
  රාජ්ය සසේලා, පළාත් සභා හා පළාත් පාන අමාත්යාාංය 
அரச சசவைகள், மாகாண சவைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அவமச்சு 

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government 
 ඒකළබද්ධ සවේලළ අංය   இவணந்த சசவைகள் ைிரிவு  COMBINED SERVICES DIVISION 

 

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07,ශ්රී ංකළල.   சுதந்திச் சதுக்கம், ககொழும்பு 07,  இலங்கக. Independence Square,   Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුරකතන සෆක්වහ ඊ-සේල් සලබ් අඩවිය  
கதொகலபபசி:(94) 011- 2694560 கதொகலநகல்:(94) 011- 2692254 ின்னஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk இகைத்தளம்: www.pubad.gov.lk 

Telephone   Fax   E-mail Web Site 

 

 
 
 

සියලු අමළතළං සල්කේලු 

දිවහත්රික් සල්කේලු  ප්රළසද්ය ය සල්කේලු 

සදඳළර්තසේන්තු ප්රධළීනන් 

 

ඒකාබද්ධ සසේලාලන්හි නිධරයන්සේ ලාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2021 

 

ඒකළබද්ධ සවේලළ චක්රසල්  අංක :01/2020 ශළ 2020.08.31 දිනෆති ඒකළබද්ධ සවේලළ චක්රසල් ය මඟින් 

ඒකළබද්ධ සවේලළලන්හි නිධරයන්සේ ලළර්ෂික වහථළන මළු නිසේදනය www.pubad.gov.lk සලබ් අඩවිසේ 

ඳෂ කර ඇත. 

02. ඒ අනුල ඒකළබද්ධ සවේලසේ සියලු නිධරයන් මළර්ගගත දත්ත ඳද්ධතිය මඟින් 

http://43.224.125.68/misco ඔවහසවේ 2021 ලළර්ෂික වහථළන මළුවීේ ඉල්ලුේ කෂ යුතු අතර එම මළර්ගගත 

අයදුේ ඳත්රල දෘඪ පිටඳත් ආයතන ප්රධළීනන්සේ අත්වන ශළ නිමුද්රළල වහිතල මළ සලත එවිය යුතු බල 

කළුණිකල දන්ලමි. එසමන්ම ආයතන ප්රධළීනන් විසින් යටත් නිධරයන්සේ 2021 ලළර්ෂික වහථළන මළු 

වේබන්ධ තම නිර්සද්ය, ආයතන (Institute) පිවිසුම ඔවහසවේ මළර්ගගත දත්ත ඳද්ධතියට පිවිව බළ දිය යුතු 

බලද කළුණිකල දන්ලමි.  

 

03. අංක 2187 27 ශළ 2020.08.09 දිනෆති ගෆවට් ඳත්රසේ වශන් කෆබිනට් අමළතළං ශළ රළය අමළතළංල 

සවේලය කරන නිධරයන් අදළෂ අමතළං නළමයන්ට අනුල තම සවේලළ වහථළනය යළලත්කළ කන කෂ යුතුසේ. 

 

04. සියලුම නිධරයන් විසින් තම සවේලළ විවහතර මළර්ගගත ක්රමය ඔවහසවේ ඇතුෂත් කෂ යුතු අතර ඳද්ධතියට 

දෆනටමත් දත්ත ඇතුෂත් කර ඇති නිධරයන්, ලත්මන් තත්ලය අනුල අදළෂ සතොරතුු යළලත්කළ කන කෂ යුතුය. 

 

05. අමළතළංය  සදඳළර්තසේන්තුල යටසත් දිවහත්රික් ප්රළසද්ය ය සල්කේ කළර්යළලට අනුයුක්ත වංලර්ධන 

නිධළරී සවේලසේ නිධරයන් මළර්ගගත ක්රමය ඔවහසවේ  සවේලළ විවහතර ශළ ලත්මන් සවේලළ වහථළන පිිබබ දත්ත 

යළලත්කළලින කිරීසේදී, තමන් සවේලය කරන දිවහත්රික් ප්රළසද්ය ය සල්කේ කළර්යළ පිිබබ දත්ත, Ministry 

Attachment ශළ Department Attachment ඔවහසවේ ඳමණක් ඇතුෂත් කෂ යුතුය. 

 

06. සමම ක්රමය මඟින් 2021 ලළර්ෂික වහථළන මළු ඉල්ලුේ කිරීසේ දී යේ ගෆටුවලක් ඳලී  නේ 

http://43.224.125.68/csinq ඔවහසවේ විමසීේ සිදු කෂ ශෆකි අතර එක් එක් සවේලළලන්ට අදළෂ විමසීේ 

ඇමුණුසමහි දක්ලළ ඇති දුරකථන අංක ඔවහසවේ ද සිදුකෂ ශෆක . 

 

07. සේ වේබන්ධසයන් ඔබ අමළතළං  සදඳළර්තසේන්තු  කළර්යළල සවේලය කරන සියලුම ඒකළබද්ධ 

සවේලසේ නිධරයන් දෆනුලත් කරන්සන් නේ මෆනවි. 

 

 
 

එවහ. ආසෝකබණ්ඩළර 

ඒකළබද්ධ සවේලළ අධක් යනරළල් 

මසේ අංකය  ඔසබ් අංකය     දිනය  
எனது இல  உது இல  திகதி:         
My No Your No Date 

 

COM/Trans/V/ලළවහමළ 2021 
 

 2020.08.31 



 
 

ඇමුණුම 

ඒකාබද්ධ සවේලාලන්හි විමසීම් වශා දුරකථන අංකයන් 

 

 

සවේලාල නම වශ තනතුර දුරකථන අංකය 
 

කෂමනාකරණ සවේලා නිධාරී 

සවේලය 

බුද්ධි.එන් ලියනසේ මිය 

ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක්ෂ I 

011-2694300  (දිගුල- 502) 

සක්ෂ.එම්.සක්ෂ.සක්ෂ. කුතුංග මිය 

ඒකාබද්ධ සවේලා වශකාර අධයක්ෂ IV 

011- 2693769  (දිගුල- 506) 

 

ශ්රී ංකා සතතරතුරු ශා 

වන්නිසේදන තාක්ෂණ සවේලය 

ඒ.එම්.එම්.එන්. අමරසංශ මයා 
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක්ෂ II 

011-2682972 (දිගුල-600) 

අර්ජුන රත්නායක මයා 

ඒකාබද්ධ සවේලා නිසයෝජ්ය අධයක්ෂ 

011-2699966 (දිගුල-612) 

රජ්සේ භාා ඳරිලර්තක සවේලය, 

ශ්රී ංකා පුව්තකායාධිඳති 

සවේලය, ඒකාබද්ධ රියදුරු සවේලය 

ශා  කාර්යා සවේලක සවේලාල   

ජි.අයි. වජීලනී සඳසර්රා මිය 

ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක්ෂ III 

011- 2695122  (දිගුල- 614) 

රජ්සේ භාා ඳරිලර්තක සවේලය, 

ශ්රී ංකා පුව්තකායාධිඳති 

සවේලය, ඒකාබද්ධ රියදුරු සවේලය 

එව්.ඩබ්.සී.එච්. රුලන්පුර සමය 

ඒකාබද්ධ සවේලා වශකාර අධයක්ෂ VI 

 

011-2686154 (දිගුල-609) 

කාර්යා සවේලක සවේලාල පිලිප් එමාලිනි මිය 

ඒකාබද්ධ සවේලා වශකාර අධයක්ෂ V 

011-2682499  (දිගුල - 607) 

වංලර්ධන නිධාරි සවේලය එල්.ඩී.වී. තිකරත්න මයා 
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක්ෂ IV 

011-2691062   (දිගුල- 154) 

යූ.එම්.එව්.එව.් මධුංක මයා 

ඒකාබද්ධ සවේලා වශකාර අධයක්ෂ 

011-2694020 (දිගුල-751) 



1 
 

ඒකාබද්ධ සවේලා චක්රසේඛ : 01/2020    මසේ අංක : COM/Trans/V/ලා.ව්.මා.2021 
        රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වභා ශා 

ඳෂාත් ඳාන අමාත්යාංය 
නිදශව් චතුරස්රය 
සකොෂඹ 07. 
 
2020.08.31 සලනි දින 

 

ඒකාබද්ධ සවේලාලන්හි නිධරයන්සේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු - 2021 
 
අංක 1589/30 ශා 2009.02.20 දිනැති(අති විසේ) ගැවට් ඳත්රසේ  ඳෂකර ඇති රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් 
වභාසේ කාර්ය ඳටිඳාටික රීති (කාණ්ඩ අංක 1) හි XVIII ඳරිච්සේදසේ  රාජ්ය නිධාරය්සේ වා්ාන 
මාරුවීම් වම්බ්ධල විධිවිධානලට ද සමයට යා කර ඇති ඒකාබද්ධ සවේලසේ  වා්ාන මාරු ප්රතිඳත්තියටද 
ඔසේ අලධානය සයොමු කරලනු ැසේ. 
 

