලධරයන් නියමිත දින සිට නව ෙසේවා ස්ථානෙය් රාජකාරී
කටයුතුවලට වාර්තා කර තිබියදීත් ඇතැම් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් විසින් අදාළ
නිලධරයන් මුදාහැර ෙනොමැති අවස්ථා වාර්තා වී ඇත. එවැනි අවස්ථා උද්ගත ෙනොවීමට
ආයතන පධානීන් වගබලා ගතයුතු අතර එම නිලධාරීන් මුදා ෙනොහරින්ෙන් නම්
තවදුරටත් වැටුප් ෙගවීම සම්බන්ධෙයන් ආයතන පධානීන් විසින් වගකීම භාරගත
යුතුය..

8.4

ස්ථාන මාරුවීම් ලැෙබ් යයි අෙප්ක්ෂිත නිලධරයන්ෙග් රාජකාරී කටයුතු කල් ඇතිව
ෙවනත් නිලධරයන්ට පුහුණු කර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් අනුව නියමිත දිනට නිලධරයන්
නිදහස් කරවීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්/ අමාත&ාංශ ෙල්කම්වරුන් විසින් කටයුතු කළ
යුතු ය. ෙමවැනි කරුණු සම්බන්ධෙයන් පසුව ෙකෙරන ඉල්ලීම් සලකා බලනු ෙනොලැෙබ්.

8.5

ෙමම චකෙල්ඛෙය් සඳහන් විධිවිධාන ඔබෙග් අමාත&ාංශෙය් / ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
සියළුම නිලධරයන් ෙවත දැන ගැනීමට සැලැස්විය යුතුය.

8.6

ස්ථාන මාරුවීම් ලැබීමට ඉඩ ඇතැයි සිතන කිසියම් නිලධරෙයකු ෙසේවා අවශ"තාවය මත
තවත් වර්ෂයක් තම ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ රඳවා ගතයුතුයයි ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
අදහස් කරන්ෙන් නම්, නිර්ෙද්ශිත අයදුම්පත ෙයොමු කරන අවස්ථාෙව්දීම ඒ පිළිබඳව
පැහැදිලි කර අදාළ අමාත"ාංශ ෙල්කම්ෙග් නිර්ෙද්ශ ඇතිව ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ"ක්ෂ
ජනරාල් ෙවත තම ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළයුතු ෙව්. අධ"ක්ෂ ජනරාල් විසින් ස්ථාන මාරු
4

කමිටුවලට ඒ පිළිබඳව දැනුම් දී කියා කරනු ඇත. එක් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකුට
සීමිත නිලධරයන් පිරිසක් සඳහා පමණක් ඉල්ලීම් කළ හැක. එක් වතාවක දී ෙමම
අවස්ථ ාව ලබා දී ඇති නිලධරෙයකු සඳහා නැවත අවස්ථ ාවක් ලබා ෙදනු ෙනොලැෙබ්.

09.

8.7

ස්ථාන මාරුවීම් ලැබ වර්තමාන ෙසේවා ස්ථානෙයන් නිදහස් කරනු ලැබූ, නියමිත දිනට නව
ෙසේවා ස්ථානවල රාජකාරී භාර ගැනීමට වාර්තා ෙනොකරන නිලධාරීන් ෙවත නව
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා මඟින් ෙසේවය හැරයාෙම් නිෙව්දනය නිකුත් කිරීමට කටයුතු
කළ යුතුය. (ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ&ක්ෂ ජනරාල් ෙවත හා රාජ& ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව
ෙවතද පිටපතක් සහිතව)

8.8

ස්ථාන මාරු නිෙයෝග කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් කාර්ය පටිපාටික රීති
(කාණ්ඩ අංක 01) හි 11 වගන්තිෙය් විධිවිධාන අදාළ විය යුතුය.

නිලධරයන්ෙග් වගකීම්;;
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිෙයෝගයක් ලැබූ සියලුම නිලධරයන් නියමිත දිනෙය් දී නව
රාජකාරී ස්ථානය ෙවත ෙසේවය සඳහා වාර්තා කිරීමට බැඳී සිටිති.

10.

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් රාජ& ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව්
අංක 1589/30 අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් කාර්යය පටිපාටික රීති 214, 215, 216, 217
වගන්තිවල සඳහන් විධිවිධාන බලපැවැත්ෙවනු ඇත.

11.

ෙමම චකෙල්ඛෙය් දක්වා ෙනොමැති විධිවිධාන සම්බන්ධෙයන් ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ&ක්ෂ
ජනරාල්ෙග් තීරණය අවසාන තීරණය ෙව්.

12.

ෙමම චකෙල්ඛය රාජ& ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් අංක 1589/30 අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය්
කාර්ය පටිපාටික රීති (කාණ්ඩ අංක 1) හි XVIII පරිච්ෙඡ්දෙය් 202 වගන්තිය අනුව නිකුත්
කරනු ලැෙබ්.

