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2.3.  ස්ථාඅ මාු ඉඛලුම් කරඅ හා ස්ථාඅ මාුවලට යටත්වඅ නිලධ්රය්  ම්  ස්ථාඅ මාු 

ලැබීමට කැමති ස්ථාඅ ු අක්ෂ සඳහ්  කරිෂ්  ස්ථාඅ මාුවීම් අයදුම්පන ත්රයක්ෂ ඉදිරිපන ත් කළ 

යුු ය. එලේස  ඉඛලුම්පන ත්ර ඉදිරිපන ත් කළලේහ ත් එහි සඳහ්  ස්ථාඅයට මාුවීම ලබාදීමට 

උත්සාහ දරඅ අර ඉඛලා ඇති ස්ථාඅයට මාුවීම ලබාදීමට ලේඅ හැකි වුවලේහ ත් මාුවීම් 

මණ්ඩලලේේ අභිමය පන රිදි ඔවු් ට ලේවඅත් පන ාසලක්ෂ ලබා ලේදනු ඇ.  

2.4.  ස්ථාඅ මාුවීම් ලබා දීලේම්දී එකම පන ාසලක වැඩිම ලේස වා කාලයක්ෂ සහි නිලධ්රය් ලේේ 

ලේස වා කාලය අවලේරෝහණ පිළිලේවලි්  ගණඅය කර අ අනුව පිටට මාුවීම් ලබා ලේේ.  

2.5.  ාාර්යාව සහ ස්වාිෂ පුුවයා යඅ ලේදලේදඅාම රාජය ලේස වලේේ නියුක්ෂ අය අම් එම 

ලේදලේදඅාටම ඔවු් ලේේ ඉඛලීම අනුව එකම  ප්රලේේශ චකයක ලේස වය කර් අට ඉඩ ලබාදීමට 

මාු මණ්ඩල සෑම උත්සාහයක්ෂම දැරිය යුු ය.  

2.6.  වාර්ෂික ස්ථාඅ මාුවීම්වලට යටත් ලේඅ වඅ නිලධ්රය්   

(අ) නිලධ්රයාලේේ ඉඛලීම ලේහෝ ලේවඅත් විලේශ චක ෂි කුණු ම (විඅය හා ලේස වා 

අවශ චකයාවය) ිෂස අැත්අම් සාමාඅය වශ චකලේය්  වයස අවුුදු  8 ඉක්ෂමවූ නිලධ්රය්  

කලාපන ලේය්  පිටට මාු ලේඅ කළ යුු   අර කලාපන ය ඇු ළ ස්ථාඅ මාු කළ 

හැක. අමුත් විඅය හා ලේස වා අවශ චකයාවය ම පන ාසලේඛ ිෂවයය් ලේේ අධ්යාපන අ 

අභිවෘේධිය ලේපන රදැරි කරලේගඅ ලේමම නිලධ්රය් ටද ස්ථාඅමාුවීම් ලබාදිය හැක.  

(ආ) නියිෂ වර්වලේේ ලේපන බරවාරි 28/29 දිඅට වයස අවුුදු 63 ඉක්ෂමවූ නිලධ්රය්  

ඔවු් ලේේ ඉඛලීමක්ෂ ලේඅ වඅ කඛහි කලාපන ය ු ල වුවද මාු ලේඅ කල යුු ය.  

2.7.  පන ාසඛ යඅ දුව් , ආබාධි දුව් , දීර්ඝ කාලීඅ අසනීපන  ම එක්ෂැ් ව සිටිඅ 

කලත්රය්  සහ කලත්රයා විලේේශ චක ගව සිටිඅ අවස්ථාව් හි වැනි පිළිග හැකි කුණු 

සහිව ම ලේදපන ාර්ලේම්් ු  ප්රධ්ානියාලේේ/ පන ාස ඛ ප්රධ්ානියාලේේ නිර්ලේේශ චකය් ද සමග 

ඉදිරිපන ත් කරඅ ඉඛලීම් පිළිබඳව සැලකිඛලට ලේගඅ කටයුු  කළ යුු ය.  

