රළජ්ය පඳිපඳළන, ආඳදළ පකෂමනළකරණ පවශ පඳශු පවම්ඳත් පවංලර්ධන පඅමළත්යළංය
பபொது நிருவொக, அனொா் த் த முகொமத்துவ ற்றும் கொல்நமை அபிவிருத்தி அமச்சு

Ministry of Public Administration, Disaster Management and Livestock Development
ඒකළබද්ධ පසවේලළ පඅංය

இமைந்த சேமவகள் பிரிவு

නිදශවහ පචතුරශ්රය, සකොෂඔ ප07,ශ්රී පංකළල.
දුරකත්න

சுதந்திச் சதுக்கம், ககொழும்பு

සෆක්වහ

கதொகலபபசி:(94)

011- 2694560

Telephone

கதொகலநகல்:(94)

011- 2692254

Fax

මස  පඅංකය
எனது இல

CS/DOS/A/අන්ත්ර්ග්රශණ

My No

07,

இலங்கக.

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සම්ල්

සලබ් පඅඩවිය ප

ின்னஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இகைத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් පඅංකය

දිනය

உது இல

திகதி:

Your No

Date

2019.10.23

සියළුම අමාත්ාාං ම්වරුලරු
මෙපාර්ත්මරුන්තු ප්රධාාීනන්
දිව්ත්රික් ල ම්වරුලරු
ප්රාමිය ය ම්වරුලරුන් මලත්
වාංලර්ධාන නිධාරි III ශා II මරේණි වඳශා අන්ත්ර්ග්රශණය වෂ නිධාරයන්මේ ලැටුප් ත්යන්හි
විමත්ා නිලැරදි කිරීම වරුබන්ධා උපමෙව් බා දීම
උක්ත් පකරුණ පවම්බන්ධසයන් පඑක් පඑක් පනිධළරීන් පවශළ පලිපන් පලර පලිපි පනිකුත් පකෂ පනමුදු, ප2011.08.01 ප
දිනය ප වංලර්ධන ප නිධළිප ප සවේලයට ප අන්ත්ර්ග්රශණය පකෂ ප නිධළරීන්ස  ප ලෆුප්  ප ත්යන් ප නිර්ණය ප ිරරීම ප
වශ පඋවවහ ප ිරරීම පවම්බන්ධසයන් පඳශත් පවශන් පක්රමයන් පඅනුගමනය පකරන පසමන් පකළරුණිකල පදන්ලන ප
අත්රම ප සම් ප වම්බන්ධසයන් ප ලන ප සඳොදු ප උඳසදවහ ප මළළලක් ප ඇමුණුම ප 01 ප ශළ ප ඇමුණුම ප 02 ප ලසයන් ප සම් ප
වමඟ පඉදිිපඳත් පකර පඇත්.
02.

අංක ප 1774/31 ප දරණ ප ශළ ප 2012.09.07 ප දිනෆති ප අතිවිසේ ප ගෆවට් ප නිසේදනය ප මඟින් ප වංසෝධිත් ප

අංක ප 1745/11 ප දරණ ප ශළ ප 2012.02.14 ප දිනෆති ප අතිවිසේ ප ගෆවට් ප නිසේදනය ප මඟින් ප ඳෂකරන ප ද ප
වංලර්ධන ප නිධළරී ප සවේලළ ප ලයලවහාළ ප වංග්රශස  ප 14 ප සේදස  ප විධිවිධළනලට ප අනුකූල ප වශ ප 10/2012 ප
රළජ්ය පඳිපඳළන ප පචක්රසල්යයන් ප්රකළරල පසුදුසුකම් පවපුරළලීම පමත් 2011.08.01 පදින පසිට පබළත්මක පලන ප
ඳිපදි පවංලර්ධන පනිධළිප පසවේලස  පII සශෝ III සශ්රේණි පවශළ පඅන්ත්ර්ග්රශණය පිරරීම පසිදු පකරන පදි.
03.

ඒ ප අනුල ප 2011.08.01 ප දිනට ප වාංලර්ධාන නිධාාරි III සශ්රේණියට ප අන්ත්ර්ග්රශණය ප කෂ ප

නිධරයකුස  ප ලෆුප්  ප ත්යන් ප වෆකසීම ප වශළ ප උඳසදවහ ප ඳත්රිකළසේ ප වශන් ප ඇමුණුම 01 ප ඳිපදි ප වශ ප
2011.08.01 පදිනට පවාංලර්ධාන නිධාාරි II මරේණියට පඅන්ත්ර්ග්රශණය පකෂ පනිධරයකුස  පලෆුප්  පත්යන් ප
වෆකසීම ප වශළ ප උඳසදවහ ප ඳත්රිකළසේ ප වශන් ප ඇමුණුම 02 ප ඳිපදි ප ක්රියළ ප කරන ප සමන් ප කළරුණිකල ප දන්ලළ ප
සිටිමි.

සක්.වී.පී.එම්.සේ.ගමස
ඒකළබද්ධ පසවේලළ පඅධයක් පජ්නරළල්

ඇමුණුම 01

සංවර්ධන නිලධරි III හා II ශ්රේණි සහා අන්තර්ග්රහය ළළ නිලධය න්ශ් වටුප්
තල න්හි විෂමතා නිවටයදි කිරීම සම්බන්ධ උඳශ්ෙස් ලබා දීම
01. 2011.08.01 දිනට සංවර්ධන නිලධාරි III ශ්රේණි ට අන්තර්ග්රහය

ළළ නිලධය ුගශ්

වටුප්

තල න් සටළසීම
1.1.

