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බෙපාර්තබේන්තු චක්රබඛ  : 01/2019 

 

මිනිස්බල හා රැකීරක්ෂා බෙපාර්තබේන්තු අ අයුක්තත, 

 

 ෘත්තීය මා ර්බ ෝපබේශ නිලධාරී/ යාපෘ න නිලධාරීන් 

මාන  සේපත් සං ර්ධන සහකාර/සං ර්ධන නිලධාරීන් 

 

වාර්ෂික අභ්යන්තර  ථ්ාා  ාාු - වෘත්තීය ාාර්ග ෝපගේශ නිලධාරී/වයාපෘ න නිලධාරී ්ම ාා ව 

්ම්පත් ්ංවර්ධ  ්මකා /්ංවර්ධ  නිලධාරී 

 

අංක 1589/30 හා 2009.02.20 දිනැ න (අ න විබශේෂ)  ැසට් පත්රබේ  පලකර ත න රා්ය බසේ ා බක මිෂන් 

සභා කාර්ය පටිපාටික රී න (කාණ්ඩ අංක 1) හි XVIII පරිච්බේෙබේ  රා්ය නිලධරයන්බ  ස්ාාන 

මාරුවීේ සේබන්ධ  විධිවිධාන  ලඅෙ බමයඅ යා කර ත න ස්ාාන මාරු ප්ර නපත් නයඅ ඔබේ අ ධානය 

බය මු කර යු ලැබේ. 

මිනිස්බල හා රැකිරතෂා බෙපාර්තබේන්තු අ අයුක්තත  බසේ ය කරන  ෘත්තීය මාර්බ ෝපබේශ 

නිලධාරීන් හා  යාපෘ න නිලධාරීන් සහ මාන  සේපත් සං ර්ධන සහකාර හා සං ර්ධන නිලධාරීන්අ 

 ාර්ෂික ස්ාාන මාරු 2020 ්න ාරි 01 සිඅ බලපැ ැත්බ න බසේ ක්රියාත්මක කල ක්තුය. 

01 ්ථාා  ාාු බලධ යා  

ස්ාාන මාරු නිබයෝ  කිරීබේ බලධරයා මිනිස්බල සහ රැකීරතෂා බෙපාර්තබේන්තුබේ අධයතෂ ්නරාඛ 

 න්බන් ය. ඔහු විසින් පත්කරයු ලබන කමිටු ත මගින් ස්ාාන මාරු අයදුේපත් බෙපාර්තබේන්තුබේ 

අොළ ස්ාාන මාරු ප්ර නපත් නයඅ අයුූලල  සමාබලෝචනය කර නිර්බේශ අධයක්ෂ ්නරාඛ බ ත ඉදිරිපත් 

කරයු තත. එම නිර්බේශ මත ස්ාාන මාරු නිබයෝ  නිකුත් කරයු තත. 

02. ්ථාා  ාාු අයදුම්පත්ර 

2.1  ාර්ෂික ස්ාාන මාරුවීේ සඳහා එ යු ලබන අයදුේපත්රය බමයඅ අමුාා ත න කකෘ න පත්රය 

අයු  සකස් කර දිස් ි ත බඛකේ/ප්රාබේය ය බඛකේ/අංශ ප්රධානබ  නිර්බේශ සහිත  ඉදිරිපත් 

කළ ක්තුය. 

2.2 එත නිලධරබයකු එත අයදුේපතත පමාත ඉදිරිපත් කල ක්තුය. 

 

මබ  අංකය  
vdJ ,y  

My  No  
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2.3 අයදුේපත් ඉදිරිපත් කිරීබේ දී ඒ සඳහා කකෘ න පත්රයඅ අයු ම සකස ් කල අයදුේපත්රයත 

පමාත ඉදිරිපත් කල ක්තු බේ. 

2.4 සියළුම අයදුේපත් 2019.07.31 දිනඅ බපර ලැබබන බසේ මිනිස ් බල හා රැකීරතෂා 

බෙපාර්තබේන්තු  බ ත බය මු කල ක්තුය. 

2.5 ස්ාාන මාරු අබේක්ෂා කරන්බන් නිශ්ත ත කාර්යාලයකඅ පමාත නේ ඒ බ  අයදුේපබත් 

නිශ්ත ත  සඳහන් කළ ක්තුය. 

2.6 ෙැනඅ ප්රසූත න නි ාු  ලබා සි ටින නිලධාරීන් ඒ බ  අයදුේපත්රබේ  සඅහන් කල ක්තුය. 

 

03. වාර්ෂික ්ථාා  ාාු ගයෝජ ා ්ාාගලෝච  කමිටුව 

3.1 ස්ාාන මාරු බයෝ්නා න්අ විරුේධ  බකබරන අභියාචනා සලකා බැලීම සඳහා රා්ය බසේ ා 

බක මිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීතීන්හි 210   න් නය අයු   ාර්ෂික ස්ාාන මාරු 

සමාබලෝචන කමිටු  පත්කර තත.  ාර්ෂික ස්ාාන මාරු සේබන්ධබයන් ඉදිරිපත් කරයු 

ලබන අභියාචනා සලකා බලයු ලබන්බන් කාර්ය පටිපාටික රීතීන්හි 211   න් නයඅ අයුූලල 

බේ නේ පමණි. 

3.2 නිලධරබයකුබ  ඉඛලීමත අයු  කරන ලෙ මාරුවීමත අ ලංගු කරන බලස බහෝ කඛ ෙමන 

බලසඅ පසු  අභියාචනා කිරීමඅ එම නිලධරයාඅ හිමිකමත නැත. සා්ාන මාරු නිබයෝ යන්අ 

විරුේධ  බකබරන අභියාචනා සලකා බැලීම සඳහා  ාර්ෂික ස්ාාන මාරු බයෝ්නා 

සමාබලෝචන කමිටු  විසින් පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳ ත දුරඅත් පරික්ෂා කර තීරා  යු 

තත. 

- මාරුවීේ ප්ර නපත් නයඅ අයුූලල බන  න පරිදි කරන ලෙ ස්ාාන මාරුවීේ 

- නිලධරයන්බ  ඉඛලීේ ඉටු බන වුයු අ ස්ාා (මනාප 1,2,3 යන බසේ ා ස්ාාන ඉඛලීේ 

බලස සලකයු ලැබේ.) 

- නිලධරයන්බ  ඉඛලීම  ලඅ පඅහැනි බලස කරන ලෙ මාරුවිේ 

- ස්ාාන මාරු අයදුේකරන ලෙ දිනබයන් පසු  නිලධරයන්අ සිදුවූ හදිසි විපත්, කරෙර, 

අසනීප  ැනි සායුකේපිත තත් යන් පිළිබඳ  පිළි ත හැකි නිර්බේශිත ඉදිරිපත් කිරීම 

 

3.3  ාර්ෂික ස්ාාන මාරු බයෝ්නා සමාබලෝචන කමිටු තීරා නිකුත් කළ පසු ඉදිරිපත් කරයු 

ලබන අභියාචනා රා්ය බසේ ා බක මිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීතීන්හි XX  න 

පරිච්බේෙබේ  230   න් නය අයු  රා්ය බසේ ා බක මිෂන් සභා  බ ත ඉදිරිපත් කළ ක්තුය. 

සමාබලෝචන කමිටු අ ඉදිරිපත් බන වූ අභියාචනා පිළිබඳ රා්ය බසේ ා බක මිෂන් සභා  

සළකා බන බලයු තත. 
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