02. ඒකාබද්ධ සවේලයට අයත් ඳශත් වශ් සවේලාල්හි ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු 2021 මාර්තු මව 01 දින 
සිට බ ඳැලැත්සලන සවේ ක්රියාත්මක විය යුතුය. 

i. රජ්සේ  භාා ඳරිලර්ත්ක සවේලය (I ඳ්තිය) 
ii. ශ්රී ංකා සත්ොරතුරු ශා ව්නිසේදන ත්ාෂණස සවේලය (2/3 ඳ්ති) 
iii. වංලර්ධන නිධාරී සවේලය (III/II/I සරේණි) 
iv. ශ්රී ංකා රජ්සේ  ස්ව්ත්කායාධිඳති සවේලය (III/II/I ඳ්ති) 
v. කෂමනාකරස සවේලා නිධාරී සවේලය (III/II/I සරේණි) 
vi. ඒකාබද්ධ රියදුරු සවේලය (III/II/I විසේ සරේණි) 
vii. කාර්යා සවේලක සවේලය (III/II/I විසේ සරේණි) 
 
නිධරය්ට සම්ම රාජ්ය සවේලාලටද ඇතිලන අඳශසුත්ා මග ශැරවීම පිණිව ඳශත් වශ් ආකාරයට 
ව්ාාන මාරු පිළිබ ක්රියාමාර්ග අනුගමනය රීරීමට වැරීමතමත් විය යුතුය. ත්ල ද 2020 වැප්ත්ැම්බර් මව 
02 දිනයත්, 2020 සදවැම්බර් මව 31 දිනයත් අත්ර කාසේ දී අසනයොනය ව්ාාන මාරුවීම් වශා 
ඉේලුම්ඳත්ර භාර සනොගත් යුතුය. 
 
03.ව්ථාන මාරු කමිටු 

ව්ාාන මාරු කිෂටු ඳශත් වශ් ආකාරයට පිහිටුවීමට ක්රියා කෂ යුතුය. 

3.1 ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  ව්ාාන මාරු කිෂටු 
අමාත්යාං අත්ර ශා සදඳාර්ත්සම්්තුල නිධරය්සේ ව්ාාන මාරු වම්බ්ධසය් කටයුතු රීරීම. 

3.1.1 ව්ාාන මාරු වශා ැසබන අයදුම්ඳත්ර වංඛයාල වැරීේට සගන ඒ ඒ සවේලාල් වශා 
ප්රමාසලත් අයදුම්ඳත්ර වංඛයාලෂණ ැ ත තිසේනම් අදාෂ සවේලාල වශා සලන සලනම මාරු කිෂටු පිහිටුවිය 
යුතුය. 

3.1.2 වෑම ව්ාාන මාරු කිෂටුලෂණ විසි්ම රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභාසේ කාර්ය ඳටිඳාටික රීීන්හි 
(කාණ්ඩ අංක 1) XVIII ඳරිච්සේදයට යටත්ල සමම චක්රසේඛසේ  4 ලග්තිසේ  වශ් සඳොදු 
ප්රතිඳත්තිලට අනුකල ව්ාාන මාරු සිදු කෂ යුතුය. 

3.2 අභ්යන්රර ව්ථාන මාරු කමිටු තීරණ 

සෙඳාර්රසේන්තු ශා අමාරයාාං ව්ථාන මාරු කමිටුක ඒකාබද්ධ සවේලා අාංස් ව්ථාන මාරු කමිටුලලින් 

ඳසුල ඳැලැත්විය යුතු අරර ඒකාබද්ධ සවේලා අාංස් වථ්ාන මාරු කමිටුල මගින් ව්ථාන මාරු බා දී ඇති 

නිධාරීන් ශට නැලර අභ්යන්රර ව්ථාන මාරු යටසත් ව්ථාන මාරු බා සන ියය යුතුය. 
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 04. ව්ථාන මාරු වශා නිධරයන්සේ සුදුසුකේ තීරණය කිරීසේ සඳ දු ප්රතිඳත්ති 

සම් වම්බ්ධසය් ඒකාබද්ධ සවේලසේ  ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු ප්රතිඳත්තිසේ  සදලන ලග්තිසේ  විධිවිධාන 
අදාෂ ලන අත්ර වංලර්ධන නිධාරී සවේලය වශා අ්ත්ර්ග්රශසය වීමට මනාඳය ඳෂ කෂ ද සමසත්ෂණ 
අ්ත්ර්ග්රශසය සනොකෂ නිධාරී්ටද ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු අයදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් ක ශැක. 
 
05.ඒකාබද්ධ සවේලා අාංස් ව්ථාන මාරු කමිටු සලර ඉියරිඳත් කෂ යුතු සේඛන 

5.1 ඒකාබද්ධ සවේලසේ  සියලු නිධාරී් වශා http://43.224.125.68/misco ඔව්සවේ  මාර්ගගත් 

ක්රමසය් ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු අයදුම් කෂ ශැක. ඒකාබද්ධ රියදුරු සවේලස් ශා කාර්යා සවේලක 

සවේලස් නිධාරීන්ට මාර්ගගර ක්රමය සව්සවේ සඳෞද්ගලිකල අයදුේ කිරීම අඳශසු සේ නේ රම සවේලා 

ව්ථානය තුළින් එය සිදු කෂ ශැක. ඒ වශා අොෂ ඳශසුකේ බාදීමට ආයරන ප්රධාීනන් විසින් ්රියා කෂ 

යුතුය. 

5.2 ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  පිහිටුලා ඇති ව්ාාන මාරු කිෂටු සලත් ඳශත් වශ් මතයරීයවිමත 

2020/09/30 දිනට සඳර ඉදිරිඳත් රීරීමට  අමාත්යාං සේකම්ලරු්/සදඳාර්ත්සම්්තු ප්රධාීන්/දිව්්රිෂණ 
සේකම්ලරු්/ආයත්න ප්රධාීන් ක්රියා කෂ යුතුය. 
 
 (i) අයදුම්ඳත් වම්පූර්ස රීරීසම් අනතුරුල ආයත්න ප්රධානියා විසි් නිර්සද් කරන දුල ශා නි මු්ාල 
වහිත්ල අත්ව් කරන ද එම නිධාරී්සේ ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු අයදුම්ඳසත්හි මුද්රිත් පිටඳත් 

(ii) මාර්ගගත් මෘදුකාංගය ඔව්සවේ බා ග්නා ද 2020/12/31 ියනට ආයත්නයක/සවේලා ව්ාාන වමූශය 
තුෂ ඳලත්නා කාර්යායක සශෝ කාර්යාල/දිව්්රිෂණකයක ලවර 05 ට ලඩා සවේලය කෂ නිධරය්සේ 
ශා ව්ාාන මාරු අයදුම් කෂ නිධාරී්සේ නාමසේඛනයෂණ 

(iii) එසම්ම අමාත්යාං/සදඳාර්ත්සම්්තු/කාර්යාය්හි රලා ගැීනමට අලය නිධාරී් වශ ෛලදය 
වශතික මගි් වනාා කර ඇති බරඳත් සරෝගාබාධ ලමත් සඳසන ව්ාාන මාරු සනොක යුතු 
නිධාරී් වම්බ්ධසය් සදඳාර්ත්සම්්තු ප්රධානියා ස්ද්ගමතකලම වනාා ක යුතු ලන අත්ර ඉශත් 
කරුණු වම්බ්ධසය් ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු නිසයෝග නිකුත් රීරීසම් අනතුරුල ඉදිරිඳත් කරනු බන 

ඉේලීම් ව්ථාන මාරු චක්රස් අසනුතත් නිධාරීන් අගතියට ඳත්ීමම සිදුලන බැවින් වකා බැීමසේ 

ශැකියාලක් සන මැති බල රරස් සිහිඳත් කරමි. අොෂ කරුණු ලවර 05 ට ලඩා සවේලය කෂ 
නිධරය්සේ සේඛනසේ  වුලද වශ් කෂ ශැක. 
 
5.3 ව්ථාන මාරු අයදුේඳත්ර 

5.3.1 ලාර්ෂික ව්ාාන මාරුවීම් වශා රජ්සේ  භාා ඳරිලර්ත්ක සවේලසේ , ශ්රී ංකා සත්ොරතුරු ශා 
ව්නිසේදන ත්ාෂණස සවේලසේ , වංලර්ධන නිධාරී සවේලසේ , ශ්රී ංකා රජ්සේ  ස්ව්ත්කායාධිඳති 
සවේලසේ  ශා කෂමනාකරස සවේලා නිධාරී සවේලසේ  නිධාරී්, ඒකාබද්ධ රියදුරු සවේලසේ  ශා කාර්යා 
සවේලසේ  නිධරය් මාර්ගගත් ක්රමය ඔව්සවේ වම්පූර්ස කරන ද අයදුම්ඳත්  ල දෘඩ පිටඳත්ද 
සදඳාර්ත්සම්්තු ප්රධානියාසේ නිර්සද් වහිත්ල ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. 

5.3.2 ත්ලද එෂණ නිධාරිසයකුට මාර්ගගත් ක්රමය ඔවස්වේ එෂණ අයදුම්ඳත්රයෂණ ඳමසෂණ ඉදිරිඳත් කරන සව 
උඳසදව් දිය යුතුය.  

