කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්මතමේන්තුමේ මෙපාර්මතමේන්තුගත තනුරු ෙරණ
නිලධ්රයන්තමේ වාර්මික ස්ථාන මාරු පටිපාටිය
1. හැඳින්තීම
රාජ්ය දස්වා දකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත 2009/02/20 දිනැති අංක 1589/30 ෙරණ අති විද ්ෂ ගැසට් පත්රදේ
පල කරන ලෙ කාර්ෂය පරිපාටික රීති I වැනි කාණ්ඩදේ XVIII පරිච්දේෙදේ 202 රීතිදේ විධිවිධාන අනුව
කාර්ෂමික අධයාපන හා පුහුණු කිරීදේ දෙපාර්ෂතදේන්තුදේ දෙපාර්ෂතදේන්තු ගත තනුරු සඳහා වන ස්ථාන
මාරු පටිපාටිය.
1.1 ස්ථාන මාරු සිදු කරන ආකාරය
ස්ථානමාරු අදේක්ෂා කරන නිලධරයන්තදේ ඉල්ලීේ ඉටුකිරීම සඳහා වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීේ
කමිටු ලබාදෙන නිර්ෂදේ අනුව කාර්ෂමික අධයාපන හා පුහුණු කිරීදේ දෙපාර්ෂතදේන්තුදේ අධයක්ෂ
ජ්නරාල්ල විසින්ත ක්රියාත්මක දකදර්ෂ. දමම මාරුවීේ වර්ෂෂදේ ආරේභක වැඩ කරන දිනදේ සිට
ක්රියාත්මක දේ.
2. වාර්මික ස්ථානමාරු සඳහා යටත් වන නිලධ්රයන්ත
2.1 දේවන විට දස්වදේ දයදී සිටින පහත තනුරු ෙරණ නිලධරයන්ත අුරින්ත, ප්රියමනාප දස්වා
ස්ථානයක වසර 03 ක කාලයක් දහෝ දුෂ්කර දස්වා ස්ථානයක වසර 02 ක දස්වා කාලයක් දහෝ
සේූර්ෂණ කර ඇති නිලධරයන්ත





ශිල්ලප ප්රෙර්ෂ ක
කෘි දකාන්තදොස්තර
ආයතන සහකාර
පිළිගැනීදේ නිලධාරි
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මුරකරු



රසායනාගාර සහකාර



රසායනාගාර සහායක



පරිශ්ර පාලක



ක්දෂ්ත්ර සහායක

2.2 සෑම වසරකම දෙසැේබර්ෂ 31 දින වනවිට, තාක්ෂණ / කාර්ෂමික විෙයාලයක නියමිත දස්වා කාලය
සේූර්ෂණ කර ඇති සියළුම නිලධරයන්ත අයදුේ දනාකළෙ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීේවලට යටත් දේ.
2.3 මස්වා ස්ථාන වර්මීකරණය
පහත පරිදි දස්වා ස්ථාන වර්ෂීකරණය කරනු ලැදේ.
1. ප්රියමනාප දස්වා ස්ථාන

:- ප්රධාන කාර්ෂයාලය, මරොන තා.වි., ගාල්ලල තා.වි., යාපනය
තා.වි., කුරුණෑගල තා.වි., කළුතර කා.වි., බලපිටිය කා.වි.,
වීරවිල කා.වි., දබලිඅත්ත කා.වි., ඇඹිලිපිටිය කා.වි. මාතර
කා.වි., රත්මලාන කා.වි., මඩකලපුව කා.වි.

2. දුෂ්කර දස්වා ස්ථාන

:- ඉහත ප්රියමනාප දස්වා ස්ථාන හැර අදනකුත් තාක්ෂණ /
කාර්ෂමික විෙයාල
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3. වාර්මික ස්ථාන මාරු කිටුමේ සංයුතිය
කාර්ෂමික අධයාපන හා පුහුණු කිරිදේ දෙපාර්ෂතදේන්තුදේ අධයක්ෂ ජ්නරාල්ල විසින්ත පහත
නිලධරයන්තදගන්ත සමන්තවිත ස්ථාන මාරු මණ්ඩලය පත්කරනු ඇත.
1. කාර්ෂමික අධයාපන හා පුහුණු කිරීදේ දෙපාර්ෂතදේන්තුදේ නිදයෝජ්ය අධයක්ෂ (මානව සේපත්
සංවර්ෂධන)
2. කාර්ෂමික අධයාපන හා පුහුණු කිරීදේ දෙපාර්ෂතදේන්තුදේ නිදයෝජ්ය අධයක්ෂ (අධයන අං ය)
3. එක් එක් තනුදරහි වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සඳහා යටත් නිලධාරී සංඛ්යාදවන්ත අවම ව දයන්ත
15%ක නිදයෝජ්නයක් සහිත සෑම වෘත්ීය සමිතියක් විසින්තම නේ කළ නිදයෝජිතදයක්
4. ූර්ෂණ කාීනව වෘත්ීය සමිති කටයුු සඳහා නිළධාරිදයකු මුො හැර ඇති එක් එක් වෘත්ීය
සංගමදේ නිදයෝජිතදයකු - සමාජික
4. වාර්මික ස්ථාන මාරු මයෝජනා සමාමලෝචන කිටුමේ සංයුතිය පිළිබඳ විස්තර
4.1. වාර්මික ස්ථාන මාරු සමාමලෝචන කිටුව
1. කාර්ෂමික අධයාපන හා පුහුණු කිරීදේ දෙපාර්ෂතදේන්තුදේ අතිදර්ෂක අධයක්ෂ ජ්නරාල්ල (පරිපාලන
හා මුලය)
2. කාර්ෂමික අධයාපන හා පුහුණු කිරීදේ දෙපාර්ෂතදේන්තුදේ අධයක්ෂ (පරිපාලන)
3. කාර්ෂමික අධයාපන හා පුහුණු කිරීදේ දෙපාර්ෂතදේන්තුදේ අධයක්ෂ (අධයයන කටයුු )
4.2. ස්ථාන මාරුීේවලට විරුද්ධ්ව මකමරන කරුණු ෙැක්වීේ ඉදිරිපත් කළ හැකි අවස්ථා
ස්ථාන මාරු නිදයෝගයන්තට විරුේධව දකදරන කරුණු ෙැක්වීේ සලකා බැීම සඳහා පහත සඳහන්ත
කරුණු පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ීරණ ගනු ලැදේ.
4.2.1.