2.8.  අති දුව්කර/ දුව්කර/ ප්රියමඅාපන  ලේඅ වඅ පන ාසඛවල ලේස වය සඳහා නිලධ්රය්  

 ලේෝරාගැනීලේම්දී පන ාසඛ යඅ දුව්  ඇති විවාහක නිලධ්රය් ට වඩා අවිවාහක 

නිලධ්රය් ද පන ාසඛ යඅ දුව්  ලේඅ මැති විවාහක නිලධ්රය් ද හැකි සෑම අවස්ථාලේ දීම 

ලේෝරා ගැනීමට සැලකිලිමත් විය යුු ය.  

2.9.  යම් කිසි ලියාපන දිාංචි වෘත්තීය සිෂතියක ම  සාංගමලේේ සාාපන ති/ලේඛකම්/ාාණ්ඩාගාරික හා 

මධ්යම විධ්ායක මණ්ඩලලේේ සභිකින්  මාු කර් ලේ්  අම් අදාළ වෘත්තීය සාංගමලේේ 

ලේඛකම්ලේේ නිර්ලේේශ චකය සැලකිඛලට ලේගඅ සාංගමලේේ කටයුු වලට බාධ්ා ලේඅ වඅ 

ස්ථාඅයකට මාු කළ යුු ය. ලේමම ස්ථාඅ මාු කිරීම් කාර්ය පන ටිපන ාටිලේේදී වෘත්තීය 

සාංගමය යනුලේව්  හැඳි් ලේව් ලේ්  ශ්රී ලාංකා විදුහඛපන ති ලේස වාලේ  නිලධ්රය් ලේග්  

සම් වි වෘත්තීය සිෂති ලේ . ආයඅ සාංග්රහ ලේේ xxv පන රිච්ලේේදලේේ 7 වග් තිය යටලේත් 

වඅ අනුග්රහය්  ලබා ගැනීමට අලේේක්ෂවා කරඅ සියළුම වෘත්තීය සිෂති ම වෘත්තීය සිෂති 

නිලධ්රය්  පිළිබඳ විස්ර  :1  වග් තිලේේ ප්රකාර අදාළ මාුවීම් බලධ්ාරියා ලේව මාු 

වීම් මණ්ඩල කටයුු  කිරීමට ලේපන ර ඉදිරිපන ත් කළ යුු  ලේ .   
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3. වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු කිෂටුලේ  සාංයුතිය  

 

වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු කිෂටුලේ  කාර්යාාරය  

 

රාජය ලේස වා ලේක ිෂව්  සාා කාර්ය පන ටිපන ාටික රීති හි XVIII පන රිච්ලේේදලේේ විධිවිධ්ාඅවලට සහ 

ලේමම ස්ථාඅ මාු පන ටිපන ාටිලේේ දැක්ෂලේවඅ කුණුවලට යටත්ව 206 හා 207 වග් තිවලට අනුව 

ක්රියා කරිෂ්  ඉහ (1).අ. ලේේදලේේ සඳහ්  අවස්ථාවලදී අධ්යාපන අ ලේඛකම්ට නිර්ලේේශ චක ලබාදීම 

මාු කිෂටුවල කාර්යාාර්ය ලේ .  

 

3.1.  පන හ සඳහ්  වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු කිෂටු පිහිටුවනු ලැලේ .  

(i) ජාතික පන ාසඛ මාු මණ්ඩලය  

 

3.2.  ජාතික පන ාසඛ මාු මණ්ඩලලේේ සාංයුතිය   

(i) ජාතික පන ාසඛ අධ්යාපන අ අධ්යක්ෂව  

(ii) සහකාර ලේඛකම් - විදුහඛපන ති  

(iii) 1 % ක නිලධ්ාරී නිලේයෝජඅයක්ෂ ඇති සෑම විදුහඛපන ති වෘත්තීය සිෂතියකි් ම අම් 

කළ නිලේයෝජියකු  

 

4. වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු ලේයෝජඅා සමාලේලෝඅ කිෂටුලේ  සාංයුතිය  

 

4.1. වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු ලේයෝජඅා සමා ලේලෝඅ කිෂටු සාංයුතිය.   