ව්ාාන මාරුවීම් අයදුම් කරන නිධාරී් රීසියම් ප්රසද්යක නි්ිතත් කාර්යායකට ඳමසෂණම ව්ාාන 
මාරු වී යාමට අසප්ෂණා කර්ස් රීසියම් ප්රසද්යකට යාසම් අලයත්ාලය මත්ද නැත්සශොත් ත්ම් 
කැමති සදඳාර්ත්සම්්තු සශෝ කාර්යායකට යාමට වුලමනාසල්ද ය්න අයදුම්ඳසත් වශ් රීරීම 
සුදුසුය. ඒ අනුල ත්ම්සේ මනාඳය අනුපිළිසලමත් දැෂණසලන ඳරිදි ප්රසද් සශෝ කාර්යා නම් කෂ යුතු 
සේ. 
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5.3.3 ඒකාබද්ධ සවේලසේ  නිධාරිනිය් ලර්ත්මාන සවේලා ව්ාානය තු ප්රසූතත් නිලාු  බා තිසේ නම්.ඒ 
බල ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු අයදුම්ඳත්රසේ  අනිලාර්යසය්ම වශ් රීරීම කෂ යුතුය.(ඳසුල කරනු බන 
ඉේලීම් වකා බනු සනොැසේ) 

5.3.4 දිව්්රිෂණ සේකම් කාර්යා ශා ප්රාසද්ය ය සේකම් කාර්යා යටසත් සවේලය කරන ඒකාබද්ධ සවේලසේ  
නිධාරී් ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු අයදුම් කර්ස් නම් දිව්්රිෂණ සේකම් සශෝ ප්රාසද්ය ය සේකම් විසි් ත්ම 
නිර්සද් වටශ් කෂ ඳසු ප්රගමන පිටඳත් ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේ සලත් එවීමට කටයුතු කෂ 
යුතුය. 
 

06. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු සයෝජනා වමාසෝචන කමිටු 
 
6.1 ව්ාාන මාරු සයෝජ්නාල්ට විරුද්ධල සකසරන අභියාචනා වෂකා බැලීම වශා කාර්ය ඳටිඳාටික 
රීති්හි 210 ලග්තිය අනුල ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු පිහිටුලා ඒ අනුල අලය 
කටයුතු ක යුතුය. ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු වම්බ්ධසය් ඉදිරිඳත් කරනු බන අභියාචනා වෂකා බනු 
බ්ස් කාර්ය ඳටිඳාටික රීීන්හි 211 ලග්තියට අනුක සේ නම් ඳමණි. 

6.2 නිධරසයකුසේ ඉේලීමෂණ අනුල කරන ද මාරුවීමෂණ අලංගු කරන සව සශෝ කේ දමන සවට 
ඳසුල අභියාචනා රීරීමට එම නිධරයාට සශෝ ඒ පිළිබ නිර්සද් ඉදිරිඳත් රීරීමට සදඳාර්ත්සම්්තු 
ප්රධානියාට සශෝ හිිෂකමෂණ නැත්. 

ව්ාාන මාරු නිසයෝගය්ට විරුද්ධල සකසරන අභියාචනා වකා බැලීම වශා ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු 
සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු විසි් ඳශත් වශ් කරුණු පිළිබ ත්ලදුරටත් ඳරීෂණා කර ීනරස ගනු ඇත්. 

- මාරුවීම් ප්රතිඳත්තියට අනුක සනොලන ඳරිදි කරන ද මාරුවීම් 

- නිධරය්සේ ඉේලීම් ඉටු සනොවුනු අලව්ාා(මනාඳ අනුල 1,2,3 යන සවේලා ව්ාාන ඉේලීම් සව  
   වකනු ැසේ) 

- නිධරය්සේ ඉේලීම්ලට ඳටශැනි සව කරන ද මාරුවීම් 

- ව්ාාන මාරුවීම් අයදුම් කරන ද දිනසය් ඳසුල නිධරය්ට සිදුව ශදිසි විඳත්, කරදර, අවීනඳ ලැනි       
වානුකම්පිත් ත්ත්ලය් පිළිබල පිළිගත් ශැරී නිර්සද් ඉදිරිඳත් රීරීම් 

6.3 ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු ීනරස නිකුත් කෂ ඳසු ඉදිරිඳත් කරනු බන 
අභියාචනා කාර්ය ඳටිඳාටික රීීන්හි XX ලන ඳරිච්සේදසේ  230 ලග්තිය අනුල රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් 
වභාල සලත් ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. වමාසෝචන කිෂටුලට ඉදිරිඳත් සනොව අභියාචනා පිළිබ රාජ්ය සවේලා 
සකොිෂ් වභාල වකා සනොබනු ඇත්. 
 

07.ව්ථාන මාරු කා ව ටශන 

ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  මාරු  කිෂටු කා වටශන 

ජනි 01 ට සඳර මාරු  කිෂටු පිහිටුවීම 

අසගෝව්තු 01 ට සඳර ව්ාාන මාරු ඳටිඳාටිය වකව් කර ගැීනම 

වැප්ත්ැම්බර් 02 ට සඳර ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු චක්රසේඛ ය නිකුත් රීරීම 
වැප්ත්ැම්බර් 30 ට සඳර 
 
 
 

ඳශත් වශ් සේඛන ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේ සලත් සයොමු 
රීරීම. 
(i) මාර්ගගත් ක්රමසය් http://43.224.125.68/misco ඔව්සවේ 
අයදුම්ඳත් වම්පූර්ස රීරීසම් අනතුරුල ආයත්න ප්රධානියා විසි් 
නිර්සද් කරන දුල ශා නි මු්ාල වහිත්ල අත්ව් කරන ද එම 
නිධාරී්සේ ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු අයදුම්ඳසත්හි මුද්රිත් පිටඳත් 
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(ii) මාර්ගගත් මෘදුකාංගය ඔව්සවේ බා ග්නා ද 2020/12/31 දිනට 
ආයත්නයක/සවේලා ව්ාාන වමූශය තුෂ ඳලත්නා කාර්යායක සශෝ 
කාර්යාල/දිව්්රිෂණකයක ලවර 05 ට ලඩා සවේලය කෂ 
නිධරය්සේ ශා ව්ාාන මාරු අයදුම් කෂ නිධාරී්සේ 
නාමසේඛනයෂණ 

සනොලැම්බර් 02 ට සඳර ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  මාරු කිෂටු රැව්වී වා්ාන මාරු ීනරස ගැීනම 
අලව් රීරීම 

සනොලැම්බර් 16 ට සඳර ව්ාාන මාරු ීනරස අමාත්යාං/සදඳාර්ත්සම්්තුලට දැ්වීම වශ 
ලාර්ෂික ව්ාානමාරු සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු ඳත් රීරීම 

සදවැම්බර්  01 ට සඳර ව්ාානමාරු වීම් පිළිබල ඒකාබද්ධ සවේලා අංය සලත් වමාසෝචන 
කිෂටු වශා අභියාචනා භාර ගැීනසම් අලවාන දිනය 

සදවැම්බර් 14 ට සඳර එම අභියාචනා පිළිබ වමාසෝචන කිෂටු මගි් ීනරස ගැීනම 

2021 ජ්නලාරි 01 ට සඳර වමාසෝචන කිෂටු ීනරස දැනුම් දීම අලව් රීරීම 

 

අභ්යන්රර ව්ථාන මාරුකඒකාබද්ධ සවේලා ව්ථාන මාරු තීරණ නිුතත් කිරීසේන් ඳසු සිදු කෂ යුතුය. 

ඒකාබද්ධ සවේලා ව්ථාන මාරු තීරණ ෙ කිසිදු නිධාරිසයුත ශට නැලර අභ්යන්රර ව්ථාන මාරු මින් 

ව්ථාන මාරු බා සන ියය යුතුය. 
 
08.ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ඳසුවිඳරේ කමිටු 
 

ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු ක්රියාත්මක රීරීසම් ප්රගතිය පිළිබල  2021/03/15 දිසන් ඳසු ඳසුවිඳරම් කිෂටුලෂණ 
ඳලත්ලා රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභාල සලත් ලාර්ත්ාලෂණ ඉදිරිඳත් කරනු ැසේ. 
 

09. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වේබන්ධසයන් සෙඳාර්රසේන්තු ප්රධාීනන්සේ ලගීම 
 
9.1 රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභාසේ අංක PSC/APL/1/AT/2018 ශා 2019.05.11 දිනැති මතපිසය් ද්ලා 
ඇති ඳරිදි ව්ාාන මාරුවීම් ැ තමට ඉඩ ඇත්ැයි සිත්න විසේ ස්හුණු බා ඇති රීසියම් නිධරසයකු සවේලා 
අලයත්ාලය මත් ත්ලත් ලර්යෂණ ත්ම සදඳාර්ත්සම්්තුල තුෂ රලා ගත් යුතු යැයි සදඳාර්ත්සම්්තු 
ප්රධානියා අදශව් කර්ස් නම්, නිර්සද්ශිත් අයදුම්ඳත්ර සයොමු කරන අලව්ාාසේදීම ඒ පිළිබල 
ඳැශැදිමතකර අදාෂ අමාත්යාං සේකම්සේ නිර්සද්ය ඇතිල ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේ සලත් ත්ම 
ඉේලීම් ඉදිරිඳත් කෂයුතු ලන අත්ර ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු අයදුම් කර සනොමැති ලර්ත්මාන සවේලා වා්ානසේ  
ලවර 05 ක සවේලා කාය වම්පූර්ස කර ඇති නිධාරී් වම්බ්ධසය්  ලවර 5 ට ලැඩි සවේලා කායෂණ 
වහිත් නිධාරී්සේ විව්ත්ර සයොමු කරන අලව්ාාසේදීම ඒ පිළිබල ඳැශැදිමත කර අදා අමාත්යාං 
සේකම්සේ/සදඳාර්ත්සම්්තු ප්රධාීන්සේ නිර්සද් වහිත්ල ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේ සලත් ත්ම 
ඉේලීම් ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. ත්ලද ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ාාන වශා සමය අදාෂ සනොලන අත්ර ඒකාබද්ධ 
සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේ විසි් මාරු කිෂටුලට ඒ පිළිබල දැනුම් දී ක්රියා කරනු ඇත්. එෂණ 
සදඳාර්ත්සම්්තු ප්රධානිසයකුට ීමිෂත් නිධරය් පිරිවෂණ වශා ඳමසෂණ ඉේලුම් ක ශැක . එෂණ ලත්ාලෂණ 
සමම අලවා්ාල බා දී ඇති නිධරසයකු වශා නැලත් රීසිදු අලව්ාාලෂණ බා සදනු සනොැසේ. 
 