ෙක්.වී.පී.එම්.ෙජ්. ගමෙග්,
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ&ක්ෂ ජනරාල්,
රාජ& පරිපාලන සහ ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත&ාංශය.
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වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පටිපාටිය (ඒකාබද්ධ ෙසේවය)
1. ඒකාබද්ධ ෙසේවයට අයත්





රාජ& කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය (III / II / I)
රජෙය් භාෂා පරිවර්තක ෙසේවය (I)
ශී ලංකා රජෙය් පුස්තකාලයාධිපති ෙසේවය (III / II / I)
ශී ලංකා ෙතොරතුරු හා තාක්ෂණ ෙසේවය ( 3 පන්තිය )




ඒකාබද්ධ රියදුරු ෙසේවය (II'ආ' , II'අ', I)
කාර්යාල ෙසේවක ෙසේවය (III / II / I)

යන ෙසේවාවන්හි නිලධරයන්ෙග් ස්ථාන මාරුවීම් පහත දැක්ෙවන ආකාරෙයන් සිදු
ෙකෙර්.
(අ)

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු
වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් අෙප්ක්ෂා කරන නිලධරයන්ෙග් ඉල්ලීම් ඉටු කිරීම සඳහා
වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් කමිටු කියාත්මක ෙකෙර්. ඒ හැරුණු විට කිසියම්
නිලධරෙයකුෙග් සාධාරණ ඉල්ලීමක් ඉටු කිරීමට ඉඩ ලබා ගැනීම සඳහා ෙහෝ
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් විසින් පරිපාලනමය කරුණු අනුව කරනු ලබන නිර්ෙද්ශ
කියාත්මක කිරීම පිණිස ෙසේවා ස්ථානයක/ පෙද්ශයක නියමිත ෙසේවා කාලය සම්පූර්ණ
කළ නිලධරෙයකු ෙවනත් ෙසේවා ස්ථානයකට මාරු කිරීමට ද මාරු කමිටු තීරණ ගත
හැක. ෙමම මාරුවීම් වර්ෂෙය් ආරම්භක වැඩ කරන දිනෙය් සිට කියාත්මක ෙව්.

(ආ)

වාර්ෂික ෙනොවන ස්ථාන මාරු
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුවලදී හැර ඒකාබද්ධ ෙසේවා අංශෙය් ෛදනිකව සිදුෙකෙරන
කාර්යයක් වශෙයන් ස්ථාන මාරුවීම් සිදු ෙනොෙකෙර්. එෙහත් ෙසේවා අවශ&තා සහ
විනය ෙහේතු මත ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ&ක්ෂ ජනරාල් විසින් ස්ථාන මාරු නිෙයෝග නිකුත්
ෙකෙර්. සාමාන& රාජකාරි කටයුතුවලට බාධාවක් ෙනොවන සුහද ස්ථාන මාරු ඉල්ලීම් ද
නිලධරයන්ෙග් හදිසිවූ ද සානුකම්පිතව සලකා බැලිය යුතු වූ කරුණු අඩංගු ඉල්ලීම් ද
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් නිරීක්ෂණ හා නිර්ෙද්ශ ඇතිව ඉදිරිපත් කරන විට ඒ
පිළිබඳව සලකා බලා අවශ& පියවර ගනු ලැෙබ්.

2.

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුෙව් කාර්යභාරය
රාජ& ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් අංක 1589/30 අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් කාර්ය
පටිපාටික රීති ( කාණ්ඩ අංක 1) හි XVIII

පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධානවලට සහ ෙමම

ස්ථාන මාරු පටිපාටිෙය් දැක්ෙවන කරුණුවලට යටත්ව 206 හා 207 වගන්තිවලට
අනුව කටයුතු කරමින් ඉහත 1(අ) ෙඡ්දෙය් සඳහන් අවස්ථාවලදී ඒකාබද්ධ ෙසේවා
අධ&ක්ෂ ජනරාල් ෙවත නිර්ෙද්ශ ලබා දීම ස්ථාන මාරු කමිටුවල කාර්යභාරයෙව්.
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3.

වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්වලදී සලකා බැලිය යුතු ෙපොදු ප්රතිපත්ති
3.1

තම ෙසේවා ස්ථානෙය් අඛණ්ඩව වසර 02ක් ෙසේවය කර තිබීම වාර්ෂික ස්ථාන
මාරුවීමක් සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ෙව්.

3.2

වසර 05ට වැඩි කාලයක් එකම ෙසේවා ස්ථානයක ෙසේවය කර ඇති නිලධරයන් ස්ථාන
මාරුවීම්වලට යටත් වන්ෙන්ය.