මාරුවීේ ප්රතිපත්තියට අනුකූල දනාවන පරිදි කරන ලෙ මාරුවීේ

4.2.2

නිලධරයන්තදේ ඉල්ලීේ ඉටු දනාවන අවස්ථා

4.2.3

නිලධරයන්තදේ ඉල්ලීේවලට පටහැනි දලස කරන ලෙ මාරුවීේ

5. වාර්මික ස්ථාන මාරුීේ වලදී සලකා බැලිය යුු මපාදු ප්රතිපත්ති
5.1

ස්ථාන මාරු කිරීදේදී දමම පටිපාටිය යටදත් නිලධරයන්තදේ ස්ථාන මාරු කාර්ෂමික අධයාපන හා
පුහුණු කිරීදේ දෙපාර්ෂතදේන්තුදේ අධයක්ෂ ජ්නරාල්ල විසින්ත ක්රියාත්මක කරනු ලැදේ.

5.2

වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීේවලදී කාලය ගණනය කරනු ලබනුදේ දපර වර්ෂෂදේ දෙසැේබර්ෂ 31
දිනටය. ( උො :- 2018 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සඳහා 2017.12.31 දිනය )

5.3

වාර්ෂික ස්ථානමාරුවීේවලදී දස්වා කාලය ගණනය කිරිදේදී දස්වදේ ආරේභක දිනය දලස
සැලකිය යුත්දත් දස්වයට වාර්ෂතා කළ වර්ෂෂදේ ජ්නවාරි මස පළමු වන දිනයයි. නමුත්
නිලධරයාදේ පාලනදයන්ත බැහැරකරුණක් දහ්ුදවන්ත දස්වයට වාර්ෂතා කළ දිනය පසු දිනයක්
දේ නේ මාරු මණ්ඩලය ඒ පිළිබඳ සැලකිල්ලල දයාමු කරනු ලබයි.

5.4

ඉහත 2.1 දේෙය යටතට ගැදනන නිලධරයකු දවනත් දස්වා ස්ථානයකට මාරුවීමට ඉල්ලලා ඇති
විටක එම ඉල්ලීම ඉටු කිරීම සඳහා එම දස්වා ස්ථානදේ ඉහත 2.2 යටතට ගැදනන නිලධරයන්ත
අුරින්ත නියමිත දස්වා කාලය සේූර්ෂණ කළ වැඩිම දස්වා කාලයක් ඇති නිලධරයන්ත ඉන්ත
පිටතට මාරු කළ හැකිය.
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5.5

ඉහත 5.4 වගන්තතිය යටදත් යේ ආයතනයක නියමිත දස්වා කාලයකට වැඩි දස්වා කාලයක්
සහිත නිලධරයන්ත දවනත් අයදුේකරුවන්තදේ ඉල්ලීේ ඉටු කිරීමට හැකි වන දස් ස්ථාන
මාරුවීේවලට යටත් විය හැකි බැවින්ත, එවැනි නිලධරයන්ත මාරුවීමක් ලබාගැනීමට අදේක්ෂා
දනාකළෙ තමන්ත මාරු කරනු ලබන්තදන්ත නේ මාරු වීමට කැමැති ස්ථාන ආකෘති පත්ර අංක 01 හි
අංක 05 යටදත් සඳහන්ත කළ යුුය.

5.6

ප්රියමනාප දස්වා ස්ථානයක නියමිත දස්වා කාලය සේූර්ෂණ දනාකරන ලෙ නිලධරදයක් දුෂ්කර
දස්වා ස්ථානයකට ස්ථාන මාරුවක් ඉල්ලලා සිටින්තදන්ත නේ අදනකුත් නිලධරයන්තට
අසාධාරණයක් දනාවන පරිදි එවැනි ස්ථාන මාරුවක් ලැබීමට සුදුසු වන්තදන්තය.

5.7

සෑම විටම නිලධරයාදේ ඉල්ලීේ අනුව තම කලත්රයාදේ දස්වා ස්ථානය අයත් ප්රදේ යට
ආසන්තන දස්වා ස්ථානයකට මාරුවීේ ලබාදීමට හැකි සෑම උත්සාහයක්ම ෙරණු ඇත.

5.8

නිලධරයාට දමන්තම තම පවුදල්ල අයටෙ, ඇතිවන අපහසුතාවයන්ත අවම කිරීමට හැකි වන දස්
ස්ථාන මාරුවක් ලබාදීමට ස්ථාන මාරු කමිටුවට පහසුවීම පිණිස නිලධරයන්ත විසින්ත තමා ඉල්ලලා
සිටින දස්වා ස්ථානයට අමතරව තවත් විකල්ලප ස්ථාන දෙකක් අනිවාර්ෂයදයන්තම ඉල්ලුේ පත්රදේ
සඳහන්ත කළ යුුය.