9.2 වෑම නිධරසයෂණ පිළිබලම නිලැරදි ශා වම්පූර්ස සත්ොරතුරු වැඳයීමට ආයත්න/සදඳාර්ත්සම්්තු 
ප්රධාීන් ලග බා ගත් යුතුය. වාලදය අවම්පූර්ස සත්ොරතුරු වඳයා ඇති බල සශළි වුලසශොත්  ඒ පිළිබල 
අදාෂ ආයත්න/සදඳාර්ත්සම්්තු ප්රධාීන් ශා එම ැයිව්තු වකව් කෂ ශා ශරි ලැරදි බන ද නිධරය් 
ලගකීමට බැඳී සිටින අත්ර වාලදය කරුණු ඉදිරිඳත් රීරීම වම්බ්ධසය් විනය ක්රියාමාර්ග ගනු ැසේ. 
 
9.3 ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු නිසයෝග මගි් අමාත්යාංසය්/සදඳාර්ත්සම්්තුසල් පිටත්ට ව්ාාන මාරුවීම් 
බා දී ඇති නිධාරී් අනුප්රාප්තිකයි් ඳැිෂසසන සත්ෂණ රලා සනොසගන නියිෂත් දින නල සවේලා 
ව්ාානසේ  රාජ්කාරී භාරගැීනමට ශැරීලන ඳරිදි ඔවු් මුදාශැරීමට කටයුතු ක යුතුය.සමම 
විධිවිධානලට ඳටශැනිල කටයුතු කරන ආයත්න ප්රධාීන් වම්බ්ධසය් විනයානුකල කටයුතු රීරීම 
පිණිව අදා බධරයා සලත් ලාර්ත්ා කරනු ැසේ. 
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9.4 ව්ාාන මාරු නිසයෝග ක්රියාත්මක සනොල්ස් නම්,ව්ාාන මාරු නිසයෝගය ක්රියාත්මක වීමට නියිෂත් 
දිනට ඳසු මාවසේ  සිට අදා නිධාරී්සේ ලැටුඳ නත්ර රීරීමට ආයත්න ප්රධානියා විසි් පියලර ගත් 
යුතුය. 
 
9.5 ව්ාාන මාරු නිසයෝග ක්රියාත්මක රීරීම වම්බ්ධසය් කාර්ය ඳටිඳාටික රීති (කාණ්ඩ අංක 01) හි 11 
ලග්තිසේ  විධිවිධාන ලටද නිධරය්සේ අලධානය සයොමු කරවිය යුතු සේ. 

9.6 ව්ාාන මාරුවීම් ැසේ යයි අසප්ෂණා කරන නිධරය්සේ රාජ්කාරි කටයුතු කේ ඇතිල සලනත් 
නිධරය් ස්හුණු කර ලාර්ෂික ව්ාාන මාරුවීම් නියිෂත් දිනට ක්රියාත්මක කරවීමට අමාත්යාං 
සේකම්ලරු්/සදඳාර්ත්සම්්තු ප්රධාීන් විසි් කටයුතු ක යුතුය.සමලැනි කරුණු වම්බ්ධසය් ඳසුල 
කරන ඉේලීම් වකා බනු සනොැසේ. 

9.7 වාංලර්ධන නිධාරී සවේලස් ශා ශ්රී ාංකා සර රතුරු ශා වන්නිසේෙන රාක්ණ සවේලස් නිධරයන් 

සය ෙලනු බන කිසියේ රනතුරක් වශා විසේෂිර සුදුසුකමක් අලය ලන්සන් නේ ඒ වේබන්ධසයන් 

ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ජනරාේ සලර පූර්ල ෙැනුේ දීමක් සිදු කිරීමට ආයරන ප්රධානියා විසින් ියයලර 

ගර යුතුය. නමුත් සමය ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන වශා අොෂ සන සේ. 
 
9.8 සමම චක්රසේඛසේ  වශ් විධිවිධාන ඔබසේ අමාත්යාංසේ /සදඳාර්ත්සම්්තුසේ සිය ම නිධරය් 
සලත් දැන ගැීනමට වැැව්විය යුතුය. 

9.9 ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු ක්රියාත්මක රීරීම වම්බ්ධසය් රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභාසේ කාර්යය 
ඳටිඳාටික රීීන්හි 214,215,216,217 ලග්තිල වශ් විධිවිධාන බ ඳැලැත්සලනු ඇත්. 
 
10. නිධරය්සේ ලගකීම් 
 
ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු නිසයෝගයෂණ ැබූ සියලුම නිධරසයෝ නියිෂත් දිනසේ දී නල රාජ්කාරී ව්ාානය සලත් 
සවේලය වශා ලාර්ත්ා රීරීමට බැඳී සිටිති. 
 
11. සමම චක්රසේඛසේ  දෂණලා සනොමැති විධිවිධාන වම්බ්ධසය් ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේසේ 
ීනරසය අලව් ීනරසය සේ. 
 
12. සමම චක්රසේඛය රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභාසේ කාර්ය ඳටිඳාටික රීති (කාණ්ඩ අංක 01) හි XVIII 
ඳරිච්සේදසේ  202 ලග්තිය අනුල නිකුත් කරනු ැසේ. 
 
 
 
 
එව්. ආසෝකබණ්ඩාර 
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේ 
රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන අමාත්යාංය 
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ඒකාබද්ධ සවේලාලන්හි නිධරයන් වශා ලන ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු ප්රතිඳත්තිය 
 

1.ශැඳින්ීමම 

රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභාල විසි් 2009.02.20 දිනැති අංක 1589/30 දරස අති විසේ ගැවට් ඳත්රසේ  
ඳෂ කරන ද කාර්ය ඳටිඳාටික රීති 1 ලැනි කාණ්ඩසේ  XVIII ඳරිච්සේදසේ  202 ලග්තිසේ  
විධිවිධානලට අනුල ඒකාබද්ධ සවේලසේ  නිධරය් වශා ලන ලාර්ෂික ව්ාාන  මාරු ඳටිඳාටිය වකව් 
කරනු ැසේ. 
 

2.ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු වශා යටත් ලන නිධරයන් ියළිබ විව්රර 

2.1 අදාෂ නිධරය් 

ඒකාබද්ධ සවේලයට අයත් ඳශත් වශ් සවේලාල්හි නිධරය් වශා සමම ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු 
ප්රතිඳත්තිය අදා සේ. 

i. රජ්සේ  භාා ඳරිලර්ත්ක සවේලය (I ඳ්තිය) 
ii. ශ්රී ංකා සත්ොරතුරු ශා ව්නිසේදන ත්ාෂණස සවේලය (2/3 ඳ්ති) 
iii. වංලර්ධන නිධාරී සවේලය (III/II/I සරේණි) 
iv. ශ්රී ංකා රජ්සේ  ස්ව්ත්කායාධිඳති සවේලය (III/II/I ඳ්ති) 
v. කෂමනාකරස සවේලා නිධාරී සවේලය (III/II/I සරේණි) 
vi. ඒකාබද්ධ රියදුරු සවේලය (III/II/I/විසේ සරේණි) 
vii. කාර්යා සවේලක සවේලය (III/II/I/විසේ සරේණි) 
 

2.2 සවේලා ව්ථානයක වේපූර්ණ ක යුතු සවේලා කාය 

2.2.1 ත්ම සවේලා ව්ාානසේ  අඛණ්ඩල ලවර 02 ෂණ සවේලය කරන ද නිධරය් ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු වීම් 
වශා අයදුම් රීරීමට සුදුසුකම් බයි. 

2.2.2 එකම සවේලා වා්ානයක සශෝ ඇමුණුම 01 හි දෂණලා ඇති සවේලා ව්ාානයක සශෝ සවේලා ව්ාාන 
රීහිඳයෂණ තු ලවර 05 කට ලැඩි සවේලා කායෂණ වම්ස්ර්ස කර ඇති නිධරය් ව්ාාන මාරු වීම් ලට 
යටත් සේ. (එකම දිව්්රිෂණකයෂණ තුෂ සවේලා ව්ාාන වමූශ එකකට ලැඩි ගසනෂණ ඳැලතිය ශැක) 

2.2.3 ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ාාන ල ලවර 05ක සවේලා කායෂණ වම්ස්ර්ස කරන ද නිධරය් 
අනිලාර්යසය්ම ව්ාාන මාරුවීම් ලට යටත් සේ. 
 