3.3

වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීෙම් දී ඒ සඳහා සකස් කර හඳුන්වා
ෙදනු ලබන ආදර්ශ ආකෘති පතයට අනුවම සකස් කළ අයදුම්පත් පමණක් ඉදිරිපත් කළ
යුතුෙව්.

3.4

ස්ථාන මාරුවීම් අයදුම් කරන නිලධරයන් කිසියම් පෙද්ශයක නිශ්චිත කාර්යාලයකට
පමණක්ම ස්ථාන මාරු වී යාමට අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නම් පෙද්ශෙය් නම සහ
කාර්යාලෙය් නම යන ෙදකම සඳහන් කිරීම සුදුසුය. තමන් ස්ථාන මාරු වී යාමට
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් කිසියම් පෙද්ශයකට යාෙම් අවශ&තාවය මත ද නැතෙහොත් තමන්
කැමති ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙහෝ කාර්යාලයකට යාමට වුවමනාෙවන් ද යන්න අයදුම්පෙත්
සඳහන් කිරීම සුදුසුය. ඒ අනුව තමන්ෙග් මනාපය අනුපිළිෙවලින් දැක්ෙවන පරිදි
පෙද්ශ ෙහෝ කාර්යාල නම් කළ යුතු ෙව්.

3.5

ෙසේවා කාලය ගණනය කිරීම.
(අ) වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්වලදී කාල ගණනය කරනු ලබනුෙය් ෙපර වර්ෂෙය්
ෙදසැම්බර් මස 31 වන දිනටය (2014 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා 2013.12.31
දිනය)
(ආ) ෙසේවා කාලයන් ගණනය කිරීෙම් දී ෙසේවෙය් ආරම්භක දිනය ෙලස සැලකිය යුත්ෙත්
ෙසේවයට වාර්තා කළ වර්ෂෙය් ජනවාරි මස පළමු වන දිනයයි. නමුත් නිලධරයාෙග්
පාලන විෂයය ඉක්මවා ගිය කරුණක් ෙහේතුෙවන් ෙසේවයට වාර්තා කළ දිනය පසු
දිනයක් ෙව් නම් ස්ථාන මාරු කමිටුව ඒ පිළිබඳව සැලකිල්ල ෙයොමු කරයි.
(ඇ) ෙසේවා කාලය ගණනය කිරීෙම් දී එක් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් / අමාත&ාංශයක් ෙහෝ
දිස්තික්කයක් තුළ අඛණ්ඩව ෙහෝ ඛණ්ඩව ෙසේවය කළ ෙසේවා කාලවල එකතුව මුළු
ෙසේවා කාලයක් ෙලස ගණන් ගනු ලැෙබ්.
(ඈ) කිසියම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් / අමාත&ාංශයක් යටෙත් කුමන දිස්තික්කයක ෙසේවය
කළ ද එම ෙසේවා කාලය එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්/ අමාත&ාංශෙය් ෙසේවා කාලය
වශෙයන් ගණන් ගනු ලැෙබ්. දිස්තික්කයක් තුළ ෙසේවා කාලය ගණන් ගැනීෙම්දී එම
දිස්තික්කය තුළ කුමන කාර්යාලයක ෙසේවය කළ ද දිස්තික් ෙසේවා කාලය ෙලස
ගණන් ගැෙන්.
(ඉ) ෙදපාර්තෙම්න්තුවක ෙසේවය කළ කාලය ගණන් ගැනීෙම් දී නිලධරෙයකුෙග් පාලන
විෂය ඉක්මවා ගිය ෙහේතුවක් මත ෙසේවෙය් ෙනොසිටි කාලය ගණන් ගනු ෙනොලැෙබ්.
(ඊ) අමාත&ාංශ සංෙශෝධනය වීම ෙහේතුෙවන් එක් අමාත&ාංශයක සිට ෙවනත්
අමාත&ාංශයකට අනුයුක්ත කිරීම සිදුවූ නිලධරයන් සම්බන්ධෙයන් ෙසේවා කාලය
7

ගණනය කිරීෙම්දී අෙහෝසි කරන ලද අමාත&ාංශෙය් ෙසේවා කාලය ද මුළු ෙසේවා
කාලයට ගණන් ගනු ලැෙබ්.
3.6

ෙසේවා ස්ථාන වර්ගීකරණය
(අ) රාජ& ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් අංක 1589/30 අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් කාර්ය
පටිපාටික රීති ( කාණ්ඩ අංක 1 ) හි XVIII පරිච්ෙඡ්දෙය් 203 වගන්තිෙයහි (iii) අනු
අංකෙයන් ආවරණය වන ෙසේවා ස්ථාන හා (V) අනු අංකෙයන් ආවරණය වන ෙසේවා
ස්ථාන කිහිපයක් පියමනාප ෙසේවා ස්ථාන ෙලස හැදින්ෙව්.