5.9

යේ තාක්ෂණ / කාර්ෂමික විෙයාලයන්තහි දස්වය සඳහා නිලධරයන්ත දතෝර ගැනීදේදී පාසැල්ල යන
ෙරුවන්ත ඇති විවාහක නිලධරයන්තට වඩා අවිවාහක නිලධරයන්තෙ, පාසල්ල යන ෙරුවන්ත දනාමැති
විවාහක නිලධරයන්තෙ හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම දතෝරා ගැනීමට සැලකිලිමත් විය යුුය.

5.10 ස්ථාන මාරු සඳහා සුදුසුකේ ලබන අයදුේකරුවන්ත අතරින්ත ප්රමුඛ්තාවය ලබාදිය යුු නිලධරයා
හඳුනා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන්ත ලකුණු ක්රමය ක්රියාත්මක කරනු ලැදේ.

ප්රියමනාප

1

අවම
කාලදයන්ත
ඔේබට වූ
ප්රථම වර්ෂෂය
සඳහා උපරිම
ලකුණු
2

දුෂ්කර

4

5

දස්වා
ස්ථානය

5.10.1.

අවුරුේෙක
දස්වය
සඳහා
උපරිම
ලකුණු

අවම
කාලදයන්ත
ඔේබට වූ
දෙවන වර්ෂෂය
සඳහා උපරිම
ලකුණු
3

විවාහක /
වැන්තෙඹු
තත්ත්වය
සඳහා
උපරිම
ලකුණු
2

වයස අවුරුදු
18 ට අඩු
ෙරුවන්ත
සඳහා
උපරිම
ලකුණු
3

6

2

3

විද ්ෂ
කරුණු
උපරිම
ලකුණු
4
4

දස්වා කාලයට මාස ගණනක් ඇුළත් වන අවස්ථාවන්තහි කිට්ටුම සේූර්ෂණ කරන
ලෙ කාර්ෂුවකට 0.25 ක් ලකුණු දෙනු ලැදේ.

5.10.2.

ෙරුවන්ත සඳහා ලකුණු ලබාදීදේදී වයස අවුරුදු 18 අඩු එක් ෙරුවකු සඳහා ලකුණු 01
බැගින්ත උපරිම ලකුණු 03 කි.

5.10.3.

විද ්ෂ කරුණු යටදත් නිලධාරියා / නිලධාරිණිය දහෝ ඔහුදේ / ඇයදේ භාර්ෂයාව /
ස්වාමිපුරුෂයා දහෝ ෙරුවන්ත විද ්ෂ අව යතා සහිත පුේගලයන්ත දේ නේ එක් අදයකු
සඳහා ලකුණු 02 බැගින්ත උපරිම ලකුණු 04 ක් හිමිදේ. ( අොල තත්ත්වයන්ත
වවෙය සහතික මගින්ත සනාථ කළ යුුය. )
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5.11 නිලධරයාදේ ඉල්ලීම දහෝ දවනත් විද ්ිත කරුණු නැත්නේ මිස සාමානය ව දයන්ත වයස
අවුරුදු 53 ක් ඉක්මවූ නිලධරයන්ත දිස්ික්කදයන්ත පිටතට මාරු දනාකළ යුු වුවත්, දිස්ික්කය
ඇුළත ස්ථාන මාරු කිරීේ වලට යටත් වන්තදන්තය.
5.12 අයදුේපත් කැඳවීමට දපර මාරුවීමට යටත් නිලධරයන්තදේ ලැයිස්ුවක් හා ඇබෑර්ෂු පවතින
කාර්ෂමික විෙයාලවල ලැයිස්ුවක් සෑම තාක්ෂණ / කාර්ෂමික විෙයාලයකටමහා ස්ථාන මාරු
කමිටුවට සහභාීවීමට සුදුසුකේ ලබන වෘත්ීය සමිතිවලට යැවිය යුුය.
5.13 ජූලි මාසදේ 01 වන දිනයත්, දෙසැේබර්ෂ මාසදේ 31 වන දිනයත් අතර කාලයදේදී සුහෙ ස්ථාන
මාරුවීේ සඳහා ඉල්ලුේ පත්ර භාර දනාගත යුුය.
5.14 ස්ථාන මාරුවීේ ඉල්ලීදේදී ( ආකෘති පත්ර අංක 01 පරිදි ) සහ අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීදේදී (
ආකෘති පත්ර අංක 03 පරිදි ) සලකා බලනු ලබන්තදන්ත ඒ සඳහා සකස් කර හඳුන්තවා දෙන ලබන
ආෙර්ෂ ආකෘති පත්රයට අනුවම සකස් කළ අයදුේපත් පිළිබඳව පමණි.
5.15 එක් දස්වා ස්ථානයක වසර 03කට වැඩි දස්වා කාලයක් සේූර්ෂණ කර ඇති නිලධරයන්තදේ
වාර්ෂතාවක් මගින්ත සකස් කර එවීමට ආයතන ප්රධානීන්ත ඉතා වගකීදමන්ත යුුව කටයුු
කළ යුුදේ.
5.16 සෑම නිලධරයකු පිළිබඳවම නිවැරදි හා සේූර්ෂණ දතාරුරු සැපයීමට ආයතන ප්රධානීන්ත
වගබලා ගත යුුය. සාවෙය අසේූර්ෂණ දතාරුරු ඇති බව දහළෙරේ වුවදහාත් අොළ ආයතන
ප්රධානින්ත එම ලැයිස්ු සකස් කළ අය හා එහි නිවැරදි බව පරීක්ෂා කර බලා තහවුරු කරන ලෙ
නිලධරයන්ත ඒ පිළිබඳ වගකීමට යටත් දේ.
5.17 ස්ථාන මාරු නිදයෝගයක් ලැබූ සියළුම නිලධරදයෝ, නියමිත දිනදේදී නව රාජ්කාරී ස්ථානය
දවත වාර්ෂතා කිරීමට බැඳී සිටිති. නිලධරයකු වැඩ බාර ගැනීදමන්ත පසු ඒ බව කාර්ෂමික අධයාපන
හා පුහුණු කිරීදේ දෙපාර්ෂතදේන්තුදේ අධයක්ෂ ජ්නරාල්ල දවත ෙැන්තවිය යුුය.
5.18 ස්ථාන මාරුවීේ නිදයෝග ලැබ සිටින නිලධරයකු එම මාරුවීේ ක්රියාත්මක වන දිනදයන්ත පසු එම
ආයතනදේ දස්වදයන්ත මුො දනාහැරීම මාරු පටිපාටියට පටහැනිය. අොල ස්ථාන මාරු නිදයෝග
පරිදි නව දස්වා ස්ථානවල දස්වය සඳහා අනිවාර්ෂයදයන්තම වාර්ෂතා කළ යුුය. ස්ථාන මාරු
කමිටුව මගින්ත ස්ථාන මාරුවීේ ලබාදී ඇති නිලධරයන්ත අනුප්රාේතිකයන්ත පැමිදණන දතක් රඳවා
දනාදගන, නියමිත දින නව දස්වා ස්ථානදේ රාජ්කාරී භාර ගැනීමට හැකි වන දස් මුො හැරීමට
කටයුු කළ යුුය. තාක්ෂණ / කාර්ෂමික විෙයාලවල අධයක්ෂ / විදුහල්ලපතිවරුන්ත වර්ෂෂදේ
දපබරවාරි 01 දිනැතිව තම ආයතනදයන්ත මුො හරින ලෙ / දනාලෙ දස්වයට වාර්ෂතා කළ /
දනාකළ නිලධරයන්ත පිළිබඳ විස්තර කාර්ෂමික අධයාපන හා පුහුණු කිරීදේ දෙපාර්ෂතදේන්තුදේ
අධයක්ෂ ජ්නරාල්ල දවත ෙැන්තවිය යුුය.
6. වාර්මික ස්ථාන මාරු පටිපාටිය ක්රියාත්මක කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුු කාල සටහන
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කාර්මයය