 

(i) මාු මණ්ඩලය නිලේයෝජඅය කරඅ ලද එක්ෂ නිලධ්ාරියකු  

(ii) අමායාංශ චකලේේ ලේඛකම් / අමායාංශ චකලේේ අතිලේර්ක ලේඛකම්වරයකු  

(iii)  අමායාංශ චක ලේඛකම් විසි්  අම් කරඅ ලද ලේජයව්ම මාණ්ඩලික නිලධ්ාරියකු  

 

ස්ථාඅ මාු නිලේයෝගය්  සම්බ් ධ්ලේය්  ලේකලේරඅ අභියාඅා සළකා බැලීම සඳහා වාර්ෂික 

ස්ථාඅ මාු ලේයෝජඅා සමාලේලෝඅ කිෂටු පිහිටුවිය යුු  අර එමගි්  පන හ කුණු පන රීක්ෂවා කර 

තීරණ ලබා ලේදනු ඇ.  

 

 මාු ප්රතිපන ත්තියට අනුූලල ලේඅ වඅ පන රිදි කරඅ ලද මාුවීම්  

 නිලධ්රය් ලේේ ඉඛලීම්වලට පන ටහැනි ලේලස කරඅ ලද මාුවීම් (මඅාපන  1, 2, 3 යඅ ලේස වා 

ස්ථාඅ ඉඛලීම් ලේලස සළකින) 

 ස්ථාඅ මාුවීම් අයදුම් කරඅ ලද දිලේඅ්  පන සුව නිලධ්රය් ට සිදුවූ හදිසි විපන ත් කරදර අසනීපන  

වැනි සානුකම්පි ත්ත්වය්  පිළිබඳව පිළිග හැකි නිර්ලේේශ චක ඉදිරිපන ත් කර ඇත්අම් අවා 

පිළිබඳ සළකා බැලීම.  

 

5. වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු ලබාදීලේම්දී සැළකිඛලට ග් අා ලේවඅත් ලේපන  දු කුණු   

 

5.1.  ප්රියමඅාපන / ඉා ප්රියමඅාපන  පන ාසඛවල ලේස වය කරඅ නිලධ්රය්  විසි්  අැව ප්රියමඅාපන  

ස්ථාඅයකට කරනු ලබඅ මාු ඉඛලීම් සළකා බලනු ලබ් ලේ්  එම ලේස වා ස්ථාඅවලට 

ප්රියමඅාපන  ලේඅ වඅ ලේස වා ස්ථාඅවල ලේස වය කරඅ නිලධ්රය්  විසි්  කරනු ලබඅ ඉඛලීම් 

සළකා බැලීලේම්  පන සුවය. ප්රියමඅාපන  ලේස වා ස්ථාඅවල ගකල කාලය ගණඅය කිරීලේම්දී 
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පූර්වාස් අ වසර 10 ු ල ලේස වය කළ ප්රියමඅාපන  ලේස වා ස්ථාඅ කිහිපන යක වුවද එම 

කාලය් ලේේ එකු ව ගණ්  ගනු ලැලේ .  

5.2. යම් නිලධ්රයකු ලේේ කලත්රයා ලේපන  ලීසිලේේ ලේහෝ ්රිවිධ් හමුදාලේ  උු ු අැලේගඅහිර 

ක්රියා් වි රාජකාරිවලදී ආබාධි ත්ත්වයට පන ත්ව ඇති බවට ලිඛි සාක්ෂෂි ඉදිරිපන ත් 

කරඅ නිලධ්රය් ලේේ ස්ථාඅ මාුවීම් කළ යුු  ව් ලේ්  ඔවු් ලේේ ඉඛලීම් අනුව පන මණි. 