(ආ)

පහත සඳහන් ෙසේවා ස්ථාන පියමනාප ෙසේවා ස්ථාන ෙලස සලකනු ලැෙබ්.
01.

ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

02.

ෙද්ශීය අදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

03.

විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව

04.

ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

05.

ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව (රියදුරු ෙසේවයට අදාල ෙනොෙව්)

06.

සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

07.

විෙද්ශ කටයුතු අමාත&ාංශය (රාජ& කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙය්
නිලධරයන්ට අදාල ෙනොෙව්)

08.

විෙශේෂ කාර්ය බලකා මූලස්ථානය (රියදුරු ෙසේවයට අදාල ෙනොෙව්)

09.

ගාල්ල දිස්තික්කය (ශී ලංකා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ෙසේවෙය් නිලධරයන්ට
පමණක් අදාල ෙව්.)

10.
(ඇ)

වරින් වර පියමනාප ෙලස හදුනාගන්නා ෙසේවා ස්ථාන

ස්ථාන මාරුවී යාමට ඉල්ලීම් අඩු පමාණයක් ඇති ෙසේවා ස්ථාන පියමනාප ෙනොවන
ෙසේවා ස්ථාන වශෙයන් හැදින්ෙව්.

3.7

පියමනාප ෙසේවා ස්ථානවල ෙසේවා කාලය ගණනය කිරීම

(අ)

පියමනාප ෙසේවා ස්ථානයක වසර 05ක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කරන ලද
නිලධාරිෙයකුට නැවත පියමනාප ෙසේවා ස්ථානයකට මාරුවීමට ඉල්ලුම් කළ හැක්ෙක්
පියමනාප ෙසේවා ස්ථානෙයන් පිටතට ෙගොස් වසර 15ක් ගතවී ඇත්නම් පමණි.

(ආ)

ෙසේවාවන් එකකට වැඩි ගණනක ෙසේවය කළ නිලධරයන්ෙග් පියමනාප ෙසේවා කාලය
ගණන් ගැනීෙම්දී ෙපර ෙසේව යක දී එම ෙසේවයට පිය මනාප වූ ෙදපාර්තෙම්න්තුවක
ෙසේවය කර ඇත්නම් එය ද ගණන් ගනු ලැෙබ් (උදා:-කණිෂ්ඨ ෙසේවක උසස්වීම් ලද
නිලධරයන්ෙග් කණිෂ්ඨ ෙසේවක ෙසේවා කාලය)
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(ඇ)

පියමනාප යැයි සැළෙකන ෙසේවා ස්ථානයක දැනට ෙසේවය කරන නිලධාරිණිෙයකුෙග්
ෙසේවා ස්ථානයක ෙසේවා කාලය ගණනය කිරීෙම්දී එම කාලය තුලදී ලබා ෙගන ඇති
පසූති නිවාඩු (වැටුප් සහිත, අඩවැටුප් හා වැටුප් රහිත) කාලය ගණනය කරනු
ෙනොලැෙබ්.

3.8

පියමනාප ෙසේවා ස්ථානවල ෙසේවය කරන නිලධරයන් විසින් නැවත පියමනාප
ස්ථානයකට කරනු ලබන මාරු ඉල්ලීම් සලකා බලනු ලබන්ෙන් එම ෙසේවා ස්ථානවලට
ෙවනත් ෙසේවා ස්ථානවල ෙසේවය කළ නිලධරයන් විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීම් සලකා
බැලීෙමන් පසුවය.

3.9

වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්වලට යටත් ෙනොවන නිලධාරීන්

(අ) අවුරුදු 53 ඉක්මවූ නිලධරයන් දිස්තික්කය තුළ ෙවනත් ෙසේවා ස්ථානයකට මාරු කළ
හැකි වුව ද ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීමක් ෙනොමැතිව දිස්තික්කෙයන් පිටතට මාරු ෙනොකළ
යුතුය.
(ආ) 2014.01.01 දිනට අවු: 58 ඉක්මවූ නිලධරයන් ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීමක් ෙනොවන කල්හි
දිස්තික්කය තුළ වුව ද මාරු ෙනොකළ යුතු ය. පියමනාප ෙසේවා ස්ථානයන්හි ෙසේවය
කරන වයස අවුරුදු 59 ඉක්මවූ නිලධාරීන් ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීමක් ෙනොමැති කල්හි
ස්ථානමාරු ෙනොකළ යුතුය.
3.10