දිනය

1.

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුව පිහිටු වීම

ජුනි මස 01 වන දිනට දපර

2.

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ෙැන්තවීේ නිකුත් කිරීම

ජුනි මස 30 වන දිනට දපර

3.

සේූර්ෂණ කරන ලෙ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුේපත්ර

ජුලි මස 31 වන දිනට දපර

අොල බලධාරියා දවත ඉදිරිපත් කිරීම
4.
5.
6.

අොල බලධරයා විසින්ත අයදුේපත්ර ස්ථාන මාරු

අදගෝස්ු මස 15 වන දිනට

කමිටුවට භාරදීම

දපර

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුදේ ස්ථාන මාරු දයෝජ්නා

අදගෝස්ු මස 31 වන දිනට

අොල බලධාරියා දවත ලිඛිතව භාර දීම

දපර

දයෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පිළිබඳ ෙැන්තවීේ නිකුත්

සැේතැේබර්ෂ මස 15 වන

කිරීම

දිනට දපර

සහ

වාර්ෂික

ස්ථාන

මාරු

දයෝජ්නා

සමාදලෝචන කමිටු පත් කිරීම.
7.
8.

ස්ථාන මාරු වීේ පිළිබඳ සමාදලෝචන කමිටු සඳහා

සැේතැේබර්ෂ මස 30 වන

අභියාචන භාර ගැනීදේ අවසන්ත දිනය

දිනට දපර

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු දයෝජ්නා සමාදලෝචන කමිටුව

ඔක්දතෝේබර්ෂ මස 15 වන

විසින්ත දයෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සේබන්තධදයන්ත

දිනට දපර

වන තම ලිඛිත නිර්ෂදේ

අොල බලධාරියා දවත

ලිඛිතව භාර දීම
9.
10.

අවසාන වාර්ෂික ස්ථාන මාරු වීේ නිදයෝග නිකුත්

දනාවැේබර්ෂ මස 01 වන

කිරීම

දිනට දපර

වාර්ෂික ස්ථාන නිදයෝග මාරු බලාත්මක කිරීම

ජ්නවාරි මස01 වන දින සිට

6.1. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු චක්රයක ආකාරයකින්ත සිදු කරනු ලබන අතර ඉදිරිදේදී කරනු ලබන බඳවා
ගැනීේ දහෝ උසස්වීේ වලදී අනුප්රාේතිකයන්ත ලබාදීම මත ස්ථාන මාරු සිදු කරනු දනාලැදේ.
7. වාර්මික ස්ථාන මාරු නිමයෝගවලට විරුද්ධ්ව අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව විස්තර
7.1. ස්ථාන මාරු කිරීමක් පිළිබඳව දෙන ලෙ නිදයෝගයකට එදරහිව කිසියේ රජ්දේ නිලධරදයකු විසින්ත
රාජ්ය දස්වා දකාමිෂන්ත සභාව දවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්තදන්තනේ, එම අභියාචනය ආකෘති
පත්ර ඇමුණුම 03 (3a සහ 3b)ප්රකාරව පමණක් ඉදිරිපත් කළ යුු වන්තදන්තය. තවෙ, තමන්ත විසින්ත
ඉදිරිපත් කරණු ලබන කරුණු තහවුරු කිරීමට අොළ ලියවිලි වල සහතික කළ පිටපත් එම
අභියාචනය සමග ඉදිරිපත් කිරීමටෙ ඔහු ක්රියා කළ යුු වන්තදන්ත ය.

