XVIII වැනිපරිච්ෙඡ

ස්ථානමාරු කි

කාර්ය පරිපාටික රීතහය

XVIII වැනි පරිච්ෙ
ස්ථාන මාරු කි
ස්ථාන මාර කිරීම් පිළිබද ෙපොදු ෙ
181. (අ) 1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනෙත 32(1) වගන්තිය හ 32(3) වගන්ති
පකාරව ෙවනත් යම් නීතියක විධිවිධානවලට යටත්ව නැෙගනහිර පළ
සභා රාජ් ෙසේවෙය් නිලධාරීන්  ස්ථාන මාරු කිරීම සම ්බන්ධෙයන
බලතල කලින් කල ෙමම පළාෙත් ප රාජ් ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට පවර
ෙදනු ලැබිය හැක ය.
(ආ) 1990 අංක 28 දරන පළාත් සභා (සංෙශෝධන) පනෙත 4 වන වගන්තිය අන
පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවෙවත පැවරී ඇති බලතල පළධාන
ෙල්කම්වරයා ෙවත ෙහෝ යම් නිලධාරියකු ෙවත පවරා ෙදනු ලැබ ය.
182. පළාත් සභා රාය ෙසේවෙය් සෑම නිලධාරිෙයක්ම ස්ථාන මාරු කිරීම්වලට  ය.
183. පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් නිලධාරිෙයක් ස්ථාන මාරු කළ හැක්ෙක් පළ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවවිසින් ෙහෝ බලය අභිනිෙයෝජිත බලධරෙයක් 
වන්ෙන්
184. පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් නිලධාරිෙයක් ස්ථාන මාරුලබන්ෙන් අවස්ථාෙවෝච
පරිදි පහත සඳහන් අරමුණු සියල්ලම ෙහෝ කිහිපයක් ෙහෝ ඉන් එකක් ෙහ
සඳහා වන්ෙන්
i.

ආයතනයක පවත්නා පුරප්පාඩුවක්

ii.

ආයතනයක පරිපාලන අවශතා සපුරාල

iii.

ආයතනෙය් කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායිතවර්ධනය කි

iv.

විනයානුකූයාවලියක අවශතා ඉට කිර

v.

විනය නිෙයෝගයකයාත්මක කි

vi.

නිලධාරියාට පුළුල් යක අත්දැකිම් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් සල

vii.

නිලධාරියාෙග් වෘත්තිය සංවර්ධනයට හා හැකවර්ධනයට අවස්ථාවක
සලසා දී

viii.

නිලධාරියාෙග් ෙපෞද්ගලික දුෂ්කරතාවන්ට සහන ස

ෙකෙසේ ෙවතත් ෙමහ ii සිට viii දක්වා වු ෙහේතු මත ස්ථාන මාරු කිරීෙම්
ආයතනෙය් පුරප්පාඩුවක් පැවතවශ් වන්ෙන්

නැෙගනහි පළාත

49

කාර්ය පරිපාටික රීතහය
185. ස්ථාන මාරු පහතින් සඳහන් කර ඇති පරිදි සිව් ආකා
i.

වාර්ෂිකව කරනු ලබන ස්ථාන

ii. ෙසේවා අවශ්තා මත කරනු ලබන ස්ථාන මා
iii. විනය ෙහේතු මත කරනු ලබන ස්ථාන
iv. නිලධාරියා ඉල්ලීම මත කරනු ලබන අෙන් ස්ථාන මාර