එලේස ම එවැනි නිලධ්රය් ලේේ ස්ථාඅ මාුවීම් ඉඛලීම් පිළිබඳව ප්රමු ත්වය දැක්ෂවිය යුු  

ලේ . ලේමවැනි නිලධ්රය්  ප්රියමඅාපන  ලේස වා ස්ථාඅයකි්  පිටට ස්ථාඅ මාු කිරීමට සිදු 

ව් ලේ්  අම් ඊට ආස් අම පන ාසලට ලේහෝ නිලධ්රයාලේේ ඉඛලීමට අනුව අදාළ පන ාසලට 

මාු කළ යුු ය.  

5.3. මාු කිෂටු විසි්  නිලධ්රය්  මාු කිරීලේම්දී පන ාසඛ කාර්ය මණ්ඩලලේේ කණිව්ම/ 

ලේජයව්මාවලේේ සමබරාවය කීමටමටද හැම විටම උත්සාහ කළ යුු ය.  

5.4.  වාර්ෂික ස්ථාඅමාු පන රිපන ාටිලේයහි 2.1 ලේේදය යටට ගැලේඅඅ නිලධ්රයකු ලේවඅත් 

ස්ථාඅයකට මාුවීමට ඉඛලා ඇති විටක, එම ඉඛලීම ඉටු කිරීම සඳහා එහි 2.2 ලේේදලේේ 

අවශ චකයා සපුරා ඇති එම ස්ථාඅලේේ වැඩිම ලේස වා කාලයක්ෂ සහි නිලධ්රය්  ඉ්  පිටට 

මාු කළ හැක.  

5.5. නිලධ්රයකු විසි්  කරඅ ලද ඉඛලීමකට අනුව ස්ථාඅ මාුවීමක්ෂ ලබාදී ඇති විටක එම 

නිලධ්රයා විසි් ම එම ස්ථාඅ මාුවීම අවලාංගු කර ගැනීම සඳහා ඉඛලීමක්ෂ ලේක ට එය 

අවලාංගු කර ග් ලේ්  අම් (ඉාම සාධ්ාරණ ඉඛලීමකට හැර) ඉදිරි වසර 3 ක්ෂ දක්ෂවා 

ඔහුට/ඇයට ස්ථාඅ මාුවීම් සඳහා ඇති හිිෂකම් අහිිෂ ලේ .  

5.6. ප්රියමඅාපන  ලේස වා ස්ථාඅවල වසර   ට වඩා ලේස වය කළ නිලධ්රය් ලේේ අාම ලේඛ ණයක්ෂ 

ඔවු් ලේේ වයස, ලේස වා කාලය, පන දිාංචි ප්රලේේශ චකය, ස්ථාඅමාු කළලේහ ත් මාුවී යාමට වඩාත් 

කැමති ස්ථාඅ 3 ක්ෂ, යඅාදී සියළු ලේ රු ු අදාළ ආකෘතිලේය්  නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර 

අධ්යාපන අ ලේඛකම් ලේව ඔවු්  විසි්  ද් වනු ලබඅ දිඅට ලේපන ර අදාළ විදුහඛපන තිවු්  

විසි්  එවිය යුු ය.  

5.7. අ අනුව එම නිලධ්රය්  පන ාසලේල්  පිටට මාු කර අ හා සම නිලධ්රය්  සාං යාවක්ෂ 

පන ාසල ලේව ස්ථාඅ මාු කිරීමට ඔවු්  විසි්  කටයුු  කරනු ලැලේ .  

5.8. ප්රිය මඅාපන  ලේඅ වඅ ලේස වා ස්ථාඅයක ලේස වය කළ නිලධ්රයකු ස්ථාඅ මාුවීමක්ෂ ඉඛලූ විට 

එම ඉඛලීම ඉටු කිරීමට ලේමහි  .6 වග් තිලේේ අවශ චකයා සපුරා ඇති එමට ස්ථාඅලේේ වැඩිම 

ලේස වා කාලයක්ෂ සහි නිලධ්රයා ඉ්  පිටට මාු කළ හැක.  