7.2. රජ්දේ නිලධරදයකු විසින්ත රාජ්ය දස්වා දකාමිෂන්ත සභාව දවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ යුු
වන්තදන්ත විෂය භාර අමාතයාං දේ දල්ලකේ මඟින්ත වන අතර, එම අභියාචනදේ පිටපතක් අොල පරිදි
දෙපාර්ෂතදේන්තු ප්රධාන හා විෂය භාර අමාතයාං දේ දල්ලකේ දවත ෙ දයාමු කළ යුු වන්තදන්තය.
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තමන්ත දවත ඉදිරිපත් වන අභියාචනය අප්රමාෙවම තම නිරීක්ෂණ සහිතව රාජ්ය දස්වා දකාමිෂන්ත
සභාව දවත දයාමු කිරීම කාර්ෂමික අධයාපන හා පුහුණු කිරීදේ දෙපාර්ෂතදේන්තුදේ අධයක්ෂ
ජ්නරාල්ලදේ (ඇමුණුම 03 හි ඇති ආකෘතිය අනුව) වගකීම වන්තදන්තය. නිලධරයාට තම කැමැත්ත
පරිදි, අභියාචනදේ ප්රගමන පිටපතක් සෘජුවම රාජ්ය දස්වා දකාමිෂන්ත සභාව දවත ඉදිරිපත් කළ
හැක්දක්ය.
7.3. ස්ථාන මාරු කිරීදේ නිදයෝගයකට එදරහිව ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනයක්, එම ස්ථාන මාරු
කිරීදේ නිදයෝගය අොළ රජ්දේ නිලධරයා දවත ලෙ දින සිට දින 14ක් ඇුලත ඉදිරිපත් කළ යුු
වන්තදන්තය. නියමිත කාලය ුළදී දනාවන අභියාචනා රාජ්ය දස්වා දකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත
ප්රතික්දෂ්ප කරනු ලබන්තදන්තය.
7.4. දකාමිෂන්ත සභාව දවත දයාමු කිරීම සඳහා නිලධරදයකු විසින්ත භාර දෙනු ලබන අභියාචනය අොළ
සියු ලිපි දගානු, ලිපි දල්ලඛ්න හා වාර්ෂතා ආදිය ෙ, ඊට අොළ තම නිරීක්ෂණ ෙ, නිර්ෂදේ ෙ සහිතව
එම අභියාචනය ලැබී දින 15ක් ඇුලත රාජ්ය දස්වා දකාමිෂන්ත සභාදේ දල්ලකේ දවත ඉදිරිපත්
කිරීමට අොළ දෙපාර්ෂතදේන්තු ප්රධාන හා විෂය භාර අමාතයාං දේ දල්ලකේවරයා වග බලා ගත යුු
වන්තදන්තය. එතකුදු වුවත් රාජ්ය දස්වා දකාමිෂන්ත සභා කාර්ෂය පටිපාටික රීති සංග්රහදේ XVIII වැනි
පරිච්දේෙදේ සඳහන්ත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සේබන්තධව අභියාචනා අොළ ලිපිදගානු, ලිපි දල්ලඛ්න,
වාර්ෂතා, නිරීක්ෂණ හා නිර්ෂදේ

සමඟ දනාවැේබර්ෂ 15 දිනට ප්රථම රාජ්ය දස්වා දකාමිෂන්ත සභාව

දවත ඉදිරිපත් කළ යුු වන්තදන්තය.
7.5.

දමම පරිච්දේෙදේ සඳහන්ත නියමයන්තට අනුගතව තම අභියාචන ඉදිරිපත් කිරීම සෑම රජ්දේ
නිලධාරිදයකුදේම වගකීම වන අතර, ඊට පටහැනිව ඉදිරිපත් කරනු ලබන අභියාචනා රාජ්ය දස්වා
දකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත සලකා බලනු දනාලබන්තදන්තය.

7.6. ඉහත 7.4 වගන්තතිදේ සඳහන්ත ලියවිලි ලැබී දින 15ක් ඇුළත, ස්ථාන මාරු කිරීදේ
නිදයෝගයකටඑදරහිව රජ්දේ නිලධරදයකු විසින්ත ඉදිරිපත් කර ඇති අභියාචනා සේබන්තධදයන්ත
ීරණයක් රාජ්ය දස්වා දකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත ගනු ඇත්දත්ය.
7.7.

ඉහත සඳහන්ත පරිදි ඉදිරිපත් කර ඇති අභියාචනයක් සේබන්තධදයන්ත වන රාජ්ය දස්වා දකාමිෂන්ත
සභාදේ ීරණය සෘජුවම අභියාචක දවත ෙක්වනු ලබන අතර, එහි පිටපත් අොළ පරිදිවිෂය භාර
අමාතයාං දේ දල්ලකේ හා දෙපාර්ෂතදේන්තු ප්රධාන දවත යවනු ලබන්තදන්තය.

7.8.

රාජ්ය දස්වා දකාමිෂන්ත සභාදේ නිදයෝගයකින්ත දහෝ ීරණයකින්ත දහෝ අතෘේතියට පත්වන රජ්දේ
නිලධාරිදයකුට 2002 අංක 04 ෙරණ පරිපාලන අභියාචනා විනි ච
් ය අධිකාරිය පනදත් සඳහන්ත
විධිවිධාන වලට අනුකූලව පරිපාලන අභියාචනා විනි ච
් ය අධිකාරිය දවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත්
කිරීමට හිමිකමි ඇත්දත්ය.