වාර්ෂික ස්ථාන ම
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 
186. වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවලදී පහත සඳහන් වගන්තිවල නියම ෙකොට ඇති සී
කිරීමට බලය අභිනිෙයෝජිත බලධරයන් හැකයත්නයක්ම දැරිය යුතු වන්ෙ
එෙසේ වුව, වාර්ෂික ස්ථාන මා සම්බන්ධව කරන ලද නියමයන් හ, යුක්ත
ඉටුවීමට බාධාවක් ෙනොවන ආකාරෙයන් එකී සීමා ෙනොපිළිපැද තිබීම
නිර්බල ෙනොවන්ෙන
187. වාර්ෂිකව සිදු කරනු ලබන ස්ථාන මාරු පිළිබඳව ෙයෝජනා ලබා ගැනීම 
අභිනිෙයෝජිත බලධා රින් විසින් ෙදපාර්තෙම්න්තශ තුළද වාරක ස්ථාන
මාරුවීම් කමිට 01 වැනි දිනට ෙපර පිහිටුවිය යුතු වන්ෙන්
ෙසේවාවන්ට අයත් පළාත් සභා ර ෙසේවෙය් නිලධරයන් සම්බන්ධෙයන් වන 
ස්ථාන මාරු කමිටු පළාධාන ෙල්කම්වරයා විසින් පිහිටුවිය ය
188. කිසිය ම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක ෙහෝ ශයක ෙහෝ  ෙසේවෙය් නිරත වන එක් 
ෙසේවාවන්ට ෙහෝ නිලධර කාණ්ඩවලට ෙහෝ අයත් පළාත් සභා ෙසේවෙය් නිලධ
සංඛ් ෙවන් ෙවන් වශෙය න් ගත 25 ෙදෙනකුට වැඩි වන අවස්ථාවලදී ඒ
ෙසේවාවන් සඳහා ෙහෝ නිලධර කාණ්ඩ සඳහා ෙහෝ ෙවන ෙවනම වාර්ෂික ස්ථාන
කමිටු පිහිටුවීමට බලය අභිනිෙරයා �යා කළ යුතු වන්ෙන් ය.  එෙසේ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙහෝ අමශයක් ෙහෝ තුළ පවත්නා විෙශේෂ තත්ත 25
ෙදෙනකුට වඩා අඩු නිලධර සංවක් සඳහා වුවද වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ක
ස්ථාපනය කිරීම සඳහා තම අභිමතය පරයා කිරීමට බලය අභිෙයෝජිත බලධරයාට
හැක වන්ෙන්
189. ෙදපාර්තෙම්න්තුවක ෙහෝ අමාශයක ෙහෝ පිහිටුවනු ලබන වාර්ෂික ස්ථා
කමිටුවක සංයුතිය පහත සඳහන් පරිදි 
i.
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අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙහෝ අමශෙය් ෙහෝ අදාළ නිෙයෝ පධානිෙයක
ෙහෝ එවැනි තනතුරක් ෙනොමැති අවස්ථාවකදී එම ෙදපාර්තෙම්න්
අමාත්යශෙය ඊළඟට සිටින ෙෂ්ඨතම නිලධාරි

නැෙගනහි පළාත

කාර්ය පරිපාටික රීතහය
ii. අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙහෝ අශෙය් ෙහෝ අදාළ ආයතන කටයුතු භ
ෙජ්ෂ්ඨ පළාත් රාජ ෙසේවෙය් නිලධරෙ
iii. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුෙව් විෂය පථයට අයත්වන නිලධර කණ්ඩ
ෙසේවාවට අයත් පළාත් සභා රා ෙසේවෙය් නිලධරයන්ෙගන් අවම වශ15%
ක නිෙයෝජනයක් සහිත ආයතන හෙය්XXV වන පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවි
අයත් වන් ව සෑම වෘත්තීය සමිතියක් විසළ නිෙයෝජිතෙ
190. පහත සඳහන් අවස්ථා වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුවක විෂය පථය
ෙනොවන්ෙන්.
i.