5.9. ප්රියමඅාපන  ලේස වා ස්ථාඅවලට ස්ථාඅ මාුවීම් ලබාදීලේම්දී වඩාත් ප්රමු ාවය දක්ෂව් ලේ්  

ප්රියමඅාපන  ලේඅ වඅ ස්ථාඅවල ලේස වය කළ නිලධ්රය් ටය. එලේම් ම ලේස වා කාලය හා 

නිලධ්රය්  විසි්  දැනුම් දී ඇත්අම් ඔවු් ට ප්රාලේයෝගිකව මුහුණදීමට සිදුවඅ ප්රශ් චකඅද 

සළකා බලනු ලැලේ .  

5.10. ස්ථාඅ මාුවීම් ඉඛලීලේම්දී සහ අභියාඅා ඉදිරිපන ත් කිරීලේම්දී සළකා බලනු ලබ් ලේ්  අ 

සඳහා සකස් කර හඳු් වාලේදනු ලබඅ ආදර්ශ චක ආකෘති පන ත්රය අනුවම සකස් කළ අයදුම්පන ත් 

පිළිබඳව පන මණි.  

5.11. සෑම නිලධ්රලේයක්ෂ පිළිබඳවම නිවැරදි හා සම්පූර්ණ ලේ රු ු සැපන යීමට ආයඅ/ 

ලේදපන ාර්ලේම්් ු  ප්රධ්ානී්  වග බලා ග යුු ය. සාවදය අසම්පූර්ණ ලේ රු ු එවා ඇති බව  
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ලේහලි වුවලේහ ත් අ පිළිබඳව අදාළ ආයඅ/ ලේදපන ාර්ලේම්් ු  ප්රධ්ානී්  හා එම ලැිනස්ු  

සකස් කළ හා හරි වැරදි බලඅ ලද නිලධ්රය්  වගමටමට බැඳී සිටිඅ අර ඔවු්  

විඅයානුූලල කටයුු වලටද යටත් ලේ .  

5.12. මාු කිෂටු මගි්  අමායාංශ චකලේය් / ලේදපන ාර්ලේම්් ු ලේව්  පිටට ස්ථාඅ මාුවීම් ලබාදී 

ඇති නිලධ්රය්  අනුප්රාේතිකය්  පන ැිෂලේණඅ ලේක්ෂ රඳවා  ලේඅ ලේගඅ නියිෂ දිඅ අව 

ලේස වා ස්ථාඅලේේ රාජකාරි ාාර ගැනීමට හැකි වඅ ලේස  ඔවු්  මුදා හැරීමට කටයුු  

කළ යුු ය. ලේමම විධිවිධ්ාඅවලට පන ටහැනිව කටයුු  කරඅ ආයඅ ප්රධ්ානී්  

සම්බ් ධ්ලේය්  විඅයානුූලලව කටයුු  කිරීම පිණිස අදාළ බලධ්රයා ලේව වාර්ා කරනු 

ලැලේ .  

5.13. ස්ථාඅ මාුවීම් ලැබූ නිලධ්රය්  නියිෂ දිඅ සිට අව ලේස වා ස්ථාඅලේේ රාජකාරි 

කටයුු වලට වාර්ා කර තිබියදීත් ඇැම් ලේදපන ාර්ලේම්් ු  ප්රධ්ානී්  විසි්  

අදාළ නිලධ්රය්  මුදා හැර ලේඅ මැති අවස්ථා වාර්ාවී ඇ. එවැනි අවස්ථා උේග 

ලේඅ වීමට ආයඅ ප්රධ්ානී්  වගබලා ග යුු  අර එම නිලධ්රය්  මුදා ලේඅ හරි් ලේ්  

අම් වදුරටත් වැටුේ ලේගවීම සම්බ් ධ්ලේය්  ආයඅ ප්රධ්ානී්  විසි්  වගමටම ාාර ග 

යුු ය.  

5.14. ස්ථාඅ මාුවීම් ලැලේ  යින අලේේක්ෂවා කරඅ නිලධ්රය් ලේේ රාජකාරි කටයුු  කඛ ඇු ව 

ලේවඅත් නිලධ්රය්  පුහුණු කර වාර්ෂික ස්ථාඅ මාුවීම් නියිෂ දිඅට ක්රියාත්මක 

කරවීමට ලේදපන ාර්ලේම්් ු  ප්රධ්ානී්  විසි්  කටයුු  කළ යුු ය. ලේමවැනි කුණු 

සම්බ් ධ්ලේය්  පන සුව ලේකලේරඅ ඉඛලීම් සළකා බලනු ලේඅ ලැලේ .  