රාජ්ය දස්වා දකාමිෂන්ත සභාදේ නියමය පරිදි

.............................
අධයක්ෂ ජ්නරාල්ල
කාර්ෂමික අධයාපන හා පුහුණු කිරීදේ දෙපාර්ෂතදේන්තුව
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ඇමුණුම 01
ආකෘති පත්ර අංක 01
කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්මතමේන්තුමේ මෙපාර්මතමේන්තුගත තනුරුවල නිලධ්ාරින්ත
සඳහා ස්ථාන මාරු අයදුේපත
විෙයාලය

තනුර
අ. මපෞද්ගලික මතාරුරු
1. සේූර්ෂණ නම :2. මුලකුරු සමග නම :3. උපන්ත දිනය :YYYY/MM/DD
7. ස්ිර ලිපිනය:-

4. වයස :- (..........12.31 දිනට)

5. ජ්ාතික හැදුනුේපත් අංකය:-

6. ස්ී/පුරුෂ භාවය:-

10. විවාහක අවිවාහක බව:-

11. කලත්රයාදේ නම:-

09. දුරකථන අංකය
කාර්ෂයාලය:දපෞේගලික:12. කලත්රයාදේ රැකයාව හා දස්වා ස්ථානය:-

13. ෙරුවන්ත ගණන:-

14. ඔවුන්තදේ වයස:-

15. ඉදගනුම ලබන පාසල:-

අවු.............මාස.......දින........

8. තාවකාලික ලිපිනය:-

ආ. මස්වා මතාරුරු
16. වර්ෂතමාන දස්වා ස්ථානය:-

17.වර්ෂතමාන දස්වා ස්ථානයට වාර්ෂතාකළ දිනය:YYYY/MM/DD
18. වර්ෂතමාන දස්වා ස්ථානදේ දස්වා කාලය:- (.........12.31 දිනට) 19. ස්ිර පදිංචි ස්ථානදේ සිට දස්වා ස්ථානයට
අවු.............මාස.......දින...........
අවම දුර කිදලෝ මීටර්ෂ:20. වර්ෂතමාන දස්වා ස්ථානයට පැමිණීමට දහ්ුව:- (√ ලකුණ දයාෙන්තන )
 නව පත්වීමක් ලැබීම මත
 දස්වා අව යතාවය මත
 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිදයෝගය මත
 විනය දහ්ුවක් මත
21. පත්වීේ දිනය:දස්වා ස්ථානය

22. වර්ෂතමාන
තනුදරහි දස්වා
විස්තරය :-

දස්වා කාලය
සිට

ෙක්වා

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ඇ. ස්ථාන මාරු ඉල්ලීේ පිළිබඳ මතාරුරු
23. ස්ථාන මාරුව අදේක්ෂා කරන්තදන්තෙ? නැේෙ යන වග :24. අදේක්ෂා කරන්තදන්තනේ එයට දහ්ු :-

25. අදේක්ිත තාක්ෂණ / කාර්ෂමික විෙයාල 03 ක් ප්රමුඛ්තාවය අනුව සඳහන්ත කරන්තන
අදේක්ෂා කරන දස්වා ස්ථාන
1.
2.
3.

ඉහත සඳහන්ත සියළු දතාරුරු සතය බවට සහතික කරමි. අසතය දතාරුරු ලබාදී ඇති බව සනාථ වුවදහාත්
විනයානුකූල ෙඬුවමකට යටත් බවෙ ෙනිමි.
දිනය :- ....................................

...............................................
අයදුේකරුදේ අත්සන

ඉහත සඳහන්ත දතාරුරු දපෞේගලික අනුදගානුව අනුව නිවැරදි බව සහතික කරන අතර, දමම නිලධාරියා
අනුප්රාේතිකදයකු සහිතව / රහිතව/ පසුව ලබාදීදේ පෙනම මත ස්ථාන මාරු කිරීම නිර්ෂදේ කරමි.
දිනය :- ....................................

.........................................................
ආයතන ප්රධානියාදේ අත්සන හා නිලමුද්රාව
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ඇමුණුම 02
ආකෘති පත්ර අංක 02
කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්මතමේන්තුමේ මෙපාර්මතමේන්තුගත තනුරුවල නිලධ්ාරින්ත
සඳහා ස්ථාන මාරුීේ - අභියාචනා පිළිබඳ ඉල්ලුේ පත්රය
(සේූර්ෂණ දතාරුරු ඇුළත් දනාකළ අයදුේපත් අභියාචනා මණ්ඩලය විසින්ත සලකා බලනු දනාලැදේ. )
........................ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ීරණ සේබන්තධදයන්ත ඉදිරිපත් කරන අභියාචනය
තාක්වෂණ / කාර්මික විෙයාලමේ නම : ..........................................................
අ. නිලධ්ාරියා විසින්ත සේූර්මණ කළ යුුයි.
1. නිලධාරියාදේ සේපුර්ෂණ නම ( පැහැදිලි අකුරින්ත ) :2. ජ්ාතික හැදුනුේපත් අංකය:3. ස්ිර ලිපිනය:4. පදිංචි ස්ථානදේ ලිපිනය:5. ............. වර්ෂෂදේ පදිංචි ස්ථානය දවනස් වන්තදන්ත නේ නව පදිංචි දස්වා
ස්ථානදේ ලිපිනය:6. ස්ථාන මාරු කරන ලෙ දස්වා ස්ථානය:7. තනුර හා දශ්ර්ණිය:

දස්වයට ඇුළත් වූ දිනය:



වර්ෂතමාන තනුරට ඇුළත් වූ දිනය:

8. උපන්ත දිනය:9. දස්වා විස්තර:තනුර

පත්වු දිනය

දස්වා ස්ථානය

දස්වා කාලය

10. අභියාචනය :- (√ ලකුණ දයාෙන්තන )


ලබා දී ඇති ස්ථාන මාරුව අවලංගු කිරීම



ලබා දී ඇති ස්ථාන මාරුව සංද ෝධනය කිරීම



ඉල්ලලා ඇති ස්ථාන මාරුව ලබා දෙන දලසයි

11. අභියාචනා කිරීමට දහ්ු :- (විස්තරාත්මක නේ ඇමුණුමක් මගින්ත ඉදිරිපත් කරන්තන)
12. ස්ථාන මාරුව සංද ෝධනය කළ යුු / ලබාදිය යුු දස්වා ස්ථානය:-

C:\Users\Acer\Desktop\වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පටිපාටිය - දෙපාර්ෂතදේන්තුගත

තනුරු - 2019.docx
9

ආ. ආයතන ප්රධ්ානියාමේ නිර්මමද්ශය.

