මගේ අංකය: ගෙඑස්සි/ඊඒ/ස්ථානමාරු - 2022
සියලුම මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්,
සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්,
දිසා විනිශ්චයකාරවරුන්,මගහේස්ත්රාත්වරවරුන්,
ගරේෂ්ඨ්ධාධිකරණග ගරජිස්ට්රාාර් හ හා අභියාචනාධිකරණග ගරජිස්ට්රාාර් හ ගව ,
උපගල්ඛනග රෙග නිලධරයන්ගේ/සංවර් හධන නිලධාරි, වැඩසටහන් සහකාර, ගිණුම් සහකාර
(අධිකරණ) නිලධරයන්ගේ වාර් හෂික ස්ථානමාරු - 2022
2021.12.31 දිනට වර්තමාන සසේවා ස්ථානසේ වසර හතරක් (04 ක්) සහෝ ඊට වැඩි කාලයක් සම්පූර්ණ සකොට
ඇති ඔබ අධිකරණසේ සසේවසේ නියුතු සියලුම උපසේඛනගත රජසේ නිලධරයන් සහ සංවර්ධන නිලධාරී,
වැඩසටහන් සහකාර, ගිණුම් සහකාර තනතුරුවල නිලධරයන් 2022 වර්ෂය සදහා වු ස්ථානමාරු අයඳුම්පත

අධිකරණ සසේවා සකොමිෂන් සභා නිල සවබ් අඩවිසේ පල කර ඇති “අ” ආකෘතිය අනුව සකස් කර
2021.08.06 වන දිනට ගපර සේකම්, අධිකරණ සසේවා සකොමිෂන් සභා සේකම් කාර්යාලය, සකොළඹ - 12
ලිපිනයට එවිය යුතු ය.
02.

අදාළ සියලුම නිලධරයන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයදුම්පත් සියේල එක් ආවරණ ලිපියක් මගින් සමම
කාර්යාලයට ලැසබන්නට සලස්වන්න. ඉේලුම් පත්රපය බහාලන කවරසේ වම් ඉහල සකලවර “පිරිස් පාලන
ශාඛාව - වාර් හෂික ස්ථාන මාරු - 2022” වශසයන් සඳහන් කරන්න.

03.

තවද, ඉහත පළමු වැනි සේදසේ සඳහන් පරිදි වර්ෂ හතරක් (04 ක්) සහෝ ඊට වැඩි කාලයක් සම්පූර්ණ කරන
නමුත් ස්ථාන මාරු අයදුම්පත්රප ඉදිරිපත් කරනු සනොලබන නිලධරයන් සසේවා අවශය්තා මත ුරර්පපාු  පවත්නා
අධිකරණවලට ස්ථාන මාරු කරනු ලැබීමට යටත් වන අතර, ඒ සම්බන්ධසයන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන
අභියාචනා සලකා සනොලැබීමට ද අධිකරණ සසේවා සකොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇත.

04.

මාරු වීම් ඉේලා සිටීසම් දී නිලධරයන් විසින් තම කැමැත්ත අනුව (අයඳුම් පසතහි අංක:12) අනිවාසෙෝන්ම
ස්ථාන තුනක් (03 ක්) නම් කල යුතු අතර, එකම අධිකරණ සංකීර් හණය තුල පිහිටි අධිකරණයන් ගවන් ගවන්
ස්ථාන වශගයන් නම් ගනොකල යුතුය. එසසේම වර්තමාන සසේවා ස්ථානය පිහිටි අධිකරණ සංකීර්ණසේ
සවනත් අධිකරණයක් ද නම් සනොකල යුතුය. (එක් අධිකරණ සංකීර් හණයක් තුළ පිහිටි සියලු අධිකරණ
ස්ථාන මාරු කාර් හයය සඳහා එක් ස්ථානයක් ගලස සලකනු ලැගේ.)
අයදුම් කලයුතු ආකාරය පිළිබඳ උදාහරණ :-

05.

මාතර දිසා අධිකරණසේ සසේවසේ නියුතු

සතේසදණිය දිසා/මසහේස්ත්රපාත් අධිකරණසේ

සසේවසේ නියුතු නිලධරයකුසේ සත්රීම් :

නිලධරයකුසේ සත්රීම් :

1.

තංගේල දිසා/මසහේස්ත්රපාත් අධීකරණය

1. මහනුවර අධිකරණ සංකීර්ණසේ අධිකරණයක්

2.

ගාේල මහාධිකරණය

2.

ගම්සපොල දිසා/මසහේස්ත්රපාත් අධිකරණය

3.

සදයියන්දර මසහේස්ත්රපාත් අධිකරණය

3.