2.3 සවේලා ව්ථාන ලර්ගීකරණය  

2.3.1 ව්ාාන මාරුවී යාමට ඉේලීම් ලැඩි ප්රමාසයෂණ එලා ඇති සවේලා ව්ාාන ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ාාන සව 
ශඳු්ලන අත්ර ව්ාාන මාරුවී යාමට අු  ඉේලීම් ප්රමාසයෂණ ඇති සවේලා ව්ාාන ප්රියමනාඳ සනොලන සවේලා 
ව්ාාන ලසය් ශැදි්සේ. රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභාසේ කාර්ය ඳටිඳාටික රීති (කාණ්ඩ අංක 1) හි 
XVIII ඳරිච්සේදසේ  203 ලග්තිසයහි (iii) ශා (v) උඳ ලග්තිය අනුල ඒකාබද්ධ සවේලසේ  නිධරය් 
වදශා ඳශත් වදශ් සවේලා ව්ාාන ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ාාන සේ. සමම සවේලා ව්ාාන ඉශත් නිර්සායකය් 
අනුල ලාර්ෂිකල සලනව් විය ශැක. 
 

i. සද්ය ය ආදායම් සදඳාර්ත්සම්්තුල 
ii. සර්ගු සදඳාර්ත්සම්්තුල 

iii. සුරාබදු සදඳාර්ත්සම්්තුල 
iv. විසද් කටයුතු අමාත්යාංය ( ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු මණ්ඩසේ දී රජ්සේ  භාා ඳරිලර්ත්ක සවේලය, 

වංලර්ධන නිධාරී සවේලය වශ කෂමනාකරස සවේලා නිධාරී සවේලය වදශා ප්රියමනාඳ සවේලා 
ව්ාානයෂණ සව වකා බනු සනොැසේ) 

v. ආගමන ශා විගමන සදඳාර්ත්සම්්තුල 
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vi. සමෝටර් රා ප්රලාශන සදඳාර්ත්සම්්තුල (වංලර්ධන නිධාරි ත්නතුර දැනට සනොමැත්) 
vii. ලනජීවි වංරෂණස සදඳාර්ත්සම්්තුල 

viii. විභාග සදඳාර්ත්සම්්තුල (ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු මණ්ඩසේ දී වංලර්ධන නිධාරී සවේලය, 
කෂමනාකරස සවේලා නිධාරී සවේලය වශ කාර්යා සවේලක සවේලය වදශා ප්රියමනාඳ සවේලා 
ව්ාානයෂණ සව වකා බනු සනොැසේ) 
 

වටශන : 
සද්ශීය ආොයේ සෙඳාර්රසේන්තුල සලර ව්ථාන මාරු කරනු බන නිධාරීන් එම සෙඳාර්රසේන්තුසේ 

අභ්යන්රර ව්ථාන මාරු කිරීේලට යටත් සේ. රලෙ ඒකාබද්ධ සවේලා අාංය මගින් සද්ශීය ආොයේ 

සෙඳාර්රසේන්තුල සලර සිදු කරන සියලු ව්ථාන මාරුීමේ සද්ශීය ආොයේ සෙඳාර්රසේන්තුසේ ප්රධාන 

කාර්යාය සලර බා සෙන අරර ප්රාසද්ශීය කාර්යායන්හි සවේලය කරන නිධාරීන්ෙ සද්ශීය ආොයේ 

සෙඳාර්රසේන්තුසේ ප්රධාන කාර්යාස් සවේලය කරන සව වකා ව්ථාන මාරු බා සෙනු ැස.. 
 
2.4 ක්රමසේෙය වශ අසනුතත් කරුණු 

i.  ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු ප්රතිඳත්තිසයහි 2.2.1 සේදය යටත්ට ගැසනන නිධරසයකු සලනත් 
ව්ාානයකට මාරුවීමට ඉේා ඇති විටක, එම ඉේලීම ඉටු රීරීම වදශා එහි 2.2.2 සේදසේ  
අලයත්ා වස්රා ඇති එෂණ සවේලා වා්ානයක සශෝ සවේලා ව්ාාන වමුශයෂණ තුෂ ලැඩිම සවේලා 
කායෂණ වහිත් නිධරය් ඉ් පිටත්ට මාරු කෂ ශැරීය. 

ii.  යම් සවේලා ව්ාානයකට වා්ාන මාරු වීමට ලැඩි ඉේලීම් ප්රමාසයෂණ ඇතිවිට ඒ අත්රි් ලැඩි සවේලා 
කායෂණ සශෝ ඉශත් 2.2.2 හි අලයත්ා වම්ස්ර්ස කර ඇති නිධරසයකු (අසනකුත් සකෝසද්ීම 
ලට යටත්ල) එම සවේලා ව්ාානයට මාරු කරනු ැසේ. 

iii.  ප්රියමනාඳ සනොලන සවේලා ව්ාානයක සවේලය කෂ නිධරයකු යම් සවේලා ව්ාානයකට මාරුවීමෂණ 
ඉේා ඇති විට එම ඉේලීම ඉටු රීරීමට එකී ව්ාානසේ , ඉශත් 2.2.2 හි අලයත්ා වම්ස්ර්ස කෂ 
ලැඩිම සවේලා කායෂණ වහිත් නිධාරයා ඉ් පිටත්ට මාරු කෂ ශැරීය. 

iv.  ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ාානය්ට ව්ාාන මාරුවීම් බා දීසම්දී ලඩාත් ප්රමුඛත්ාලය දෂණල්ස් 
ප්රියමනාඳ සනොලන ව්ාානල සවේලය සවේලය කෂ නිධාරි්ටය. සමලැනි ව්ාාන මාරුලදී 
සවේලා කාය ශා නිධරය් ඉදිරිඳත් කර ඇති ප්රාසයෝගික ගැට  ත්ත්ලය්ද වෂකා බනු 
ැසේ. 

v.  ප්රියමනාඳ ව්ාානලට කරනු බන ව්ාාන මාරු ඉේලීමෂණ ඉටු රීරීසම්දී, ව්ාාන මාරු ලට 
අනිලාර්යසය් යටත් ලන නිධාරී් විසි් කරනු බන ඉේලීම් ද වෂකා බන නමුත් එහිදී 
ව්ාාන මාරු ඉේා සිටින නිධරය්සේ ඉේලීමට, ව්ාාන මාරු ලට අනිලාර්යසය් යටත් විය 
යුතු නිධරය්සේ ඉේලීම්ලට ලඩා ප්රමුඛත්ලය බා සදනු ැසේ. 

vi.  ව්ාාන මාරු කිෂටු විසි් නිධරය් මාරු රීරීසම්දී සදඳාර්ත්සම්්තුල සවේලා අලයත්ාලය්ද 
කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩ කණි්ඨ/සජ්ය්ඨත්ාලසේ  වමබරත්ාලය රැකීමට ද ශැම විටම 
උත්වශ කෂ යුතු සේ. ( උදා :- විභාග සදඳාර්ත්සම්්තුලට පිරිිෂ නිධරය් ලැඩි ප්රමාසයෂණ 
රදලා ත්ැ තම). 

vii.  ව්ාාන මාරු නිසයෝග ක්රියාත්මක සනොල්ස් නම්, ඒත්ාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේ විසි් 
ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු නිසයෝග අනුල කටයුතු සනොකරන නිධාරී්සග් එසවේ කටයුතු 
සනොරීරීමට සශේතු විමවනු ැසේ. 

viii. ලාර්ෂික ව්ථාන කමිටුල සලර වාලෙය සර රතුරු ඉියරිඳත් කිරීම මර ව්ථාන මාරු ීමේ බා දීසේ 

ගැටළු ඳැන නැගී ඇත්නේ වමාසෝචන කමිටුල මගින් එම කරුණු වකා බා නල ව්ථාන මාරු 

බා දීසේ ශැකියාල ඇති අරර එලැනි නිධාරීන් විසින් සිදු කරන අභියාචනා නැලර වකා 

බනු සන ැස..  
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2.4.1 සවේලා කාය ගණනය කිරීම 
 

i.   ලාර්ෂික ව්ාාන මාරුවීම්ලදී කා ගසනය කරනු බ්ස් ලර්සේ  සදවැම්බර් මව 31 ලන 
දිනටය. (උදා :- 2021 ලාර්ෂික ව්ාාන මාරුවීම් වදශා 2020.12.31 දිනය) ප්රියමනාඳ සවේලා 
ව්ාාන වදශා  2021.06.30 දෂණලා කාය ගසනය කරනු ැසේ. 
 

ii.   සවේලා කාය් ගසනය රීරීසම් දී සවේලසේ  ආරම්භක දිනය සව වැරීය යුත්සත් සවේලයට 
ලාර්ත්ා කෂ ලර්සේ  ජ්නලාරි මව ඳෂමු ලන දිනයයි. නමුත් නිධරයාසේ ඳාන වියය 
ඉෂණමලා ගිය කරුසෂණ සශේතුසල් සවේලයට ලාර්ත්ා කෂ දිනය ඳසු දිනයෂණ සේ නම් ව්ාාන මාරු 
කිෂටුල ඒ පිළිබල වැරීේ සයොමු කරනු ැසේ. (ත්ලද නිධරයාසේ ඳාන විය ඉෂණමලා ගිය 
සශේතුලෂණ මත් සවේලසේ  සනොසිටි කාය ව්ාාන මාරු සවේලා කාය වදශා ගස් ගනු 
සනොැසේ.) 

 
iii.   රීසියම් සදඳාර්ත්සම්්තුලෂණ/අමාත්යාංයෂණ යටසත් කුමන දිව්්රිෂණකයක සවේලය කෂ ද එම 

සවේලා කාය එම සදඳාර්ත්සම්්තුසේ/අමාත්යාංසේ  සවේලා කාය ලසය් ගස් ගනු 
ැසේ. දිව්්රිෂණකයෂණ තුෂ සවේලා කාය ගස් ගැීනසම්දී එම දිව්්රිෂණකය  තුෂ කුමන 
කාර්යායක සවේලය කෂ ද දිව්්රිෂණ සවේලා කාය ගස් ගැස්. 