5.15. ස්ථාඅ මාුවීම් ලැබීමට ඉඩ ඇැින සිඅ කිසියම් නිලධ්රයකු ලේස වා අවශ චකයාවය ම 

වත් වර්වයක්ෂ ම පන ාසල ු ල රඳවා ග යුු  යැින විදුහඛපන ති විසි්  අදහස් කර් ලේ්  

අම්, නිර්ලේේිෂ අයදුම්පන ත්ර ලේය මු කරඅ අවස්ථාලේ දීම එම අවශ චකයාවය පිළිබඳ පන ැහැදිලි 

කර අදාළ පන ළාත් අධ්යක්ෂවක ලේේ නිර්ලේේශ චක ඇතිව අධ්යාපන අ ලේඛකම් ලේව ම ඉඛලීම 

ඉදිරිපන ත් කළ යුු  ලේ . අ අනුව මාු කිෂටුවලට අ පිළිබඳව දැනුම්දී ක්රියා කරනු ඇ. එක්ෂ 

වාවකදී ලේමම අවස්ථාව ලබාදී ඇති නිලධ්රලේයකු සඳහා අැව අවස්ථාවක්ෂ ලබා ලේදනු 

ලේඅ ලැලේ .  

 

 

6. වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු කාල සටහඅ    

 

 කාර්යය  දිඅය 

01 වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු කිෂටුව පිහිටුවීම 2022 මාර්ු  1  දිඅට ලේපන ර  

02 වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු පිළිබඳ දැ් වීම නිකුත් කිරීම 2022 මාර්ු  30 දිඅට ලේපන ර  

03 ලේමහි සඳහ්  ආදර්ශ චක ආකෘති වඅ 

වි.ලේස /වා.ස්.මා/ජා.පන ා.(01) හා වි.ලේස /වා.ස්.මා/පන ළාත්(1)  

අනුූලලව සකස් කළ වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු අයදුම්පන ත්ර 

අදාළ බලධ්ාරී්  මඟි්  අමායාංශ චකය ලේව ඉදිරිපන ත් කිරීම 

2022 අලේප්ර ඛ 30 දිඅට ලේපන ර 

04 ඉදිරිපන ත්ව ඇති අයදුම්පන ත්ර ස්ථාඅමාු කිෂටුවට ාාර දීම  2022 මැින 1  දිඅට ලේපන ර 

0  වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු කිෂටුලේ  ස්ථාඅ මාු ලේයෝජඅා 

අධ්යාපන අ ලේඛකම් ලේව ාාර දීම 

2022 මැින 30 දිඅට ලේපන ර 
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06 ලේයෝජි ස්ථාඅ මාු පිළිබඳ දැ් වීම් නිකුත් කිරීම  සහ 

වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු ලේයෝජඅා සමාලේලෝඅ කිෂටු පන ත් 

කිරී ම 

2022 ජුනි 1  දිඅට ලේපන ර 

07 ස්ථාඅ මාුවීම පිළිබද සමාලේලෝඅ කිෂටු සඳහා 

අභියාඅා ාාර ගැනීලේම් අවස්  දිඅය  

(වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු ලේයෝජඅා වලට අෘේතිමත් 

නිලධ්ාරී්  සඳහා කාර්ය පන ටිපන ාටික රිති සාංග්රහලේේ 14 වඅ 

පන රිිෂව්මය අනුව එම ස්ථාඅ මාුවලට විුේධ්ව කුණු 

දැක්ෂවීම් ආයඅ ප්රධ්ානී්  ලේව ඉදිරිපන ත් කිරීමට ලබාදී 

ඇති කාලය : දිඅ 14 )  

 

