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ப ொது நிர்வொக மற்றும் முகொமமத்துவ அமமச்சு

MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
ඒකළබද්ධ ගවේලළ අංය

இமைந்த சேமவகள்

නිදශවහ චතුරශ්රය, ගකොෂඔ 07, ශ්රී ංකළල.
දුරකත්නය
கதொகலபபசி: (94)

சுதந்திரச் சதுக்கம், ககொழும்பு

සෆක්වහ

011- 2694560

Telephone

ிரிவு

கதொகலநகல்:

(94) 011- 2692254

Fax

07,

COMBINED SERVICES DIVISION
இலங்கக.

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-ගේල්

ගලේ අඩවිය

ின்னஞ்சல்: dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

මගේ අංකය

ඔගේ අංකය

දිනය

எனது இல

உது இல

திகதி:

Your No

Date

My No

R/3/3/2013

2015.09.14

සියලුම දිවහත්රික් ගල්කේලරු ව ගලත්,

රාජ්ය ළමනාාළර

හකළාර ේහලේ ාලළ ත්වීම්ලාීන්  හහකා ලා ේහලාර්ලභළ පුහුණුල

ආර්ලභ ලා දිාය : 2015.09.15
ශ්රී ංකළ වංලධනධන ඳරිඳළන තයත්නගම ගමගශයම ම වශ වේබ වකරකරණය යේගස වම දිවහත්රික්කයක ම දිවහත්රික්
ගල්කේලරු විසි ව 2015.09.15 දින සිේ වංවිධළනය කර ඇති රළජ්ය කෂමනළකරණ වශකළර ගවේලගම නලක
ඳසම ේළභී ව වශළ ලන පුහුණුල වේබ වධගයනි.
ඒ අනුල රළජ්ය කෂමනළරණ වශකළර ගවේලගම III ගශ්රේණියටයේ 2015.09.15 දින සිේ ඳස කරන ද තධුනික නිධළරී ව
මළ විසි ව එදින සිේ ම ක්රියළසමක ලන ඳරිදි ගවේලළරේ ක පුහුණුල වශළ ඔබගේ කළධනයළය ගලත් අනුක්ක්ත් කරන ද
අත්ර එම නිධළරී වගේ ඳසම ේ ලිපි ගේ ලන විේ ත්ෆඳෆල් මඟි ව ගයොමු කර ඇත්.
ඊේ අමත්රල අ වත්ධනජ්ළගම වශ විදුස මළධය මඟි ව ද ගේ වේබ වධල නලක නිධළරී ව දෆනුලස කර ඇත්.
අ වත්ධන ජ්ළගම නම ඳෂම  තිබුණ ද ගමගත්ක් ඳසම ේ ලිපිය ත්ෆඳෆල් මඟි ව ගනොද අයදුේකරුල ව පුහුණුල වශළ
ලළධනත්ළ කෂගශොස ඔවු වගේ අනනයත්ළලය ත්ශවුරු කරගගන පුහුණුල වශළ ඇතුෂස කරග වනළ ගව කළරුණියටකල
ඉල්මි.
වේමුඛ ඳරීක්ණගම දී බළ දු ව නිධනගද් මත් බළ දිය ක්තු ලියවිලි ප්රමළද ම  මළ ගලත් බළ දීම නිවළ ප්රමළද ම  ඳසම ේ
ලිපි නිකුස කෂ අයදුේකරුල ව අදළෂ ඳසම ේ ලිපිය වමඟ ඔබ ගලත් ලළධනත්ළ කෂගශොස එම නිධළරී ව ද පුහුණුලේ
ඇතුෂස කර ග වනළ ගව ඉල්ළ සිටිමි.
එගවේ ලළධනත්ළ කරන නිධළරී ව ප්රමළණය ිහිපඳගදගනකු ඳමණක් ලන බලස ඒ වේබ වධල ගෆේළුලක් වුලගශොස
0718085410 වශ 0112694560 මඟි ව මළ අමත්න ගව ද නෆත්ගශොස 0718065864 වශ 0112681237 මඟි ව
බලළගෆනීේ වශකළර අධයක්ලරයළ අමත්න ගව ද ලෆිදදුරේස ද වලමි.
නලක ඳසම ේ ළභී නිධළරී ව ලෆඩ ළරගෆනීගේ දී පිරවිය ක්තු රළජ්ය ගවේලළ ගකොමි ව කළධනය ඳටිඳළටි ප්රකළර තකතතිය
ගේ වමඟ ඇති අත්ර එය නිධළරී ව ලළ පිේඳස 2 ිහ ව නිසි ගව වේපධනණ කරලළ මළ ගලත් ගයොමු කරන ගව ද
පුහුණුල වශළ ලළධනත්ළ කරන ප්රසූතත් නිලළු  ිපමි විය ක්තු ත්සසලගම ඳුවලන නිධළරිනිය ව වේබ වධල රළජ්ය ඳරිඳළන
චක්රගල්ඛ ලිපි 322013 අනුල කේක්තු කරමි ව නිලළු  නිධනගද් කර එම නිධළරිනිය ව පුහුණුගල ව මුදළ ශෆර මළ ගලත්
ප්රසූතත් නිලළු  අනුමෆතිය වශළ ඉදිරිඳස කරන ගව ද කළරුණියටකල ද වලමි.
රළජ්ය කෂමනළකරණ ගවේලගම නලක නිධළරී වේ ඔබ දිවහත්රික්කගම පුහුණුල වංවිධළනය ිහරීගම ව මළ ගලත් දෆක්
වශගයෝගය ඉත්ළ අගය ගකොේ වකමි.