මාතසේ දිසා/මසහේස්ත්රපාත් අධිකරණය

කිසිම නිලධාරිසයකු තම කලත්රපයා දැනට අධිකරණ සසේවසේ නියුතුව සිටී නම් එම අධිකරණයටම ස්ථාන
මාරුවීම් ඉේලා සනොසිටිය යුතුය.

06.

දැනට සවනත් අධිකරණ සවත තාවකාලිකව අනුයුක්ත කරනු ලැබ සිටින නිලධාරීන් ස්වකීය ස්ථීර ගසේවා
ස්ථානග ගදපාර් හ ගම්න්තු ප්ර ධානියා මිනන් පමණක් අයඳුම් කළ යුතුය.

07.

සමම උපසදස්වලට පටහැනිව අයඳුම් කරන නිලධරයන් හට ඔවුන් විසින් ඉේලා ඇති සසේවා ස්ථාන ලබාදීමට
සනොහැකි වන අවස්ථාවන් හි සසේවා අවශය්තාවයන් මත අධිකරණ සසේවා සකොමිෂන් සභාව විසින් සසේවා
ස්ථාන ලබා සදනු ඇත.

08.

ස්ථාන මාරු ලබාදීගම් පිළිගවල
ස්ථාන මාරු ලබාදීසම් දී අධිකරණ සසේවා සකොමිෂන් සභාව හැකිතරම් දුරට ඉේලා ඇති පළමු මනාපය
ලබාදීමට උත්සාහ දරනු ඇත. නමුත් සියලුම නිලධාරීන්සේ ඉේලීම්වලට සාධාරණ ඉඩක් ලබා සදන සලසට
ස්ථාන මාරු සිදු කල යුතු බැවින් සදවන සහෝ තුන්වන මනාපය ද නැතසහොත් ආසන්න සවනත් සුදුසු
අධිකරණයක් සලකා බැලීමට සිදු වන අවස්ථා ද පැවතිය හැක.

09.

නියමිත දිනට පසුව ලැසබන අයදුම්පත් බාර ගනු සනොලැසබ්.

10.

2018 වර්ෂසේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් 2018.02.19, 2018.04.27 සහ 2018.06.01 යන දිනයන්හී දී
ක්රිරයාත්මක කර ඇති බැවින් එසසේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් ලද නිලධාරීන්ට ද සම් යටසත් ස්ථාන මාරු
ඉේලුම් කිරීමට හැකියාව ඇත.

11.

2021.12.31 දිනට ඔබ අධිකරණසේ වසර 04ක් සහෝ ඊට වැඩි සසේවා කාලයක් සම්ුරර්ණ කර ඇති
නිලධාරීන්සේ නාම සේඛනයක් ද ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් සමඟ එවන සමන් වැඩිදුරටත් දන්වමි.

එච්.එස්.සසෝමරත්න
සේකම්
අධිකරණ සසේවා සකමිෂන් සභාව

2021 ජූලි මස 08 සවනි දින,
සකොළඹ -12,
අධිකරණ සසේවා සකොමිෂන් සභා කාර්යාලසේ දී ය.

“අ” ආකෘතිය
උපගල්ඛනග රෙග නිලධරයන්ගේ/ සංවර් හධන නිලධාරි,වැඩසටහන් සහකාර,ගිණුම් සහකාර (අධිකරණ)
නිලධරයන්ගේ වාර් හෂික ස්ථානමාරු - 2022
සසේවාව -

1.

නිලධාරියාසේ සම්ුරර්ණ නම :මහතා/මහත්මිය/සමනවිය

2.

මුලකුරු සමඟ නම :-

3.

උපන්දිනය :-

4.

ස්ත්රීන/ුරරුෂ භාවය :-

5.

විවාහක/අවිවාහක බව :-

6.

තනතුර :-

2021.12.31 දිනට වයස:

අවු:

මාස:

මාධය්:-

දින:

සේේණිය :-

(භාෂණ පරිවර්තක, ලඝු සේඛක සහෝ යතුරු සේඛක නිලධාරිසයකු නම් මාධය් සඳහන් කරන්න)

7.

ස්ථීර සසේවා ස්ථානය :-

8.

ස්ථිර පදිංචි ලිපිනය :-

ඊට ආසන්නතම නගරය :9.

තාවකාලික ලිපිනය :-

10.

දරුවන් සිටී නම්, ඔවුන්සේ නම් වයස හා අදාල වන්සන් නම් අධය්ාපනය ලබන පාසේ :නම

වයස

පාසල

විසශේෂිත කරුණු

11.

උපසේඛනගත සසේවාවට අදාළව මුේ පත්වීම ලද දින සිට සසේවය කල සසේවා ස්ථාන හා සසේවා කාලයන්
අනුපිළිසවලින්:
අනු
අංකය

සසේවා ස්ථානය

සසේවා කාලය
.............දින සිට

12.

