ப ொது நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள், மொகொண சப கள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி அபமச்சு

taldnoaO fiajd wxYh

இணைந்த சேணைகள் பிரிவு
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சுதந்திரச் ேதுக்கம், ககொழும்பு 07, இலங்ணக.

*elaia

கதொணலசபேி: (94)

011- 2694560

Telephone

கதொணலநகல்:

(94) 011- 2692254

Fax
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R/DO/PER.APP/2020

எனது இல

My No

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

B-fï,a

fjí wvúh

மின்னஞ்ேல்: dgcs@pubad.gov.lk

இணைத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

Tfí wxlh

Èkh

உமது இல

திகதி:

Your No

Date

2020.04.20

ඒකාබද්ධ ස ේවයට අයත් නවක පත්වීම්ලාභී නිලධාරීන් රාජකාරි භාර ගැනීම
i

ශ්රී ලංකා සතොරතුරු හා න්නිසේදන තාක්ෂණ ස ව
ේ සේ 3 පන්තිය III සරේණිය

හ 2 පන්තිය II සරේණිය -

පත්වීම් දිනය 2020.03.16
ංවර්ධන නිලධාරි ස ව
ේ සේ III සරේණිය (2018 ව සර් බඳවාගත් උපාධිධාරී අභයා ලාභීන්) –

ii

පත්වීම් භාර ගැනීසම් අව ාන දිනය 2020.03.16
2020.03.16 වන දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි මා විසින් ශ්රී ලංකා තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණ තසේවතේ
3 පන්තිය III තරේණිය සහ 2 පන්තිය II තරේණියට පත් කළ නිලධාරීන් සහ 2020.01.01 දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි
සංවර්ධන නිලධාරි තසේවතේ III තරේණියට පත් කරන ලද නිලධාරීන් බහුතරයකට දැනට රට තුළ උද්ගතව ඇති තත්ත්වය
තහේතුතවන් තමතතක් රාජකාරි භාර ගැනීමට තනොහැකි වී ඇත. එතසේම දිස්ත්රික්ක තබොතහෝමයක ඇඳිරි නීතී විධිවිධාන
ලිහිල් කළ ද රාජය ආයතන සඳහා නිලධාරීන් කැඳවීමට හැකි වන්තන් ජනාධිපති තල්කම්තේ PS/GPA/චක්ර
තල්ඛ/20/2020 සහ 2020.04.18 දිනැති ලිපිය මගින් ලද උපතදස් අනුව සීමිත ප්රමාණයක් පමණි.
02.

එබැවින් ආයතන ප්රධානීන් තවතින් විත ේෂ කැඳවීමක් තනොලදතහොත් ඉහත රාජකාරි භාර තනොගත් නිලධාරීන් තම්

අවස්ථාතේ දී රාජකාරි භාර ගැනීමට කටයුතු තනොකරන තමන් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. එතසේම රාජකාරි භාර ගැනීම
සඳහා ඉහත නිලධාරීන්ට ලබා තදන කාලය 2020.05.04 දින දක්වා දීර්ඝ කරන බව ද දන්වා සිටිමි.
03.

ඒ අනුව දැනට රජය විසින් පනවා ඇති පුද්ගල සංචරණ සීමා කිරීම් සහ රාජය ආයතනවල අතයාව ය තසේවා

පවත්වා ගැනීමට පමණක් සීමා වන පරිදි පනවා ඇති විධිවිධාන වලට බාධා වන පරිදි තසේවා ස්ථාන සංත ෝධන ඉල්ලීම්
තහෝ තම් සම්බන්ධ තවනත් ලිඛිත ඉල්ලීම් රැතගන තමම අමාතයාං ය තවත පැමිණීතමන් වළකින තලස වැඩිදුරටත් දන්වා
සිටිමි.
04.

නවක පත්වීම්ලාභී සංවර්ධන නිලධාරීන්තේ ඉල්ලීම් මත තසේවා ස්ථාන සංත ෝධන සිදු කරන ලද අතර එම

නිලධාරීන්තේ නාමතල්ඛනය 2020.03.17 දිනැතිව අමාතයාං යීය තවබ් අඩවිතේ පළ කරන ලදී. ඒ අතුරින් තමතතක්
සංත ෝධන ලිපි ලබාගැනීමට තනොහැකි වූ නිලධාරීන්තේ ලිපි 2020.05.04 දිනට තපර ලැතබන තසේ තැපැල් මගින් එවීමට
කටයුතු කරන බව ද සැලකුව මැනවි. තම් වන විට පත්වීම් ලිපිය මගින් අනුයුක්ත කළ තසේවා ස්ථානවල රාජකාරි භාර ගත්
යම් නිලධාරියකු තවත තසේවා ස්ථාන සංත ෝධන ලිපියක් නිකුත් වී ඇත්නම් එම ලිපිය බල රහිත වන අතර එම නිලධාරීන්
සාමානය ස්ථාන මාරු ක්රමතේදය අනුගමනය කරමින් සිය තදපාර්තතම්න්තු ප්රධානියා හරහා ස්ථාන මාරුවක් අයැදුම් කළ
යුතු තේ.

එස්. ආතලෝකබණ්ඩාර
ඒකාබද්ධ තසේවා අධයක්ෂ ජනරාල්