වෘත්තීය සමිති සඳහා අනුගහය

(අ) කම්කරු ෙකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ&ක්ෂ
ජනරාල් විසින් පිළිගත් ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් වෘත්තීය සංගමයක මව් සංගමෙය්
ෙල්කම්,සභාපති, භාණ්ඩාගාරික හා මධ& විධායක සභිකයන් මාරු කරන්ෙන් නම්
අදාළ වෘත්තීය සංගමෙය් ෙල්කම්ෙග් නිර්ෙද්ශ සැලකිල්ලට ෙගන සංගමෙය්
කටයුතුවලට බාධා ෙනොවන ෙසේවා ස්ථානයකට මාරු කළ යුතු ය.
(ආ) ෙමම වගන්තිෙය් දැක්ෙවන අනුගහ භුක්ති විඳීමට අෙප්ක්ෂා කරන ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය්
වෘත්තීය සංගම්වල නිලධරයන් සංගමෙය් ෙල්කම් මගින් ඒ සඳහා අයදුම්පතයක්
පිළිෙයල කර ( ආයතන සංගහෙය් XXVපරිච්ෙඡ්දෙයහි 7:5 උපවගන්තිය අනුව) මාරු
කමිටු රැස්වීමට සති ෙදකකටවත් ෙපර ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ&ක්ෂ ජනරාල් ෙවත
ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙව්. ෙම් පිළිබඳව පසුව ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලීම් සලකා බලනු
ෙනොලැෙබ්. පියමනාප ෙදපාර්තෙම්න්තුවල රැඳී සිටීමට ෙමම අනුගහය අදාළ කර ගත
ෙනොහැක.
3.11

යම් නිලධරයකුෙග් කලතයා ෙපොලිසිෙය් ෙහෝ තිවිධ හමුදාෙව් උතුරු නැෙගනහිර
රාජකාරිෙය් නිරතව සිටින / කියාන්විත රාජකාරිෙය්දී ආබාධිත තත්වයට පත්ව ඇති
බවට ලිඛිත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන නිලධරයන්ෙග් ස්ථාන මාරුවීම් කළයුතු වන්ෙන්
ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම් අනුව පමණි. එෙසේම එවැනි නිලධරයන්ෙග් ස්ථාන මාරුවීම් ඉල්ලීම්
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පිළිබඳව පමුඛත්වය දැක්විය යුතු ෙව්. ෙමවැනි නිලධරයන් පියමනාප ෙසේවා
ස්ථානයකින් පිටතට මාරු කිරීමට සිදුවන්ෙන් නම් ඊට ආසන්නම කාර්යාලයකට ෙහෝ
නිලධරයාෙග් ඉල්ලීමකට අදාළ කාර්යාලයට මාරු කළ යුතුය.
3.12

සෑම විටම නිලධරයාෙග් ඉල්ලීම අනුව තම කලතයාෙග් ෙසේවා ස්ථානය අයත්
පෙද්ශයට ආසන්න ෙසේවා ස්ථානයකට මාරුවීම් ලබා දීමට හැකි සෑම උත්සාහයක්ම
දැරිය යුතු අතර පියමනාප ෙනොවන්නා වූ කාර්ය ස්ථානයන්හි ෙසේවය සඳහා
නිලධරයන් ෙතෝරා

ගැනීෙම්දී පාසල් යන දරුවන් ඇති විවාහක නිලධරයන්ට

වඩා අවිවාහක නිලධරයන් ද, පාසල් යන දරුවන් ෙනොමැති විවාහක නිලධරයන්
ද හැකි සෑම අවස්ථ ාවකදීම ෙතෝරා ගැනීමට සැළකිලිමත් විය යුතුය
3.13 (අ)

පාසල් යන දරුවන්, ආබාධිත දරුවන්, දීර්ඝ කාලීන අසනීප මත එක්තැන්ව සිටින
කලතයන් සහ කලතයා විෙද්ශගතව සිටින අවස්ථ ාවන්හි වැනි පිළිගත හැකි
කරුණු ඇතිව තම ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් නිර්ෙද්ශයන් සහිතව ඉදිරිපත්
කරන ඉල්ලීම් පිළිබඳ සැලකිල්ලට ෙගන මාරුවීම් කළයුතු ෙව්.

(ආ) ආබාධිත පුනරුත්ථාපන ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් බඳවාගත් නිලධාරීන් ඔවුන්ෙග්
ඉල්ලීමක් ෙනොමැති කල්හි ස්ථාන මාරුවීම් කරනු ෙනොලැෙබ්.
3.14

නිලධරෙයකුෙග් ඉල්ලීමක් අනුව කරන ලද මාරුවීමක් අවලංගු කරන ෙලස ෙහෝ කල්
දමන ෙලසට පසුව අභියාචනා කිරීමට එම නිලධරයාට ෙහෝ ඒ පිළිබඳව නිර්ෙද්ශ
ඉදිරිපත් කිරීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට ෙහෝ හිමිකමක් නැත.