.........දින දක්වා

සම්පූර්ණ කාලසීමාව
(අවුරුදු හා මාස වලින්)

මාරුවීම ඉේලා සිටින ස්ථාන 03 ක් කැමැත්සත් අනුපිළිසවලින් දක්වා ඒ ඉදිරිසයන් එම ස්ථානයන්හි කලින්
සසේවය කර ඇති කාල සීමාවන් ඇත්නම් සඳහන් කරන්න. (ලිපිසයහි අංක: 04 පරිදි ස්ථාන 03 ක්
අනිවාර් හයගයන්ම නම් කළ යුතුයි)
අනු

ඉේලා සිටින ස්ථාන

සසේවය කර ඇති කාලයන්

අංකය

(ඇත්නම්)
...........දින
සිට

පදිංචි ස්ථානසේ පදිංචි ස්ථානසේ
සිට ඇති දුර

සිට සකටිම
මාර්ගසයන් ලඟා

..........දින
දක්වා

වීමට ගත වන
කාලය

01.
02.
03.

13.

මාරුවීම ඉේලා සිටින ස්ථානසේ අධිකරණයක ඔබ සහෝ ඔසබ් පවුසේ සකසනකු සහෝ සම්බන්ධ නීති
කෘතය්යක් තිසබ් ද? එසසේ නම් එහි නු  අංකය, ස්වභාවය, පාර්ශවකරුසවක්ද, සාක්ෂිකරුසවක්ද යන වග හා
එය පවතින අධිකරණය :-

14.

කලත්රපයා අධිකරණයක සසේවය කරයි නම්,
කලත්රපයාසේ නම :-

තනතුර :-

සසේවය කරනු ලබන අධිකරණය :15.

කලත්රපයාසේ ැකකියාව හා ැකකියා ස්ථානය :(අධිකරණ සනොවන සවනත්)

16.

ස්ථානමාරු ඉේලීම් සම්බන්ධව සඳහන් කල යුතු සවනත් කරුණු පවතින බවට ඔබ අදහස් කරනු ලබයි නම්
සමම අයඳුම් පසතහි ම සකටිසයන් සඳහන් කරන්න. (අභියාචනා අමුණා සනොඑවන්න.)

i.

ගමනාගමන දුෂ්කරතා :-

ii.

සසෞඛය්ය :-

iii.

අධය්ාපනය :-

iv.

ආර්ථික අපහසුතා :-

v.

සවනත් :-

ඉහත සඳහන් සතොරතුරු සතය් හා නිවැරදි බැ්  සමයින් සහතික කරමි. මා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති යම් සතොරතුරක්
අසතය් බව සහලිදර්  වුවසහොත් මා විනයානුූලල දු වමකට යටත් වන බවද දනිමි.

දිනය.....................................

..........................................
නිලධාරියාසේ අත්සන

ප්ර ධාන ගරජිස්ට්රාාර් හගේ නිර් හග ශය:

නිලධාරියා විසින් අයදුම්පසතහි සඳහන් කර ඇති කරුණු මා විසින් සපෞද්ගලිකව ඔහුසේ/ඇයසේ
සපෞද්ගලික ලිපිසගොනුව අනුව පරීක්ෂා කර නිවැරදි බව තහවුරු කර ගන්නා ලදී.
ඊට අමතරව පහත කරුණු ද අධිකරණ සසේවා සකොමිෂන් සභාස්  අවධානයට සයොමු කළ යුතු බව
සගෞරවසයන් සයෝජනා කරමි. (නිලධාරියා දක්ෂතා/ දුර්වලතා/ සසේවයට සුදුසු ගුණාංග/ විසශේෂ අපහසුතා/
විනය කටයුතු පවතීද යනාදිය)
1.
2.
.............................................
ප්ර ධාන සරිස්ට්රාාර්සේ අත්සන හා
නිල මුද්රාව
දිනය: ...............................
ගදපාර් හ ගම්න්තු ප්ර ධානියාගේ නිර් හග ශය

ඉහත ප්ර ධාන සරිස්ට්රාාර් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු සහ පහත සඳහන් කරුණු අධිකරණ සසේවා
සකොමිෂන් සභාස්  අවධානයට ලක් කර අනුප්ර ා්පතිකසයකු සහිතව/රහිතව නිලධරයාසේ ඉේලීම නිර්සද්ශ
කරමි/ සනොකරමි.
1.
2.

............................................................
සදපාර්තසම්න්තු ප්ර ධානියාසේ අත්සන හා
නිල මුද්රාව
දිනය: ................................