නිලධාරියා / නිලධාරිණිය විසින්ත ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන්ත දතාරුරු ඔහුදේ / ඇයදේ දපෞේගලික
අනුදගානුව අනුව නිවැරදි බව සහතික කරමි. ................. වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීේ සේබන්තධදයන්ත
දෙපාර්ෂතදේන්තුව දවත ඉදිරිපත් කරන අභියාචනය නිර්ෂදේ

කරමි. පහත සඳහන්ත දහ්ු මත නිර්ෂදේ

දනාකරමි.


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



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



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



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



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

දිනය : ..........................

.......................................................
ආයතන ප්රධානියාදේ අත්සන හා නිලමුද්රාව
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ඇමුණුම 03
ආකෘති පත්ර අංක 03a

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පිළිබඳ අභියාචනා - ආකෘති අංක 01

.............වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ීරණ සේබන්තධදයන්ත රාජ්ය දස්වා දකාමිෂන්ත සභාව දවත අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමඅභියාචක පිළිබඳ දතාරුරු
අ. මපෞද්ගලික මතාරුරු
1. මුලකුරු සමග නම :2. තනුර හා පන්තතිය :3. උපන්ත දිනය :YYYY/MM/DD
7. ස්ිර ලිපිනය:-

4. වයස :- (..........12.31 දිනට)

5. ජ්ාතික හැදුනුේපත් අංකය:-

6. ස්ී/පුරුෂ භාවය:-

10. විවාහක අවිවාහක බව:-

11. කලත්රයාදේ නම:-

09. දුරකථන අංකය
කාර්ෂයාලය:දපෞේගලික:12. කලත්රයාදේ රැකයාව හා දස්වා ස්ථානය:-

13. ෙරුවන්ත ගණන:-

14. ඔවුන්තදේ වයස:-

15. ඉදගනුම ලබන පාසැල්ල:-

අවු.............මාස.......දින........

8. තාවකාලික ලිපිනය:-

ආ. මස්වා මතාරුරු
16. තනුරට පත්වු දිනය:17. වර්ෂතමාන දස්වා ස්ථානය:-

18. දස්වා ස්ථානය පිහිටි නගරය:-

19. වර්ෂතමාන දස්වා ස්ථානයට වාර්ෂතාකළ දිනය:- 20. වර්ෂතමාන දස්වා ස්ථානදේ දස්වා කාලය:- (..........12.31 දිනට)
අවු.............මාස.......දින...........
YYYY/MM/DD
21. ප්රතිලාභ ලබන (ප්රයමනාප) දස්වා ස්ථානයක / ස්ථානවල දස්වය කර තිදේෙ? :22. රජ්දේ
දස්වදේ
ූර්ෂව දස්වා
ස්ථාන

දස්වා ස්ථානය

ප්රිය මනාප දස්වා
ස්ථානයකි/ ප්රිය මනාප
දනාවන දස්වා
ස්ථානයකි

සිට

දස්වා කාලය
ෙක්වා

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ඇ. ස්ථාන මාරු ඉල්ලීේ පිළිබඳ මතාරුරු (අොළ මකාටුමේ √ ලකුණ මයාෙන්තන)
23. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුේ කර

ඇත
නැත

ස්ථාන මාරු අයදුේ කර ඇත්නේ අයදුේ කර ඇති
දස්වා ස්ථාන
1.
2.
3.

ස්ථාන මාරු ලැබී තිදේ නේ එම දස්වා ස්ථානය
24. ස්ථාන මාරු චක්රය සමන්තවිත වන නිලධාරීන්ත ගණන.......................................................................
25. ස්ථාන මාරු සමාදලෝචන කමිටුවට අයදුේ කර

ඇත
නැත

26. සමාදලෝචන කමිටුව දවත කරන ලෙ ඉල්ලීම පිළිබඳ දතාරුරු
ස්ථාන මාරුව අවලංගු කිරීම
සංද ෝධනය කිරීම
නව ස්ථාන මාරුවක් ලබා ගැනීම

ස්ථාන මාරුව සංද ෝධනය කිරීමට ඉල්ලුේ කදළ් නේ එදස්
ඉල්ලුේ කළ දස්වා ස්ථාන
01...........................................................
02...........................................................
03..........................................................

27. ස්ථාන මාරු සමාදලෝචන කමිටු ීරණය

28. ස්ථාන මාරු සමාදලෝචන කමිටු ීරණයට එදරහිව රාජ්ය දස්වා දකාමිෂන්ත සභාව දවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත්
කිරීමට දහ්ු
1.....................................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................................
29. ඉහත දහ්ු සනාථ කිරීමට අොළ ලිඛිත සාධකවල සහතික කළ පිටපත් පහත ෙැක්දවන ඇමුණුේ ව දයන්ත යා
කර ඇත.
ඇමුණුම (01).................................................................................................................................................
ඇමුණුම (02).................................................................................................................................................
ඇමුණුම (03).................................................................................................................................................
30. ඉල්ලලා සිටිනු ලබන සහන
01. ........................................................................................................................................................
02. ........................................................................................................................................................
03. ........................................................................................................................................................
ඉහත ෙක්වා ඇති දතාරුරු සියල්ලල සතය හා නිවැරදි බව ප්රකා කරමි.
.....................................