3.15

ස්ථාන මාරු කමිටු විසින් නිලධරයන් මාරු කිරීෙම් දී ෙදපාර්තෙම්න්තුවල ෙසේවා
අවශ&තාවයන් ද කාර්යාලවල කාර්යමණ්ඩල කණිෂ්ඨ/ ෙජ&ෂ්ඨතාවෙය් සමබරතාවය
රැකීමට ද හැම විටම උත්සාහ කළ යුතු ෙව්.(උදා:-විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පිරිමි
නිලධරයන් වැඩි පමාණයක් රඳවා තැබීම).

3.16

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පටිපාටිෙයහි 3.1 ෙඡ්දය යටතට ගැෙනන නිලධරෙයකු ෙවනත්
ස්ථානයකට මාරුවීමට ඉල්ලා ඇති විටක, එම ඉල්ලීම ඉටු කිරීම සඳහා එහි 3.2
ෙඡ්දෙය් අවශ&තා සපුරා ඇති එම ස්ථානෙය් වැඩිම ෙසේවා කාලයක් සහිත
නිලධරයන් ඉන් පිටතට මාරු කළ හැකිය.

3.17

පියමනාප ෙසේවා ස්ථානවල වසර 05 ට වඩා ෙසේවය කළ නිලධරයන්ෙග් නාම
ෙල්ඛනයක් ඔවුන්ෙග් වයස, ෙසේවා කාලය, පදිංචි පෙද්ශය, ස්ථානමාරු කළෙහොත්
මාරු වී යාමට වඩාත් කැමති ස්ථාන 03 යනාදී සියලු ෙතොරතුරු අදාළ ආකෘතිෙයන්
නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ&ක්ෂ ජනරාල් විසින් දන්වනු ලබන දිනට
ෙපර අදාළ අමාත&ාංශ ෙල්කම්වරුන් / ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් විසින් එවිය යුතුය.

3.18

ඒ අනුව එම නිලධරයන් අමාත&ාංශෙයන් පිටතට ස්ථාන මාරුකර ඒ හා සමාන
නිලධරයන් සංඛ&ාවක් අමාත&ාංශය ෙවත ස්ථාන මාරු කිරීමට ඒකාබද්ධ ෙසේවා
අධ&ක්ෂ ජනරාල් විසින් කටයුතු කරනු ඇත.

3.19

සියලුම අමාත&ාංශ හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවල වසර 05කට වැඩි කාලයක් සම්පූර්ණ කළ
නිලධරයන්ෙග් වාර්තාවක් ෙමහි 3.17 උප වගන්තිෙය් දැක්ෙවන පරිදි දිස්තික්ක අනුව
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සකස් කර එවීමට අමාත&ාංශ ෙල්කම්වරුන් හා ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් කියා කළ
යුතු ෙව්.
3.20

පියමනාප ෙනොවන ෙසේවා ස්ථානයක ෙසේවය කළ නිලධරයකු ස්ථාන මාරුවීමක් ඉල්ලා
ඇති විට එම ඉල්ලීම ඉටු කිරීමට ෙමහි 3.17 හා 3.19 උප වගන්තිවල අවශ&තා සපුරා
ඇති එකී ස්ථානෙය් වැඩිම ෙසේවා කාලයක් සහිත නිලධරයා ඉන් පිටතට මාරු කළ
හැකිය.

3.21

පියමනාප පෙද්ශවලට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දීෙම්දී වඩාත් පමුඛතාවය දක්වන්ෙන්
පියමනාප ෙනොවන ස්ථානවල ෙසේවය කළ නිලධාරීන්ටය. ෙමවැනි ස්ථාන මාරු වලදී
ෙසේවා කාලය හා නිලධරයන් ඉදිරිපත් කර ඇති පාෙයෝගික ගැටළු තත්වයන්ද සළකා
බලනු ලැෙබ්.

4..

වාර්ෂික මාරු කමිටු විසින් කටයුතු ෙනොකළ යුතු අවස්ථා
4.1

පහත නම් දැක්ෙවන ආයතනවලට වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටු මගින් ස්ථාන මාරු වීම්
ෙනොකළ යුතුය.

4.2

(අ)

ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය

(ආ)

අගාමාත& ෙල්කම් කාර්යාලය

(ඇ)

සභානායක ෙල්කම් කාර්යාලය

(ඈ)

අමාත& මණ්ඩල කාර්යාලය

(ඉ)

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සංවිධායක ෙල්කම් කාර්යාලය

(ඊ)

විපක්ෂ නායක ෙල්කම් කාර්යාලය

අල්ලස් ෙහෝ දුෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභා කාර්යාලෙය්, ෙසේවා කාලය වසර
05 ට වැඩි නිලධරයන් ස්ථාන මාරු කිරීෙම්දී යම් නිලධරෙයකු තවදුරටත් රඳවාගැනීමට
එහි අධ&ක්ෂ ජනරාල් විසින් කරනු ලබන නිර්ෙද්ශය සලකා බැලීමට වාර්ෂික ස්ථාන
මාරු කමිටු කටයුතු කළ යුතුය.