2022  ජුනි 30 දිඅ 

08 වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු ලේයෝජඅා සමාලේලෝඅ කිෂටුව 

විසි්  ලේයෝජි වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු සම්බ් ධ්ලේය්  වඅ 

ම ලිඛි නිර්ලේේශ චක අධ්යාපන අ ලේඛකම් ලේව ලිඛිව 

ාාරදීම 

2022 ජූලි 1  දිඅට ලේපන ර  

09 අවසාඅ වාර්ෂික ස්ථාඅ මාුවීම් නිලේයෝග නිකුත් කිරීම 2022  ජූලි 30  දිඅට ලේපන ර 

10 වාර්ෂික ස්ථාඅ මාුවීම් නිලේයෝග බලාත්මක කිරීම 2022 සැේැම්බර් 01  දිඅ 

 
7. වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු නිලේයෝගවලට විුේධ්ව අභියාඅා ඉදිරිපන ත් කිරීම පිළිබඳ විස්ර 

 

7.1. ස්ථාඅමාු පිළිබඳ කුණු දැක්ෂවීමට අවශ චකය නිලධ්රය්  14 පන රිිෂව්මය ප්රකාරව 

ලේදපන ාර්ලේම්් ු  ප්රධ්ානියා මගි්  ම ඉඛලීම අභිනිලේයෝජි බලධ්රයා ලේව ඉදිරිපන ත් 

කළ යුු ය. එහි පිටපන ක්ෂ සෘජුවම අදාල බලධ්රයා ලේව අවශ චකය අම් ඉදිරිපන ත් කිරීමටද අදාළ 

රජලේේ නිලධ්රයාට අවසර ඇ. ස්ථාඅමාුවක්ෂ ලද විදුහඛපන ති ලේස වලේේ නිලධ්රයකු එම 

ස්ථාඅ මාුවට එලේරහිව අභියාඅයක්ෂ ඉදිරිපන ත් කළ අවස්ථාවක එම අභියාඅයට පිළිු රක්ෂ 

ලැලේබඅ ලේක්ෂ දැඅට ලේස වය කරඅ පන ාසලේඛ ලේස වය කිරීමට ඉඩ සළසා දිය යුු ය. අභියාඅා 

මණ්ඩලලේේ තීරණය මසක්ෂ ඇු ළ අදාළ විදුහඛපන තිවරයාට ලබාදිය යුු ය.  

 

7.2. වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු ලේයෝජඅා සමාලේලෝඅ කිෂටු තීරණ ලබාදීලේම්  පන සු අැව සිදු කරනු 

ලබඅ අභියාඅා කාර්ය පන ටිපන ාටික රීතී් හි xx වඅ පන රිච්ලේේදලේේ 230 වග් තිය අනුව රාජය 

ලේස වා ලේක ිෂව්  සාාව ලේව ඉදිරිපන ත් කරනු ලැලේ .  
  

8. නිලධ්රය් ලේේ වගමටම්  

 

වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු නිලේයෝගයක්ෂ ලැබූ සියලුම නිලධ්රය්  නියිෂ දිඅලේේදී අව රාජකාරි 

ස්ථාඅය ලේව ලේස වය සඳහා වාර්ා කිරීමට බැදී සිටී.  

 

9. වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු ක්රියාත්මක කිරීම සම්බ් ධ්ලේය්  රාජය ලේස වා ලේක ිෂව්  සාාලේ  අාංක 

1 89/30 අති විලේශ චක ව ගැසට් පන ත්රලේේ කාර්යය පන ටිපන ාටික රීති 214, 21 , 216, 217 වග් තිවල 

සඳහ්  විධිවිධ්ාඅ බලපන ැවැත්ලේවනු ඇ.   

 

10. වද 2018 වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු නිලේයෝග පන රිදි ලේම් වඅ විට රාජකාරී ාාරගත් නිලධ්ාරී් ට 

අගතියක්ෂ ලේඅ වඅ පන රිදි 2018 වාර්ෂික ස්ථාඅ මාු අවලාංගු කිරීමට රාජය ලේස වා ලේක ිෂව්  