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

දිනය
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ඇ. අමාතයාංශ/ මෙපාර්මතමේන්තු ප්රධ්ානියාමේ නිර්මමද්ශය

නිලධාරියා / නිලධාරිණිය විසින්ත ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන්ත දතාරුරු ඔහුදේ / ඇයදේ දපෞේගලික
ලිපිදගානුව අනුව නිවැරදි බව සහතික කරමි. ................. වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීේ සේබන්තධදයන්ත රාජ්ය දස්වා
දකාමිෂන්ත සභාව දවත ඉදිරිපත් කරන අභියාචනය නිර්ෂදේ කරමි. පහත සඳහන්ත දහ්ු මත නිර්ෂදේ දනාකරමි.
I.

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

II.

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

III.

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

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

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

දිනය

අත්සන

ඉ. ස්ථාන මාරු බලධ්රයාමේ නිර්මමද්ශය
I.
II.

ස්ථාන මාරු චක්රය සේබන්තධ වන නිලධාරීන්ත ගණන:………………………………………………………..
අභියාචනය පිළිබඳ නිර්ෂදේ ය: .............................................................................................
...........................................................................................................................................

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

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

දිනය
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වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පිළිබඳ අභියාචනා - ආකෘති අංක 03b

.............වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ීරණ සේබන්තධදයන්ත රාජ්ය දස්වා දකාමිෂන්ත සභාව දවත අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමඅනුප්රාේතිකයා පිළිබඳ දතාරුරු
I.
II.

අභියාචක නිලධරයාදේ නම හා තනුර :……………………………………………………………
අභියාචක නිලධරයාට අොළ අනුප්රාේතික නිලධාරියා පිළිබඳ දතාරුරු

අ. මපෞද්ගලික මතාරුරු
1. මුලකුරු සමග නම :2. තනුර හා පන්තතිය :3. උපන්ත දිනය :YYYY/MM/DD
7. ස්ිර ලිපිනය:-

4. වයස :- (..........12.31 දිනට)

5. ජ්ාතික හැදුනුේපත් අංකය:-

6. ස්ී/පුරුෂ භාවය:-

10. විවාහක අවිවාහක බව:-

11. කලත්රයාදේ නම:-

09. දුරකථන අංකය
කාර්ෂයාලය:දපෞේගලික:12. කලත්රයාදේ රැකියාව හා දස්වා ස්ථානය:-

13. ෙරුවන්ත ගණන:-

14. ඔවුන්තදේ වයස:-

15. ඉදගනුම ලබන පාසැල්ල:-

අවු.............මාස.......දින........

8. තාවකාලික ලිපිනය:-

ආ. මස්වා මතාරුරු
16. තනුරට පත්වු දිනය:17. වර්ෂතමාන දස්වා ස්ථානය:-

18. දස්වා ස්ථානය පිහිටි නගරය:-

19. වර්ෂතමාන දස්වා ස්ථානයට වාර්ෂතාකළ දිනය:- 20. වර්ෂතමාන දස්වා ස්ථානදේ දස්වා කාලය:- (..........12.31 දිනට)
අවු.............මාස.......දින...........
YYYY/MM/DD
21. ප්රතිලාභ ලබන (ප්රයමනාප) දස්වා ස්ථානයක / ස්ථානවල දස්වය කර තිදේෙ? :22. රජ්දේ
දස්වදේ
ූර්ෂව දස්වා
ස්ථාන

දස්වා ස්ථානය

ප්රිය මනාප දස්වා
ස්ථානයකි/ ප්රිය මනාප
දනාවන දස්වා
ස්ථානයකි

සිට

දස්වා කාලය
ෙක්වා

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ඇ. ස්ථාන මාරු ඉල්ලීේ පිළිබඳ මතාරුරු (අොළ මකාටුමේ √ ලකුණ මයාෙන්තන)
23. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුේ කර

ඇත
නැත

ස්ථාන මාරු අයදුේ කර ඇත්නේ අයදුේ කර ඇති
දස්වා ස්ථාන
1.
2.
3.

ස්ථාන මාරු ලැබී තිදේ නේ එම දස්වා ස්ථානය

24. ස්ථාන මාරු සමාදලෝචන කමිටුවට අයදුේ කර

ඇත
නැත

25. සමාදලෝචන කමිටුව දවත කරන ලෙ ඉල්ලීම පිළිබඳ දතාරුරු
ස්ථාන මාරුව අවලංගු කිරීම
සංද ෝධනය කිරීම
නව ස්ථාන මාරුවක් ලබා ගැනීම

ස්ථාන මාරුව සංද ෝධනය කිරීමට ඉල්ලුේ කදළ් නේ එදස්
ඉල්ලුේ කළ දස්වා ස්ථාන
01...........................................................
02...........................................................
03..........................................................

26. ස්ථාන මාරු සමාදලෝචන කමිටු ීරණය

27. රාජ්ය දස්වා දකාමිෂන්ත සභාව දවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර තිදේ ෙ / නැේෙ යන්තන
................................................................................................................................
28. අභියාචකදේ ඉල්ලීම ඉටුකළදහාත් අනුප්රාේතික නිලධරයාට අගතියක් දනාවන පරිදි ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක
කිරීම පිළිබඳ අධයක්ෂ ජ්නරාල්ලදේ නිර්ෂදේ :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.....................................

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

දිනය
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