4.3

පහත දැක්ෙවන ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ ආයතනවලට වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටු මගින්
මාරු වීම් කළ හැකි නමුත් එම ෙදපාර්තෙම්න්තු / ආයතනවලට ෙයොමු කරනු ලබන
නිලධරයන්

පිළිබඳව

අදාළ

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්

/

ආයතනෙය්

පධානියාෙග්

එකඟතාවයට යටත්ව මාරු වීම් කියාත්මක කළ යුතුය.
(අ)

රාජ& ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව

(ආ)

ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව

(ඇ)

මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ෙක්.වී.පී.එම්.ෙජ්. ගමෙග්,
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ&ක්ෂ ජනරාල්,
රාජ& පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත&ාංශය.
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ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සඳහා අයදුම්පත
ඉ-මානව සම්පත් අංකය

තනතුර හා පන්තිය
අ.

(කාර්යාලයීය පෙයෝජනය සඳහා පමණී)

ෙපෞද්ගලික ෙතොරතුරු

01. සම්පුර්ණ නම:02. මුලකුරු සමග නම:03. මුලකුරු සමග නම:(ඉංගීසිෙයන්)
04. උපන් දිනය:YYYY/MM/DD
08. ස්ථිර ලිපිනය:-

05. වයස:- (2013.12.31 දිනට)

06. ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය:-

07. ස්තී/පුරුෂ භාවය:-

අවු.............මාස..............දින..............

09. තාවකාලික ලිපිනය:-

10. දුරකථන අංකය
කාර්යාලය:ෙපෞද්ගලික:-

11. විවාහක අවිවාහක
බව:-

12. කලතයාෙග් නම:-

13. කලතයාෙග් රැකියාව හා ෙසේවා ස්ථානය:-

14. දරුවන් ගණන

15. ඔවුන්ෙග් වයස:-

16. ඉෙගනුම ලබන පාසැල :-

ආ. ෙසේවා ෙතොරතුරු
17. පත්වීම් ලිපිෙය් අංකය:-

18. ස්ථීර කර තිෙබ්ද?

19. වර්තමාන ෙසේවා ස්ථානය:-

20. ෙසේවා ස්ථානය පිහිටි නගරය:-

21. වර්තමාන ෙසේවා ස්ථානයට වාර්තාකල දිනය :YYYY/MM/DD

22. වර්තමාන ෙසේවා ස්ථානෙය් ෙසේවා කාලය :- (2013.12.31 දිනට)
අවු…………මාස…………දින………

23. පතිලාභ ලබන ෙසේවා ස්ථානයක ෙසේවය කර
තිෙබ් ද?
(පියමනාප)
ෙසේවා කාලය

ෙසේවා ස්ථානය
24. රජෙය් ෙසේවෙය්
පුර්ව ෙසේවා
ස්ථාන

සිට

1
2
3
4
5
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දක්වා

ඇ.

ස්ථාන මාරු ඉල්ලීම පිළිබඳ ෙතොරතුරු

25.
ෙසේවා ස්ථානය

ෙසේවා ස්ථානය පිහිටි නගරය

1
2
3
26. ස්ථාන මාරු ඉල්ලුම් කිරීමට ෙහේතු :-

ඉහත දක්වා ඇති ෙතොරතුරු සියල්ල සත" හා නිවැරදි බව පකාශ කරමි.
................................
දිනය

ඈ.

................................
අත්සන

අමාත"ාංශ/ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් නිර්ෙද්ශය:

ඉහත නම සඳහන් නිලධාරියාෙග් ස්ථාන මාරු ඉල්ලීම අනුපාප්තිකෙයකු සහිතව/ රහිතව/ පසුව ලබාදීෙම් පදනම මත
නිර්ෙද්ශ කරමි.

................................
දිනය

................................
අත්සන
නිල මුදාව
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එක් එක් ෙසේවාවන් හා පන්ති සඳහා ෙවන ෙවනම ෙමම ආකෘති සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු කරන්න.

වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් අයදුම්පත් උපෙල්ඛනය - 2014 වර්ෂය
අමාත&ාංශය/ෙදපාර්තෙම්න්තුව :-.........................................................................................................................
පාෙද්ශීය කාර්යාලය :-.........................................................................................................................................

අනු අංකය

නිලධරයාෙග්
නම

ස්ථීර පත්වීම්
ලිපිෙය්
අංකය

ජාතික
හැඳුනුම්පත්
අංකය

තනතුර/
ෙශේණිය
හා
මාධ&ය

උපන් දිනය හා
2013.12.31
දිනට වයස හා
ලිපිනය

විවාහක
අවිවාහක බව
- කලතයාෙග්
ෙසේවා
ස්ථානය

දරුවන්
සංඛ&ාව හා
පාසැල් යන
දරුවන්
සංඛ&ාව

කලතයා
ආරක්ෂ
ක
ෙසේවෙය්
කියාන්වි
ත
රාජකාරි
ෙය්
නියුතු
අෙයක්ද?