ෙසේවා ස්ථානෙය් ෙවනසක් සිදු ෙනොවන පරිදි කිසියම් රජෙසිදු කර
ලබන අභ්න්තර අනුයුක්ත

ii. විනය නිෙයෝගයක් මත ෙහෝ විනයානයාමාර්ගයක අවශතාවය මත ෙහෝ 
කරනු ලබන ස්ථාන මා
iii. ෙසේවා අවශ්තා මත සිදු කරනු ලබන ස්ථාන 
iv. පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් නිලධරයන්ෙග් ඉල්ලීම මත කරනු ලබන සුහ
මාර

වාර්ෂික ස්ථාන මාපතිපත්ති හා පර
191. බලය අභිනිෙයෝජිත බලධරයා විසින් වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුවල අදහ
ගනිමින, තම අමාත්යශෙය් ෙහෝ ෙදපාර්ෙම්න්තුෙව් ෙහෝ රාජකාතා පදනම්
ෙකොට  ගනිමින, ඒ ඒ ෙසේවාවල ෙසේවා ව්වස්ථාවන්හි හා  ඒ ඒ තනතුර ුවල බ
ගැනීෙම් පරිපාටිවල දන ෙකොන්ෙද්සි සැලකිල්ලට ග, ජුනි ම15 දිනට
ෙපර එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙහෝ අමශෙය් ෙහෝ වාර්ෂික ස්ථාන මාතිපත්ත
හා පරිපාටි සකස් කර ගත ය ුතු වන්ෙන් ය. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සඳහා
කැඳවන අවස්ථාෙව්දී එමතිපත්ති හා පරිපාටි අදාළ සියලුම ප රාජ් ෙසේවෙය්
නිලධරයන්ට දැන ගැනීමටද සැලැස්විය යුතු වන්
192. වාර්ෂික ස්ථාන මාරතිපත්ති හා පරිපාටි සැකසීෙම්දී බලය අභිනිෙයෝ
පහත සඳහන් කරුණු ද සැලකිල්ලට භාජනය කළ යුතු 
i.

නිලධරයකු කිසියම් ෙසේවා ස්ථානයක ෙසේවය කර ඇති ච්ෙදය

ii. ෙසේවා ස්ථානවල භෙගෝලීය  පිහිටීම හා ඒ
දුෂ්කරත
iii. ෙසේවා ස්ථානවල පවත්නා
පතිලාභ හා වරසාද

මත නිර ්මාණය වී ඇති ප

නීතනුකූල අතිෙර්කමය  පතිලා, ෙවනත්
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කාර්ය පරිපාටික රීතහය
iv. රාජකාරි අවශතාවලට බාධා ෙනොවන ආකාරෙයන් පළාත් සභා රා ෙසේවෙය්
කිසි නිලධරෙයකුට කිසියම් සහනයක් සල පදනම් කර ගතයුතුය
සැලකිය  හැකි එම නිලධරයා හා ඔහුෙග් පවුෙල් සාමාජිකයන් හා බ
ෙපෞද්ගලික ක
v. පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් නිලධරෙය කු එකම ෙසේවා ස්ථානයක දිගු ක
අඛණ්ඩව ෙසේවය  කිරීම මඟින් ෙහෝ එකම රාජකාරියක් දිගු කලක්
කිරීම මඟින් ෙහෝ සිදු විෂමාචාර �යා වළකාලී
vi. තම දැනුම හා කුසලතා පු ක්ෙෂේතයක් තුළ වර්ධනය කර ගැනීමට නිලධ
අවස්ථාව සලසාදී
vii. බාධාවලින් හා දුෂ්කරතාවලින් ෙතොරව ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙශෙය් ෙහෝ
කාර්යයන් ඉටු කර ගැනීෙම්තාව

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සඳහා අයදු කැඳවී
193. බලය අභිනිෙයෝජිත බලධරයා විසින් තමන්ට අදාළ පළාත්  ෙසේවෙය්
නිලධරයන් ෙවතින් වා ර්ෂික ස්ථාන මාරු කැඳවීම පිළිබඳ දැන්වී ම
30 වන දිනට ෙපර නිකුළ යුතු වන්ෙන් ය.  වා ර්ෂික සථාන මාරු ස
අයදුම් ජුලි ම31 වැනි දිනට ෙහෝ එදිනට ෙපර තමනත ඉදිරිපතළ යුතු බ
ඔහු විසින් එම දැන්වීෙමහි සඳහන් කළ යු
194. බලය අභිනිෙයෝජිත බලධරයා ෙවත ලැෙබන වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අ අෙගෝස්තු
මස 10 වැනි දිනට ෙපර අදාළ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුවට භායා කළ යුත
වන්ෙන්

ෙයෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මදැනුම්
195. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුව විසින් සිය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීෙම්
බලධරයා විසින් සකස් කරන ලද වාර්ෂික ස්ථාන තිපත්ති හරපාටි, ෙමම
පරිච්ෙඡ්දෙයහි සඳතිපාදනද සැලකිල්ලට ගත යුතු වන
196. සෑම වර්ෂයකම අෙගෝස්තු ම31 වැනි දිනට ර වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුව
තම වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ෙයෝජනා බලය අභිනිෙයෝජිත බලධරයා ෙවත ලිඛිත
කිරීමටයා කළ යුතු වන්ෙන් ය. තමන් විසින් කරනු ලබන ෙයෝජනාවල
ෙහේතු යථා පරිදි වාර්තාගත කිරීම වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුෙව්
197. වාර්ෂිස්ථාන මාරු කමිටුෙව් ෙයෝජනා ලද විගස සැප්තැම15 වැනි දිනට ෙප
ෙයෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පිළිබඳ දැන්වීම නිකුත් කිරීමට 
බලධරයා �යා කළ යුතු වන්ෙන් ය.  එම දැන්වීෙමහි සඳහන් ෙයෝජිත වාර
මාරුවලින් අතෘප්තියට පත් වන පළාත් ස ෙසේවෙය නිලධරෙයක් විසින්
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අභිනිෙයෝජිත බලධරයා ෙවත කරුණු ඉදළ යුතු අවසාන දි, එම දැන්වීෙම
සඳහන් කළ යුතු වන ්ෙන් ය.  එෙසේ වුවද කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම
කාලය නිවාඩු දිනයන්ද ඇතුළ14 කට වඩා වැඩි ෙනොවිය යු ය.
198. තමන්ට අදාළ ෙයෝජිත වාර්ෂික ස්ථාරුව සම්බන්ධෙයන් කරුණු දැක්ව
පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් නිලධරෙය කු විසින් කරුණු දැ 14 පරිශිෂ්ට
පකාර  ව ආයතන පධානියා මඟින් ෙහෝ පළාත් අමාශ  ෙල්කම් මඟින් 
ෙදපාර්තෙම්න්ධානියා මඟින් ෙහෝ ඉහත කී දැන්වීෙමහි සඳහන් අවසන්
ඊට ෙපර බලය අභිනිෙයෝජිත බලධරයා ෙවත ලැෙබන පරිදි ඉදිරිපත් කළ 
ය.අවශ් යැයි සිෙතන්ෙන් නම් එමකරුණු දැක්වීෙමහි අභිනිෙයෝජ
බලධරයා ෙවත සෘජුවම ෙයොමු කිරීමටද අදාළ පළාත් සභා ෙසේවෙය් නිලධරයා
අවසරය ඇත්ෙත්ය .  අදාළ නිලධාරින් ෙවතින් තමන් ෙවත ලැ දැක්වී
නියමිත දිනට ෙහෝ එදිනට ෙපර බලය අභිනිෙයෝජිත බලධරයා ෙවත ෙයොමු ක
පරිදි ෙදපාර්තෙම්ධානියාෙග් ෙහෝ ආයතනධානියාෙග් ෙහෝ වගකීම වන්ෙ

