ඇමුණුම 01

වාර්ෂික ස්ථානමාරු කමිටු සඳහා ප ොදු පකොන්පේසි - 2018
වාර්ෂික ස්ථානමාරු ක්රියාතාමකමක කු ල න න 2017 වර්ෂපේ පදසැම් ර් 31 දිනවන විට හත සුදුසුකම්
සම්පුර්ණ කු තිබියාත යුතු පේ.
01. ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්ාාංශයක/දෙපවරපාමේත්වතුවක/වෙපනදත් දෙ වස5 05 ෙ වසවා ෝද  
සතපුමේණ ෙ5 ඇති සිදළුම නි්ධ5දුව ස්ථා මාරුවීත ව්ට අනිවාමේදවදුවම දටත්වේ.
02. වසවා ෝද ගණ ද කිරීවතදී,
I.
II.
III.
IV.

03.

වරපාමේත්වතුවක/ව  පඅමාත්ාාංශයක/ද   වහම අමාත්ාාංශයක/ ොමේදා්ද   ක/ළ අඛණ්ඩව වසවද
ෙළ ෝද මුළු වසවා ෝද  ව්ස ගණුව ගනු ්ැවේ.
ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්ාාංශයක/ද   ක/ළ මුළු වසවා ෝද ගණ ද කිරීවතදී එම
අමාත්ාාංශයක/ද දටවත් ඇති කුම වහම වරපාමේත්වතුවක/වෙ පනදත් දෙ වහම ොමේදා්දෙ
වසවද ෙළ ර, එද එම අමාත්ාාංශයක/වේ වසවා ෝද ව්ස ගණුව ගැවුව.
වරපාමේත්වතුවක/වෙ වසවද ෙළ ෝද ගණුව ගැනීවතදී නි්ධ5වදකුවේ පා් විෂද
ඉ  මවා ගිද වහක/ව   මත් වසවවේ ව ොසිටි ෝද ගණුව ගනු ව ෝැවේ.
අමාත්ාාංශයක/ විෂදදුව සාංවශයක/මධ දවීම වහක/වවුව එ   අමාත්ාාංශයක/දෙ සිට
ත්වත්
අමාත්ාාංශයක/දෙට දාමට සිදු වු නි්ධ5දුව සතධුවධවදුව වසවා ෝදගණ ද කිරීවතදී,
පමේවගාමි අමාත්ාාංශයක/වේ වසවා ෝද ර මුළුවසවා ෝදට ගණුව ගනු ්ැවේ.

නධාධිත් රරුවුව, දීමේඝ ොලී ව අසනීප මත් එ  ත්ැුවව සිටි ේත්රදුව
සිටි නි්ධ5දුවට
මුහුණුදීමට සිදුව , විසඳා ගත් ව ොහැකි ගැටළු වැනි පිළිගත් හැකි ෙරුණු සහිත්ව ත්ම
වරපාමේත්වතුවක/ ප්රධානිදාවේ නිමේව ශයක/දුවර සමඟ ඉදිරිපත් ෙ5 ඉල්ලීත පිළිධඳව ස්ො ධැලිද
හැකිද.

04. පහසුෙත සහිත් වසවා ස්ථා ව් වසවද ෙ5 නි්ධ5දුව විසිුව ැවත් පහසුෙත සහිත් වසවා
ස්ථා දෙට ෙ5නු ්ධ මාරු ඉල්ලීත ස්ො ධ්නු ්ධුවවුව එම වසවා ස්ථා ව්ට අඩු
පහසුෙත සහිත් වසවා ස්ථා ව්
වසවද ෙ5 නි්ධ5දුව විසිුව ෙ5නු ්ධ ඉල්ලීම ස්ො
ධැලීවමුව පසුවද.
05. එෙම ොමේදා් සාංකීමේණදෙ පිහිටි ොමේදා් අත්5 ස්ථා මාරු ඉල්ලීතව්දී එම සාංකීමේණද සඳහා
ඉල්ලිත ෙ5 ඇති ධාහි5 නදත් වලිුව ්ැබී ඇති ඉල්ලීත සඳහා ප්රමුඛත්ාවද ්ධාදිද ුතක/ද.
06. වස5 05 ෙ වසවා ෝද සතපුමේණ ෙ5 ඇති දත නි්ධ5වදකු විසිුව විධිමත් පරිදි අදදුතපත්  
ඉදිරිපත් ෙ5 ව ොමැති අවස්ථාවෙදී ස්ථා මාරු මණ්ඩ්ද විසිුව ්ධාවරනු ්ධ
වසවා
ස්ථා ද   වවත් නි්ධ5දා වාමේත්ා ෙළ ුතක/ද. එවැනි අවස්ථාව් අභිදාච ා ස්ො ධ්නු
ව ෝැවේ.
07. ස්ථා මාරු සඳහා එවනු ්ධ අදදුතපත්ර වමම ප්රතිපත්තිවදහි සඳහුව නිදමිත් නෙෘති පත්රද අනුව
විද ුතක/ අත්5, ඒවා නදත්
ප්රධානිදාවේපවරපාමේත්වතුවක/
ප්රධානිදාවේ
හා
අමාත්ාාංශයක/
වල්ෙතවේප නිවදමජ් ප්රධා වල්ෙතවේ නිමේව ශයක/ද සහිත්ව ඉදිරිපත් ෙළ ුතක/ද.
08. ොමේදා්වේ වසවවේ නිුතක/ සිදළුම නි්ධ5දුවවේ වත්ො5ක/රු අමුණා ඇති නෙෘති අාංෙ 01 පරිදි
වසවා අනුව වවුව වවුව වශයක/වදුව සෙස් ෙ5 එවිද
ුතක/ අත්5 , ඒ සමඟ ජුනි මාසවේ වැටුප්
වගවීවත නෙෘති පත්රවේ සහතිෙ ෙළ පිටපත්   අනිවාමේදවදුවම අමුණා එවිද ුතක/ද.
09. ස්ථා මාරුවීත සඳහා ඉල්ලීත ෙ5 ඕ ෑම නි්ධ5වදකු ත්මුව වසවද ෙ5 වසවා
ස්ථා වේ
අවම වශයක/වදුව වස5 02 වසවා ෝද   සතපුමේණ ෙ5 තිබිද ුතක/ද. එවැනි නි්ධ5දුව ස්ථා මාරු
අදදුත ෙළත්, ස්ථා මාරු ගැ්පීතව්දී පමණ   සැ්කිල්්ට ගනු ්ැවේ.
10. ස්ථා මාරු සඳහා අරාළ ව උපරිම වදස් සීමාව අවු: 57 කි. එවස වුවර නි්ධ5දාවේ ඉල්ලීම මත්
අවු: 57 ුව ඔේධට වුවර ස්ථා මාරු සිදු ෙළ හැකිද.