 
iv.   ඇමුණුම 01 හි දෂණලා ඇති සවේලා වා්ාන සශෝ සවේලා රීහිඳයක සවේලය කර ඇති නිධරසයකු 

කුමන සවේලා ව්ාානයක සවේලය කෂද ලවර 05කට ලැඩි සවේලා කායෂණ වම්ස්ර්ස කර ඇත්නම් 
ව්ාාන මාරුවීම් ලට යටත් සේ. එසශත් ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ාානයක සවේලය කරනු බන 
නිධරසයකු ශට එම සවේලා ව්ාානසේ  ලවර 05ක කායෂණ සවේලය රීරීමට අලවා්ාල හිිෂසේ. 
 

v.   අමාත්යාං / සදඳාර්ත්සම්්තු ව්ාාපිත්වීම සශෝ අසශෝසිවීම සශේතුසල් එෂණ අමාත්යාංයක / 
සදඳාර්ත්සම්්තුලක සිට සලනත් අමාත්යාංයකට / සදඳාර්ත්සම්්තුලකට  අනුයුෂණත් රීරීමට 
සිදුව නිධරය් වම්බ්ධසය් සවේලා කාය ගසනය රීරීසම්දී අසශෝසි කරන ද 
අමාත්යාංසේ  / සදඳාර්ත්සම්්තුසේ සවේලා කාය ද, විනය සශේතු සශෝ දු ලම් මාරුලෂණ සව 
ව්ාාන මාරු ද නිධාරි් ශැර සදඳාර්ත්සම්්තු ප්රධානියාසේ අලයත්ාලය මත් ව්ාාන මාරු 
ද නිධාරී්සේ සවේලා කාය ගසනය රීරීසම්දී ඔවු් අලව් ලරට සවේලය කෂ සවේලා 
ව්ාානසේ  සවේලය කෂ සවේලා කායද අයදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් රීරීමට අලය අලම සවේලා කාය 
වශා ගස් ගනු ැසේ. 

 
vi.   දිව්්රිෂණක 02ෂණ තුෂ ඇමුණුම 02හි වදශ් ආව්නසේ  ඇති නාගරික කාර්යාය් අත්ර 

දිව්්රිෂණක ඳදනිෂ් බැශැරල ව්ාාන මාරු රීරීමට වෂකා බනු ැසේ. ( උදා: ඳානදුර ශා 
සමොරටුල නාගරික කාර්යා අත්ර) 

 
vii.   වංලර්ධන නිධාරි් වදශා, එෂණ ලවරක ස්හුණුල ආරම්භ ක දිනය සනොල නියිෂත් ස්හුණුල 

අලව් රීරිසම් ඳසු වංලර්ධන නිධාරී සවේලසේ  ත්නතුරකට ඳත්වීම් බා දු් දිනය ඔවු්සේ 
ඳත්වීම් දිනය සව වෂකා ව්ාාන මාරු අයදුම්ඳත් වකව් කෂ යුතුය. 

2.4.2 ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානල සවේලා කාය ගණනය කිරීම - 

i. ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ාානයක ලවර 05ක සවේලා කායෂණ වම්ස්ර්ස කරන ද නිධාරිසයකුට 
නැලත් ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ාානයකට මාරුවීමට ඉේලුම් කෂ ශැෂණසෂණ ප්රියමනාඳ සවේලා 
ව්ාානසය් පිටත්ට සගොව් ලවර 15ෂණ ගත්වී ඇතිනම් ඳමණි. 
 

ii. සවේලාල් එකකට ලඩා ලැඩි ගසනක සවේලය කෂ නිධරය්සේ ප්රියමනාඳ සවේලා කාය 
ගස් ගැීනසම්දී සඳර සවේලයක දී එම සවේලයට ප්රිය මනාඳ ව සදඳාර්ත්සම්්තුලක සවේලය කර 
ඇත්නම් එම සවේලා කායද ගස් ගනු ැසේ. (උදා :- කණි්ඨ සවේලක උවව්වීම් ද 
නිධරය්සේ කණි්ඨ සවේලක සවේලා කාය) 
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iii. ප්රියමනාඳ යැයි වැෂසකන සවේලා ව්ාානයකට දැනට සවේලය කරන නිධාරිනියකසේ සවේලා 
ව්ාානයක සවේලා ගසනය රීරීසම්දී එම කාය තුදී බා සගන ඇති ප්රසූතත් නිලාු  (ලැටුප් වහිත්, 
අඩ ලැටුප් ශා ලැටුප් රහිත්) කාය ගසනය කරනු සනොැසේ. 

iv. ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ාානල සවේලය කරන නිධාරය් විසි් නැලත් ප්රියමනාඳ ව්ාානයකට 
කරනු බන මාරු ඉේලීම් වෂකා බනු බ්ස් එම සවේලා ව්ාානලට ප්රියමනාඳ සනොලන 
සවේලා ව්ාානල සවේලය කෂ නිධරය් විසි් කරනු බන ඉේලීම් වකා බැලීසම් ඳසුලය. 

v. ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ාාන ල සවේලසේ  නියුතු නිධාරිනිය් එම සවේලා කාය තුෂ ප්රසුත් නිලාු  
බා තිසේ නම් ඒ බල ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු මණ්ඩය වදශා අයදුම්ඳත් කැදවීසම්දී 
අනිලාර්සය්ම වදශ් කෂ යුතු සේ. ඒ වම්බ්ධසය් ඳසුල ඉදිරිඳත් කරනු බන ඉේලීම් 
වෂකා බනු සනොැසේ. 
 

2.4.3   ලාර්ෂික මාරු කමිටු විසින් කටයුතු සන කෂ යුතු අලව්ථා 
 
ඳශත් නම් දැෂණසලන ආයත්නලට ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු කිෂටු මගි් ව්ාාන මාරු වීම් සනොකෂ යුතුය. 
 

i. ජ්නාධිඳති සේකම් කාර්යාය 
ii. අග්රාමාත්ය කාර්යාය 

iii. ආණ්ු  ඳෂණ ප්රධාන වංවිධාන කාර්යාය 
iv. වභානායක සේකම් කාර්යාය 
v. අමාත්ය මණ්ඩ කාර්යාය 

vi. විඳෂණ නායක සේකම් කාර්යාය 
vii. අේව් සශෝ දස සචෝදනා විමර්න සකොිෂ් වභා කාර්යාසේ , සවේලා කාය ලවර 05ට ලැඩි 

නිධරය් ව්ාාන මාරු රීරීසම්දී යම් නිධාරිසයකු ත්ලදුරටත් රදලාගැීනමට එම ආයත්න 
ප්රධාීන් විසි් කරනු බන නිර්සද්ය වෂකා බැලීමට ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු කිෂටු කටයුතු කෂ 
යුතුය. 

viii. ඳශත් දැෂණසලන සදඳාර්ත්සම්්තු වශ ආයත්නලට ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු කිෂටු මගි් මාරු වීම් 
කෂ ශැරී නමුත් එම සදඳාර්ත්සම්්තු / ආයත්නලට සයොමු කරන බන නිධරය් පිළිබල  
අදාෂ සදඳාර්ත්සම්්තුසේ / ආයත්නසේ  ප්රධානියාසේ එකතත්ාලයට යටත්ල මාරු වීම් ක්රියාත්මක 
කෂ යුතුය. 
 

i. රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභාල 
ii. සඳොමතව් සකොිෂ් වභාල 

iii. මැතිලරස සකොිෂ් වභාල 
iv. විගසන සවේලා සකොිෂ් වභාල 

 

3. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු කමිටුසේ වාංයුතිය ියළිබ විවර්ර 
 
අංක 1914/8 ශා 2015.05.12 දිනැති ගැවට් ඳත්රසේ  ඳෂව රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභා කාර්ය ඳටිඳාටික 
රීති 200 වංසෝධනයට අනුල ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු කිෂටුලක වංයුතිය ඳශත් 
ඳරිදි සේ. 
 

i. ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සවේලාලට අදාෂ විය භාර වශකාර අධයෂණලරසයෂණ 
ii. ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සලනත් වශකාර අධයෂණලරසයෂණ 

iii. ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු කිෂටුසේ විය ඳායට අයත් ලන නිධර කණ්ඩායම් ලට ශා සවේලාලට 
අයත් රජ්සේ  නිධරය්සේ අලම ලසය් 15%ක නිසයෝජ්නයෂණ වහිත් වෑම ලෘත්තිය විෂතියෂණ 
විසි්ම නම් කෂ නිසයෝජිත්සයෂණ සශෝ ස්ර්ස කාලීනල ලෘත්තිය විෂති කටයුතු වශා මුදාශැර 
ඇති නිධාරිසයෂණ 
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4.  ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු සයෝජනා වමාසෝචන කමිටුසේ වාංයුතිය ියළිබ විව්රර 
 
ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු සයෝජ්නා වමාසෝචනය රීරීම වශා එෂණ එෂණ සවේලාල් වශා සලන සලනම 
ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු පිහිටු වීමට ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේ විසි් 
කටයුතු කරනු ැසේ. එම එෂණ එෂණ වමාසෝචන කිෂටු ල වංයුතිය ඳශත් ඳරිදි සේ. 
 

i. ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සවේලාලට අදාෂ විය භාර අධයෂණලරසයෂණ 
ii. ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සවේලාලට අදාෂ විය භාර වශකාර අධයෂණලරසයෂණ 

iii. ඒකාබද්ධ සවේලා අංසේ  සලනත් වශකාර අධයෂණලරසයෂණ 
iv. එෂණ එෂණ සවේලාලට අයත් රජ්සේ  නිධරය්සේ අලම ලසය් 15%ක නිසයෝජ්නයෂණ වහිත් 