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ෙයෝජනා සමාෙලෝචන 
199. ඉහත 198 වැනි වගනයපකාර  ව ලැෙබන කරුණු දැක්වීම් මත වාර්ෂික සරු
ෙයෝජනා සමාෙලෝචනය කිරීම සඳහා වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ෙය ෝජනා සමාෙ
කමිටුවක් බලය අභිනිෙයෝජිත බලධරයා විසින් සැ15වන දිනට ෙපර පත
කළ යුතු වන්ෙන් ය.  එකී කමිටුවට තම  ශෙය් ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව
ආයතනෙය් ෙහෝෙසේවෙයහි නියුතෂ්ඨ නිලධරයන් තිෙදෙනකු අභිනිෙයෝජ
බලධරයා විසින් පත් කළ යුතු අතර ඔවුන් අතුරිෂ්ඨ නිලධරයා එහ
සභාපති වශෙයන් පත් කළ යුතු වන
200. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ෙයෝජනා සමාෙලෝචන කමිටුව විසින් ඔක් 15 වැනි
දිනට ෙහෝ එදිනට ෙපර ෙයෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සම්බන්ධෙය න් ව
නිර්ෙද්ශ බලය අභිනිෙයෝජිත බලධරයා ෙවත ලැබීමට සැලැස්විය යුතු වන
නිර්ෙද්ශ සඳහා ෙහේතු එම වාර්තාෙවහි දැක්වීමද වාර්ෂික ස්ථාන ම
සමාෙලෝචන කමිටුෙ ව් වගකීම වන්ෙන් ය .  සිය  නරිපත ් කිරීෙම්ද
අභිනිෙයෝජිත බලධරයා විසින් සකස් කරන ලද වාර්ෂික ස්ථතිපත්ති 
පරපාටි, ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙයහි සඳතිපාදනද ඔවුන් විසින් සැලකිල්ල
වන්ෙන්

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිෙයෝග නික
201. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටුෙව් ෙ, වාර්ෂිස්ථාන මාරු ෙයෝජනා සමාෙලෝචන
කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශද සැලකිල්ලට ෙගන වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිෙ,
බලය අභිනිෙයෝජිත බලධරයයා කළ යුතු වන්ෙන
202. සියලුම වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කිරීම් ජ01 දින සිටයාත්මක ළ යු ය.  එම
නිෙයෝග යාත්මක කිරී මට මාස කට  ෙපරාතුව එනම් ෙනොවැම්බර් 01 වන
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කාර්ය පරිපාටික රීතහය
දිනට ෙපර එකී නිෙය ෝග නිකුත් කිරීම බලය අභිනිෙයෝජිත බලධ
වන්ෙන්