ෙසේවා
ස්ථාන හා
කාලසීමාව

සියළුම නිලධාරීන්ෙග් අයදුම්පත් ෙමම ෙල්ඛනයට ඇතුලත් කර ඇති බව සහතික කරමි.
සකස් කෙළේ : නම :අත්සන :පරීක්ෂා කෙළේ: නම :අත්සන :දිනය :-

...................................................
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් අත්සන හා නිල මුදාව
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මාරුවීම
ඉල්ලීම
ට ෙහේතු

මාරුවීම
ට
කැමති
ස්ථානය

මාරු කමිටුෙව්
තීරණය

එක් එක් ෙසේවාවන් සඳහා ෙවන ෙවනම ෙමම ආකෘති සම්පුර්ණ කිරීමට කටයුතු කරන්න.
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එක් දිස්තික්කයක, එක් ෙසේවා ස්ථානයක අවුරුදු 05කට වැඩි කාලයක් ෙසේවය කර ඇති සියලුම නිලධාරීන්ෙග් විස්තර
ෙමහි අනිවාර්යෙයන්ම ඇතුළත් විය යුතු බව සලකන්න. (2013.12.31 දිනට)
වැඩිම ෙසේවා කාලයක් ඇති නිලධාරීන්ෙග් නම් මුලින්ම ඇතුළත් විය යුතු බව සලකන්න.
අමාත&ාංශය/ෙදපාර්තෙම්න්තුව :-...............................................................................................................
පාෙද්ශීය කාර්යාලය
නිලධරයාෙග්
නම:
මයා/මිය/ෙමය
යන්න සඳහන්
කරන්න

ස්ථීර
පත්වීම්
ලිපිෙය්
අංකය

සකස් කෙළේ:- නම

:-..............................................................................................................
ජාතික
හැඳුනුම්පත්
අංකය

තනතුර/
ෙශේණිය
හා
මාධ&ය

උපන් දිනය
හා
2013.12.31
දිනට වයස
හා ලිපිනය

වර්තමාන
ෙසේවා
ස්ථානෙය්
ෙසේවා කාලය
2013.12.31
දිනට

වර්තමාන
දිස්තික්කෙය්
ෙසේවා කාලය
2013.12.31
දිනට

විවාහක
අවිවාහක බව
- කලතයාෙග්
ෙසේවා ස්ථානය

අත්සන:-
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පාසැල්
යන
ළමයින්
පිළිබඳ
විස්තර

දැනට පදිංචි
පෙද්ශය හා
ලිපිනය
(ස්ථීර හා
තාවකාලික
ලිපිනය)

දැනට
පදිංචි
ස්ථාන
ෙය් සිට
ෙසේවා
ස්ථාන
යට
ඇති දුර

මුල්
පත්වීෙම්
සිට ෙසේවා
ස්ථාන හා
කාල
සීමාවන්

වාර්ෂික ස්ථාන
මාරු සඳහා
අයදුම්කර
තිෙබ්ද? අයදුම්
කර ෙනොමැති
නම් ස්ථාන
මාරුවක්
ලැබුනෙහොත්
ෙසේවය කිරීමට
කැමැති ස්ථාන
03 ක්

(අ) ෙමම අමාත&ාංශෙය් /ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් /කාර්යාලෙය් අවුරුදු 05 ට වැඩි ෙසේවා කාලයක් ඇති සියලුම නිලධාරීන් පිළිබඳ විස්තර ෙමම ෙල්ඛනයට
ඇතුළත් කර ඇති බව

සියලුම ෙතොරතුරු නිවැරදි බවට සැහීමට පත්වීෙමන් අනතුරුව සහතික කරමි.සාවද& ෙතොරතුරු සැපයීම් සමබන්ධෙයන් අදාල විනය නිලධාරියාට
වාර්තා කිරීමට සිදුවිය හැකි බව සැළකිල්ලට ගනිමින් සහතික කරමි.

පරීක්ෂා කෙළේ :- නම

අත්සන:-

දිනය:-

ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් අත්සන
(නිල මුදාව)

සෑම නිලධරෙයක් පිළිබඳවම නිවැරදි හා සම්පුර්ණ ෙතොරතුරු සැපයීමට ආයතන/ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් වගබලා ගත යුතුය. සාවද& ෙතොරතුරු
ඇති බව ෙහලිවුවෙහොත් ඒ පිළිබඳව අදාළ ආයතන/ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් හා එම ලැයිස්තු සකස්කළ හා හරිවැරදි බලන ලද නිලධාරීන් වගකීමට
බැඳී සිටින අතර ඔවුන් විනයානුකූල කටයුතුවලට ද යටත් ෙව්.
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