ගක්.ම .පී.එේ.ගේ. ගමගේ
ඒකළබද්ධ ගවේලළ අධයක් ජ්නරළල්

( ටප

ෙදක

ඉ

ප

කළ

ය.)

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -නය
http://www.simpopdf.com
:....................................................................
…………………………………………………….
…………………………………………………….
නය: .....................................
…………….. ස්
ඒකාබ ධ ෙසවා අධ

ෙ ක ම
,
ෂ ජනරා ෙවත.

රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසවෙ (III ෙ
ෙසවාර භක
ව
ඉහත සඳහ
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කර
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ඒකාබ ධ ෙසවා අධ

.................................... නැ .................................... අංක දරන
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එම

ෙය

සඳහ

ෙක

ෙ

ෂ ජනරා ,

ම-

කරන ලද

ය හා බැෙඳ.

වලට එකඟව අදාළ රාජකා

හා වග

ඉ

මට යට ව

................................... න ............................................................................. ෙවත මා රාජකා වා තා කළ
බැ ෙම

සනාථ කර .

ෙමයට ශ්වා ,

අ සන : ........................................
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: ........................................
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(ප

බලධරයා)
......................................................................................... (මයා/ෙමය/ ය) .....................................

න ..............................
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තන ෙර රාජකා සඳහා වා තා කරන ලද බව ෙම

අ සන
නම
තන ර
නය

: .......................................
: .......................................
: .......................................
: .......................................
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සහ ක කර .

ල
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ෙ
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රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ ලිපි අංක : 03/2013

මෙග් අංකය : EST-7/LEAVE/03/3183
රාජ පරිපාලන හා
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාතාංශය
නිදහස් චතුරසය
ෙකොළඹ 07
2013.08.27
අමාතාංශ ෙල්කම්වරුන්
පළාත් සභා පධාන ෙල්කම්වරුන්
සහ ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්
දරු පසූතිෙයන්
පසූතිෙයන් පසු රාජ ෙසේවෙය් ස්ථිර පත්වීම් ලබා ගන්නා නවක නිලධාරිනියන් සඳහා
රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ
චකෙල්ඛ අංක 04/2005 අනුව පසූත නිවාඩු ලබා දීම
රාජ ෙසේවෙය් පත්වීමක් ලැබීමට ෙපර දරු පසූතියක් සිදු කර ඇති තැනැත්තියක, රාජ
ෙසේවෙය් ස්ථීර පත්වීමක් බාරගැනීෙමන් පසු රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 04/2005
විධිවිධාන පරිදි පසූත නිවාඩු ලබා දීෙම් දී අනුගමනය කළ යුතු කියා මාර්ග පිළිබඳ විවිධ
විමසීම් මා ෙවත ලැබී ඇත. එවැනි අවස්ථාවන්හි දී පහත පරිදි කියා කළ යුතුය.
02.

රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 04/2005 හි විධිවිධාන අනුව රජෙය් නිලධාරිනියකට

පසූත නිවාඩු ලබාෙදනුෙය් දරුවාෙග් ෙපෝෂණය හා රැකවරණය උෙදසා ෙව්. එබැවින් දරු
උපත සිදු වූ දින සිට නවක නිලධාරිනිය වැඩ බාරගත් දිනය දක්වා වූ කාල සීමාවට
ගැෙනන දින ගණන රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ 04/2005 හි විධිවිධාන අනුව වැටුප් සහිතව
ලබාෙදනු ලබන දින 84ක පසූත නිවාඩු කාල සීමාෙවන් අඩු කර ඉතිරි කාල සීමාව එම
චකෙල්ඛෙය් විධිවිධාන අනුගමනය කරමින් වැටුප් සහිත නිවාඩු ෙලස ලබා දිය හැකිය.
03.

ඉහත පරිදි ගණනය කිරීෙමන් පසු නිලධාරිනියට හිමිකම් ඇත්ෙත් අඩවැටුප් ෙහෝ

වැටුප් රහිත නිවාඩු සඳහා නම් එම නිවාඩු ද නිලධාරිනියෙග් ඉල්ලීම පරිදි ලබා දිය හැකිය.
04.

දරු පසූතියකින් අනතුරුව රාජ ෙසේවයට නව පත්වීම් ලබා, ෙමෙතක් රාජ

පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 04/2005 අනුව වැටුප් සහිත, අඩවැටුප් සහ වැටුප් රහිත නිවාඩු
ලබාගත හැකි කාල සීමාව ෙනොඉක්මවූ නිලධාරිනියක් සම්බන්ධෙයන් ඉහත උපෙදස්වලට
පරිබාහිර ආකාරයට දී ඇති නිවාඩු අවශ ගැලපීම් කර සංෙශෝධනය කළ හැකි බව ද වැඩි
දුරටත් දන්වමි.

පී.බී. අෙබ්ෙකෝන්
ෙල්කම්
රාජ පරිපාලන සහ ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාතාංශය