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිෙයයාත්මක කි
203. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිෙයෝගයක් ලබා සිටින පළාත්  ෙසේවෙය්
නිලධාරිෙයකුට නියමිත දිනෙය්දී නව ෙසේවා සරාජකාරි කටයුතු බාර ගැන
හැකිවන ෙසේ වර්තමාන ෙසේවා ස්ථානෙය න් ඔහු කල් ෙව්ලා ඇතිව නිදහ
ෙදපාර්තෙම්න්ධානියා ෙහෝ ආයතන ධානියා යා කළ යුතු වන්ෙන් ය. එෙ
නියමිත පරිදි නියමිත දිනට නව රාජකාරි ස්ථානෙය් රාජකාරි සඳහා වාර්තා
මාරු නිෙයෝගය ලපළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් නිලධාරියාෙග්ද වගකීම වන
204. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිෙයෝගයක් ලබා ඇති පළාත් ස ෙසේවෙය් නිලධාරිෙ
තම ආයතනෙයන් මුදා හැරීම සඳහා ඔහුෙග්ප්තිකයා පැමිෙණන ෙතක් ෙන
ඔහුෙග් රාජකාරි කටයුතු ආවරණය කිරීමට තාවක පිළිෙවලක් න්ර 
වශෙයන් ෙයොදා ගැනීමට ආයතනධානියා යා කළ යුතු වන්ෙන් ය. ප්තිකය
පැමිෙණන ෙතක් පමා ෙනොෙකොට ස්ථාන මාරු නිෙයෝග ලද පළාත් සභා ෙසේවෙය්
නිලධාරියාහට නියමිත දිනෙය්දී නව ෙසේවා ස්ථානෙය් රාජකාරි සඳහළ හැකි
වන ආකාරයට  තම කාර්යාලෙයන් මුදා හැරීමට  පධානියා යා කළ යුත
වන්ෙන්
205. තම කාර්ය  මණ්ඩලෙය් නිලධාරිෙයකු ෙවත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නි
වහාම ඔහු භාරෙය් ඇති රාජකාරි ලි, ලිපි ෙන, පළාත් සභාව සතු අෙනක
ෙද්ප, යතු, පරිගණක මුරපද හා රාජකාරිඳනුම්පත ආදිය ස්ථානමාරු නිෙ
�යාත්මක ව දිනට මාණවත් කාලයකට ෙපරාතුව භාර ගැනීමට අ විධිවිධ
ෙයදීමට ෙදපාර්තෙම්නධානියා ෙහෝ ආයතන ධානියා යා කළ යුතු වන්ෙන්
එෙසේම තමන් භාරෙය් ඇති එවැනි සියලු දෑ යථා පරිදි භාරදීම  විධිවිධ
තම පධානියා හා සාකඡා කර සලසා ගැනීම වාර් ස්ථාන මාරු නිෙයෝග ල
නිලධාරියාෙග්ද වගකීම වන්
206. වාර්ෂික ස්ථානමාරු නිෙයෝගයක් මත නියමිත පරිදි පූර්ව ෙසේවා ස්ථා
කරන ලද නමුත් නියමිත පරිදි නව ෙසේවා ස්ථානය ෙවත රාජකාරි සඳහා වාර්ත
සිටින නිලධාරිෙයකු සිය කැමැත්ෙතන් තනතුර අතහැර ගියා ෙසේ සලය 
පරිපාටික රිතිහෙය් xv වැනි පරිච්ෙ පකාර  ව කටයුතුරම අදාළ පරිදි න
ෙදපාර්තෙම්න්ධානියාෙග් ෙහෝ නව ආයතනධානියාෙග් වගකිම වන්ෙ
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ෙසේවා අවශ්තාමත කරනු ලබන ස්ථාන මා
207. ෙසේවා අවශ්තා පදනම් ෙකොට ෙගන පහත සඳහන් කුමන ෙහෝ ෙහේතුවක් මත
අභිනිෙයෝ බලධාරියා විසින් පළාත් සභා ෙසේවෙය් නිලධාරිෙයකු ස්ථාන 
කළ හැකි වන්ෙන්
i.

පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් නිලධාරිෙයකුෙග් ෙසේවය ඔහුෙග් වර්තමා
ස්ථානයට තවදුරටත් අව ෙනොවන විට

ii. ෙවනත් ෙසේවා ස්ථානයක රාජකාරි අවතා සපුරාලීම සඳහා නිලධාරි
අවශ්වීඇතිවිටක ෙහෝ අදාළ නිලධාරියාම  වන විට
iii. පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් කිසියම් නිලධාරිෙයකු ඔහු ෙසේවෙ ය් න
ෙසේවාස්ථානෙය් ෙසේවෙය් ෙයදීම පරිපාලන ෙහේතු මත තව දුරටත් නුසු
208. ෙසේවා අවශ්තා මත පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය නිලධාරිෙය කු ස්ථාන මාරු 
ෙපර සත් වශෙයන්ම ඉහත 207 වැනි වගන්තිෙයහි දක්වා ඇතතාවන් මතු
ඇති බවට, එම ස්ථාන මාරු කිරීම මීළඟ වා ර්ෂික ස්ථාන මාරු කිර
අවස්ථාව දක්වා මාද කිරීමට හැකියාවක් ෙනොමැති, බලය  අභිනිෙයෝජ
බලධාරියා පුද්ගලිකවම සෑහීමකට පත්විය යුත
209. මතුව ඇති ෙසේවා අවතාවෙයහි ස්වභාවය අනුව ෙකටි කල්දීමක් සහිතව වු
සභා රාජ් ෙසේවෙය් නිලධාරිෙයකු ස්ථාන මාරු කිරීමට බලය අභිනිෙයෝජිත
හැකි වන්ෙන්
210. ෙසේවා අවශ්තාව මත පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් නිලධාරිෙයකු ස්ථානමාරු 
පාදක වූ සියලු කරුණු ඉතා ලිව අදාළ ලිපිෙගොනුෙවහි සටහන් කර තැබී
අභිනිෙයෝජිත බලධාරියා කළ යුතු වන්ෙන් ය. තවද බලය අභිනිෙයෝජිත බ
විසින් එම කරුණු අදාළ නිලධාරියා ෙවත ලිඛිතව දැනුම් දි

විනය ෙහේතු මත කරනු ලබන ස්ථාන 
211. පහත සඳහන් අවස්ථාවන්හිදී කිසිදු ෙනොකර වුව, පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය්
නිලධාරිෙයකු විනය ෙහේතු මත බලය අභිනිෙයෝජිත බලධාරියා විසින්ළ
හැකි වන්ෙන් ය. තවද බලය අභිනිෙයෝජිත බලධාරියා විසින් එම කරු
රාජ් ෙසේවෙය් අදාළ නිලධාරියා ෙවත ලිඛිතව දැනුම් දිය යු
i.

පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් අදාළ නිලධාරියාට එෙරහිව පවත්වන ලද විධ
පරික්ෂණය කතිඵලයක් වශෙය න් දඬුවමක් ෙලස ස්ථාන මාරු කිර
විනය නිෙයෝගයක් නිකුත් කර 
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ii. මුලික විමර්ශනයක් පැවැත්වීෙමන් පසු අනාවරණය වී ඇති
නිලධාරිෙයක වැඩ  තහනම් ෙනොකරන්ෙන් , එම නිලධරියා එම ෙසේවා
ස්ථානෙය් තවදුරටත් ෙසේවෙය් ෙයදීම ෙනොකළ යුතෙටක.
iii. මුලික විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට ෙපරාතුව ෙහෝ මුල
පවත්වාෙගන ය අතරතුර ෙහෝ අනාවරණයවී ඇති කරුණු මත ෙහෝ උද්ග
තත්ත්වය න් මතෙහෝ  කිසියම් නි තවදුරටත් ඔහුෙග් තනතුෙරහ
අදාළ ෙසේවා ස්ථානෙය් ෙහෝ ෙසේවෙය ් ෙයදීම මුලික විමර්ශනයට බාධ
හැකියයි අදහස් කරන ෙටක.

නිලධාරින්ෙග්ලම මත කරනු ලබන අෙන්න් ස්ථානමාර
212. පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් නිලධාරින් ෙදෙදෙනකු ෙහෝ ඊට වැඩිවක් ෙහෝ එක්
අෙන්න් ස්ථාන මාරු සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම් පහත  අවශ්තාවයන්ට
යටත්ව පිළිෙගන ස්ථාන මාරු නිෙයෝග නිකුත් කිරීමට බලය  අභිනිෙය
විසිනයා කළ හැකි වන්ෙන්

i. අදාළ නිලධාරින් එකම ෙසේවයක හා ණියක ෙහෝ සමාන තනතුරුවල ෙසේව
නියුක්ත අය 

ii. අදාළ නිලධාරින්ෙග් ඉල්ලීම් සඳහා අදාළ පරිදි අදධානින්ෙ
ෙහෝෙදපාර්තෙම්නපධානින්ෙග් එකඟත්වය ලැබ

iii. අදාළ නිලධාරින් අතුෙරන් කිසියම් නිලධාරිෙයකු ඔහු ෙසේවය කර
ස්ථානයට විනය  ෙහේතු මත ස්ථාන මාරු කරනු ලදුව විනය නිෙයෝගෙය
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