වෑම ලෘත්තිය විෂතියෂණ විසි්ම නම් කෂ නිසයෝජිත්සයෂණ සශෝ ස්ර්ස කාලීනල ලෘත්තිය 
විෂති කටයුතු වශා මුදාශැර ඇති නිධාරිසයෂණ 
 

5. ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු බා දීසේදී වැෂකිේට ගන්නා සලනත් සඳ දු කරුණු 
 
5:1 විසේෂිත් කරුණු 
 

i. යම් නිධරසයකුසේ කත්රයා සඳොලීසිසේ  සශෝ ්රිවිධ ශමුදාසේ උතුරු නැසගනහිර ක්රියා්විත් 
රාජ්කාරිසේ දී අබාධිත් ත්ත්ලයකට ඳත්ල ඇති බලට මතඛිත් වාෂණෂි ඉදිරිඳත් කරන විට නිධරය්සේ 
ව්ාාන මාරුවීම් කෂයුතු ල්ස් ඔවු්සේ ඉේලීම් අනුල ඳමණි. එලැනි නිධරය්සේ ව්ාාන මාරු 

ඉේලීම් පිළිබල ප්රමුඛත්ලය දැෂණවිය යුතු සේ. සමලැනි නිධරයන් ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයකින් 

ියටරට මාරු කිරීමට සිදුලන්සන් නේ එම ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයට ආවන්නම කාර්යායකට සශෝ 

නිධරයාසේ ඉේීමමකට අොෂ ප්රියමනාඳ සන ලන කාර්යායකට මාරු කෂ යුතුය. රලෙ සමලැනි 

නිධාරීන් වශාෙ ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථාන බා ියය ශැක්සක් සවේලා කාය ඳෙනේල ඳමණකි. 

(ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු කමිටුල සලර ඉියරිඳත් කරනු සන ැබූ ඉේීමේ වේබන්ධසයන් ඳසුල වෂකා 

බනු සන ැස..) 

ii. වෑම විටම නිධාරයාසේ ඉේලීම අනුල ත්ම කත්රයාසේ සවේලා ව්ාානය අයත් ප්රසද්යට ආව්න 
සවේලා ව්ාානයකට මාරුවීම් බා දීමට ශැරී වෑම උත්වශයෂණම දැරිය යුතු අත්ර ප්රියමනාඳ 
සනොල්නාව කාර්ය ව්ාානය්හි සවේලය වශා නිධාරය් සත්ෝරා ගැීනසම්දී ඳාවැේ යන දරුල් 
ඇති විලාශක නිධරය්ට ලඩා අවිලාශක නිධරය් ද, ඳාවේ යන දරුල් සනොමැති විලාශක 
නිධරය් ද ශැරී වෑම අලව්ාාලකදීම සත්ෝරා ගැීනමට ප්රමුඛත්ාලය බා සද්. 

iii. ඳාවේ යන දරුල්, අබාධිත් දරුල්, දීර්ඝ කාලීන අවීනඳ මත් එෂණ ත්ැ්ල සිටින කත්රය් වශ 
කත්රයා විසද්ගත්ල සිටින අලව්ාාල්හි ලැනි පිළිගත් ශැරී කරුණු ඇතිල ත්ම සදඳාර්ත්සම්්තු 
ප්රධානියාසේ නිර්සද්ය් වහිත්ල ඉදිරිඳත් කරන ඉේලීම් පිළිබ වැරීේට සගන මාරුවීම් 
වම්බ්ධල වෂකා බනු ැසේ. 

iv. අබාධිත්, ස්නරුත්ාාඳන සකෝසද්ීම යටසත් බලාගත් නිධාරි් ඔවු්සේ ඉේලීමෂණ සනොමැති 
කේහි ව්ාාන මාරුවීම් කරනු සනොැසේ. සමම ආබාධිර ඳෙනමින් බලාගත් නිධාරීන් ප්රියමනාඳ 

සවේලා ව්ථාන ල සවේලය කරන විටදී  සමය අො සන සේ. 

v. ඒකාබද්ධ රියදුරු සවේලසේ  නියුතු නි රා රියදුර් වම්බ්ධ සත්ොරතුරු සදඳාර්ත්සම්්තු ප්රධාීන් 
විසි් ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු කිෂටු රැව්වීමට සඳර ඒකාබද්ධ සවේලා අංයට දැනුම් දී තිබිය යුතු අත්ර 
ඳසුල කරන ඉේලීම් වකා බනු සනොැසේ. 

 
5.2 ලාර්ෂික ව්ාාන මාරුවීම්ලට යටත් සනොලන නිධාරී් 
 

i.  අවුරුදු 53 ඉෂණමව නිධරය් දිව්්රිෂණකය තුෂ සලනත් සවේලා ව්ාානයකට මාරු කෂ ශැරී වුලද 
ඔවු්සේ ඉේලීමෂණ සනොමැතිල  දිව්්රිෂණකසය් පිටත්ට මාරු සනොකෂ යුතුය. 
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ii. ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු වශා කා ගසනය කරනු බන සදවැම්බර් 31 දිනට (උදා: 2021 ලර්ය 
වශා 2020.12.31 දිනට) අවු:58 ඉෂණමව නිධරය් ඔවු්සේ ඉේලීමෂණ සනොලන කේහි 
දිව්්රිෂණකය තුෂ වුලද මාරු සනොකෂ යුතුය. ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ාානය්හි සවේලය කරන 
සදවැම්බර් 31 ලන දිනට ලයව අවුරුදු 59 ඉෂණමව නිධරය්ද ඔවු්සේ ඉේලීමෂණ සනොමැති 

කේහි ව්ාාන මාරු සනොකෂ යුතුය.(නමුත් ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයන්හි සවේලය කරන 

නිධාරීන්ක ප්රියමනාඳ සවේලා ව්ථානයක සවේලය කෂ ශැකි ලවර 5 ඉක්මීමම මර ියටරට ව්ථාන 

මාරු කරන විටදී සමම ඳෙනමින් රම ව්ථිර ලාවව්ථානය ියහිටි ියව්ත්රික්කයට අොෂ සවේලා ව්ථාන 

ඉේලුේ කෂෙ ඒ වේබන්ධසයන් කටයුතු කිරීසේ ශැකියාලක් සන මැර) 
 

5.3 ලෘත්තිය වංගම් වශා අනුග්රශය 
 

i. කම්කරු සකොමවාරිව් ජ්නරාේ විසි් මතයාඳදිංිත කරනු ැබූ ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේ 
විසි් පිළිගත් ඒකාබද්ධ සවේලසේ  සවේලයකට අයත් ලෘත්තිය වංගමයක, වංවිධානයක සේකම්, 
වභාඳති, භාණ්ඩාගාරික ශා මධය විධායක වභිකය් මාරු කර්ස් නම් අදාෂ ලෘත්තිය 
වංගමසේ  සේකම්සේ නිර්සද් වැරීේට සගන වංගමසේ  කටයුතුලට බාධා සනොලන සවේලා 
ව්ාානයකට මාරු කෂ යුතුය.සම් වශා අදා ලෘත්ීනය විෂතිය වා්ාන මාරු කිෂටුල අයත් ලන 
ඒකාබද්ධ සවේලසේ  එකම සවේලාලට අදා විය යුතු අත්ර,සදඳාර්ත්සම්්තු සශෝ ප්රාසද්ය ය මට්ටිෂ් 
පිහිටුලා ගත් වංගම් වශා සමම අනුග්රශය ලංගු සනොසේ. 
 

ii. සමම ලග්තිසේ  දැෂණසලන අනුග්රශ ුකෂණති විදීමට අසප්ෂණා කරන ඒකාබද්ධ සවේලසේ  ලෘත්තිය 
වංගම්ල නිධරය් වංගමසේ  සේකම් මඟි් ඒ වශා අයදුම්ඳත්රයෂණ පිළිසය කර (ආයත්න 
වංග්රශසේ  XXV ඳරිච්සේදසයහි 7:5 උඳලග්තිය අනුල) ව්ාාන මාරු කිෂටු රැව්වීමට වති 
සදකකටලත් සඳර ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේ සලත් ඉදිරිඳත් රීරීසම් අනුතුරුල ආයත්න 
වංග්රශසේ  XXV ඳරිච්සේදසයහි 7.2 උඳ ලග්තිය අනුල අනුග්රශය බා දිය යුතු ල්ස්, කලර 
නිත් ලටද යන ලගත්, කුමන වංගමයකට ද යන ලගත්, අනුයුෂණත් කයුතු ල්ස් කලර 
ව්ාාන ලටද යන ලගත්, රාජ්ය ඳරිඳාන සේකම් විසි් ීනරසය කරනු ැසේ. සම් පිළිබල 
ඳසුල ඉදිරිඳත් කරන ඉේලීම් වෂකා බනු සනොැසේ. ප්රියමනාඳ සදඳාර්ත්සම්්තුල රැදී සිමටමට 
සමම අනුග්රශය අදාෂ කර ගත් සනොශැක. 
 

06.  ඒකාබද්ධ සවේලා අාංස් ව්ථාන මාරු කා ව ටශන  
 
ජනි 01 ට සඳර මාරු  කිෂටු පිහිටුවීම 
වැප්ත්ැම්බර් 02 ට සඳර ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු චක්රසේඛ ය නිකුත් රීරීම 

වැප්ත්ැම්බර් 30 ට සඳර 
 
 

ඳශත් වශ් සේඛන ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේ සලත් 
සයොමු රීරීම. 

 

(i) මාර්ගගත් ක්රමසය් http://43.224.125.68/misco ඔව්සවේ 
අයදුම්ඳත් වම්පූර්ස රීරීසම් අනතුරුල ආයත්න ප්රධානියා 
විසි් නිර්සද් කරන දුල ශා නි මු්ාල වහිත්ල අත්ව් කරන 
ද එම නිධාරී්සේ ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු අයදුම්ඳසත්හි මුද්රිත් 
පිටඳත් 
 
(ii) මාර්ගගත් මෘදුකාංගය ඔව්සවේ බා ග්නා ද 2020/12/31 
දිනට ආයත්නයක/සවේලා ව්ාාන වමූශය තුෂ ඳලත්නා 
කාර්යායක සශෝ කාර්යාල/දිව්්රිෂණකයක ලවර 05 ට ලඩා 
සවේලය කෂ නිධරය්සේ ශා ව්ාාන මාරු අයදුම් කෂ 
නිධාරී්සේ නාමසේඛනයෂණ 

සනොලැම්බර් 02 ට සඳර වා්ාන මාරු කිෂටුල විසි් ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේ 
සලත් ව්ාාන මාරු සයෝජ්නා ඉදිරිඳත් රීරීම 

සනොලැම්බර් 16 ට සඳර ව්ාාන මාරු ීනරස අමාත්යාං /සදඳාර්ත්සම්්තුලට දැ්වීම 
වශ ලාර්ෂික ව්ාානමාරු සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු ඳත් රීරීම 

https://43.224.125.68/misco
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සදවැම්බර් 01 ට සඳර ව්ාානමාරු වීම් පිළිබල ඒකාබද්ධ සවේලා අංය සලත් 
වමාසෝචන කිෂටු වශා අභියාචනා භාර ගැීනසම් අලවාන 
දිනය 

සදවැම්බර් 14 ට සඳර ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු සයෝජ්නා වමාසෝචන කිෂටු මගි් විසි් 
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේ සලත් නිර්සද් බා දිය යුතු 
අලවාන දිනය 

ජ්නලාරි 01 ට සඳර ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු නිසයෝග නිකුත් කෂ යුතු දිනය 

මාර්තු  01 ලාර්ෂික ව්ාාන මාරු නිසයෝග ක්රියාත්මක විය යුතු දිනය 

 
7.  ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු නිසයෝගලට විරුද්ධල අභියාචනා ඉියරිඳත් කිරීම 
 
7.1 ව්ාාන මාරු රීරීමෂණ පිළිබල සදන ද නිසයෝගයකට එසරහිල රීසියම් රජ්සේ  නිධරසයකු විසි් 
රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභාසේ සලත් අභියාචනයෂණ ඉදිරිඳත් කර්ස් නම්, එම අභියාචනය රාජ්ය සවේලා 
සකොිෂ් වභා සේකම්සේ අංක PSC/APL/01/AT/2016 ශා 2017.06.05 දිනැති මතපිසය් දෂණලා ඇති 
5A ආකෘති ඳත්රය ප්රකාරල ඳමසෂණ ඉදිරිඳත් කෂ යුතු ල්ස්ය. ත්ලද ත්ම් විසි් ඉදිරිඳත් කරනු බන 
කරුණු ත්ශවුරු රීරීමට අදා මතයවිමතල වශතික කෂ පිටඳත් එම අභියාචනය වමත ඉදිරිඳත් රීරීමටද, 
ඔහු ක්රියා කෂ යුතු ල්ස්ය. 
 
7.2 රජ්සේ  නිධාරිසයකු විසි් රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභාල සලත් අභියාචනයෂණ ඉදිරිඳත් කෂ යුතු 
ල්ස්, ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේ මඟි් ලන අත්ර, එම අභියාචනසේ  පිටඳත්ෂණ අදාෂ ඳරිදි 
සදඳාර්ත්සම්්තු ප්රධානියා ශා ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේ සලත්ද සයොමු කෂ යුතු ල්ස්ය. ත්ම් 
සලත් ඉදිරිඳත් ලන අභියාචනය අප්රමාදල ත්ම නිරීෂණස වහිත්ල රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභාල සලත් 
සයොමු රීරීම ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේසේ ලගකීම ල්ස්ය. නිධරයාට ත්ම කැමැත්ත් ඳරිදි, 
අභියාචනසේ  ප්රගමනය පිටඳත්ෂණ වෘජුලම රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභාල සලත් ඉදිරිඳත් කෂ ශැෂණසෂණය. 
 
7.3 ව්ාාන මාරු රීරීසම් නිසයෝගයකට එසරහිල ඉදිරිඳත් කරනු බන අභියාචනයෂණ, එම ව්ාාන මාරු 
රීරීසම් නිසයෝගය අදාෂ රජ්සේ  නිධාරියා සලත් ද දින සිට දින 14 ෂණ ඇතුෂත් ඉදිරිඳත් කෂ යුතු 
ල්ස්ය. නියිෂත් කාය තුෂදී ඉදිරිඳත් සනොලන අභියාචනා රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභාල විසි් 
ප්රතිෂණසේඳ කරනු බ්ස්ය. 
  
7.4 සකොිෂ් වභාල සලත් සයොමු රීරීම වශා නිධරසයකු භාර සදනු බන අභියාචනය අදා සියලු 
මතපිසගොනු, මතපි සේඛන ශා ලාර්ත්ා ආදියද, ඊට අදාෂ ත්ම නිරීෂණසද, නිර්සද්යද වහිත්ල එම අභියාචනය 
ැ ත දින 15 ෂණ ඇතුෂත් රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභාසේ සේකම් සලත් ඉදිරිඳත් රීරීමට අදා 
සදඳාර්ත්සම්්තු ප්රධානියා ශා ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේ ලග බා ගත් යුතු ල්ස්ය. එත්කදු 
වුලත් රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභා කාර්ය ඳටිඳාටික රීති වංග්රශසේ  ලැනි ඳරිච්සේදසේ  වශ් ලාර්ෂික 
ව්ාාන මාරු වම්බ්ධ අභියාචනා අදාෂ මතපිසගොනු, මතපි සේඛන, ලාර්ත්ා, නිරීෂණස ශා නිර්සද් වමත 
2021 ලර්සේ  ජ්නලාරි 15 ලැනි දිනට ප්රාම  රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභාල සලත් ඉදිරිඳත් කෂ යුතු 
ල්ස්ය. 
 
7.5 සමම ඳරිච්සේදසයහි වශ් නියමය්ට අනුගත්ල ත්ම අභියාචන ඉදිරිඳත් රීරීම වෑම රජ්සේ  
නිධාරිසයකුසේම ලගකීම ලන අත්ර, ඊට ඳටශැනිල ඉදිරිඳත් කරනු බන අභියාචනා  රාජ්ය සවේලා 
සකොිෂ් වභාල විසි් වෂකා බනු සනොබ්ස්ය. 
 
7.6 ඉශත් 7.4 ලග්තිසේ  වශ් මතයවිමත ැ ත දින 15 ෂණ ඇතුෂත්, ව්ාාන මාරු රීරීසම් නිසයෝගයකට 
එසරහිල රජ්සේ  නිධරසයකු විසි් ඉදිරිඳත් කර ඇති අභියාචනා වම්බ්ධසය් ීනරසයෂණ  රාජ්ය සවේලා 
සකොිෂ් වභාල විසි් ගනු ඇත්සත්ය. 
 
7.7 ඉශත් වශ් ඳරිදි ඉදිරිඳත් කර ඇති අභියාචනයෂණ වම්බ්ධසය් ලන රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් 
වභාසේ ීනරසය වෘජුලම අභියාචක සලත් ද්ලනු බන අත්ර, අදාෂ මතපිසගොනු යාාලත් කර ගැීනම වශා 
එහි පිටඳත්  ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේ ශා සදඳාර්ත්සම්්තු ප්රධානියා සලත් යලනු බ්ස්ය. 
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7.8 රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභාසේ නිසයෝගයරී් සශෝ ීනරසයරී් සශෝ අත්ෘප්තියට ඳත්ලන රජ්සේ  
නිධරසයකුට 2002 අංක 04 දරස ඳරිඳාන අභියාචනා විනි්චය අධිකාරිය ඳනසත් වශ් විධිවිධාන 
ලට අනුකල ඳරිඳාන අභියාචනා විනි්චය අධිකාරිය සලත් අභියාචනයෂණ ඉදිරිඳත් රීරීමට හිිෂකම 
ඇත්සත්ය. එසවේ වුල ද ඒ වශා ඳරිඳාන අභියාචනා විනි්චය අධිකාරිසේ  අලව් ීනරසය ැසබන 
සත්ෂණ අදාෂ ව්ාාන මාරු නිසයෝගය එසවම ක්රියාත්මක විය යුතු ල්ස්ය. 
 
රාජ්ය සවේලා සකොිෂ් වභාසේ නිසයෝගය ඳරිදි 
 
 
 
 
එව්. ආසෝකබණ්ඩාර 
ඒකාබද්ධ සවේලා අධයෂණ ජ්නරාේ 
රාජ්ය සවේලා, ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන අමාත්යාංය 
 
 
 
දිනය : 2020.08.31     නි මු්ාල:  