රාජ්ය පරිපාන චක්රලේඛ 06/2006 (IV) MN 04 – 2006(ඒ) රු. 15,215 – 10 x 215 – 4 x 240 – 7

x 320 – 15 x 360 - රු. 25965 (මාසික) දරන ලැටුප් පරිමාණය ලමම තනතුරට හිමි ලන අතර ආරම්භක ලැටුප්
පියලර රු. 15,215 කි.
1.2.

දැනටමත් ලමම ලැටුප් පරිමාණලේ නියමිත මාසික ලැටුප බන බැවින් ලමම අන්තර්ග්රහණණය නිසා

ලැටුලපහි ලහණෝ ලැටුප් ලර්ධක දිනලයහි කිසිදු ලලනසක් සිදු ලනොලේ.
1.3.

සංලර්ධන නිධාරි III ලරේණියටයට අන්තර්ග්රහණණය වු නිධාරියු  ලසර 10ක සක්රීය හණා සතුටුදායක

ලසේලා කාය අලසානලේ සාමානය කාර්යසාධනය මත II ලරේණියටයට සසසක කිම ම සිදු ලකලර්. එහිදි රාජ්ය
පරිපාන චක්රලේඛ අංක 622006 IV) අනුල හිමි මාසික ලැටුප් පරිමාණය රු.15215-10x215-4x240-7x32015x360-25965/- කි. සංලර්ධන නිධාරි II ලරේණියටයට හිමි ආරම්භක ලැටුප් පියලර රු.170605කි.
සදා:- 2005.10.14 පත්විම ද නිධාරියු  නියමිත සියළු සුදුසුකම් සපුරාලීම මත මත 2011.08.01 දින සිට

බාත්මක ලන පරිදි සංලර්ධන නිධාරි ලසේලලේ III ලරේණියටයට අන්තර්ග්රහණණය කරන අතර එහිදි ආරම්භක
ලැටුප් පියලර රු.15,215 කි. සංලර්ධන නිධාරි ලසේලා ලයලසකාාලේ 12.1.1. යටලත් එම නිධාරියා
2015.10.14 දින සිට ක්රියාත්මක ලන පරිදි සාමානය කාර්යසාධනය මත II ලරේණියටයට සසසක කිම ම සිදු ලකලර්.

එහිදි සංලර්ධන නිධාරි II ලරේණියටයට හිමි ආරම්භක ලැටුප් පියලර රු.170605කි.
සට.යු :- නිලධාරි ාශ් වටුපඳ යාජ්ය ඳරිඳාලන චක්රශ්ේඛ 03/2016 අනුව 2016.01.01 දින සිට MN
04-2016 - රු. 31490-10x445-11x660-10x730-5x750-54250 අොළ වටුප් ඳරිමායශ් හි
පිහිුපවි යුතුශ්ේ.

ඇමුණුම 02
02. 2011.08.01 දිනට සංවර්ධන නිලධාරි II ශ්රේණි ට අන්තර්ග්රහය

ළළ නිලධය ුගශ්

වටුප්

තල න් සටළසීම
2.1.

රාජ්ය පරිපාන චක්රලේඛ 0622006 IV) MN 04 – 2006(ඒ) රු. 150215 – 10 x 215 – 4 x 240 – 7 x

320 – 15 x 360 - රු. 25965 මාසික) දරන ලැටුප් පරිමාණය ලමම තනතුරට හිමි ලන අතර ආරම්භක ලැටුප්
පියලර රු. 17,605 කි. 10 ලන ලැටුප් ලර්ධකය සපයා ගැනීලමන් අනතුරුල 2011.08.01 දින දක්ලා MN4-2006(ඒ)
ලැටුප් පරිමාණලේ II ලරේණියටලේ “සසසකවීම් ලනොද කාණ්ඩය” යටලත් අදාළ ලැටුප් ලර්ධක බා දීම සිදුකළ යුතුය.
2.2.

ඒ අනුල 2011.08.01 දින සිට II ලරේණියටයට සසසක කරනු ැබීමට සුදුසුකම් සපුරා ඇති බැවින් එම සසසක වීම

නිධාරියාට බා දී ලැටුප් ලගවීම සිදු කළ යුතු අතර0 අදාළ ලැටුප් පරිලර්තනය කිම ම ආයතන සංග්රහණලේ VII
පරිච්ලේදලේ 5 ලගන්තිය ප්රතිපාදන ප්රකාරල සිදු කළ යුතුය.ඒ අනුල නිධරයාල ලැටුප් ලර්ධක දිනය අලගොසකතු 01
ලස සැකිය යුතු ලේ.
2.4.

2018.09.10 දිනැති ඒකාබද්ධ ලසේලා චක්රලේඛ අංක 0522018 හි 02.2 ප්රතිපාදන ප්රකාරල I ලරේණියටයට සසසක

වීමට හිමිකම් බන දිනලේදී සුදුසුකම් සපුරා තිබීම මත අදාළ සසසක වීම බා දීමට කටයුතු කළ යුතුය.එදින සිට
MN4-2006(ඒ) ලැටුප් පරිමාණලේ I ලරේණියටයට අදාළ ලැටුප් පියලරට හිමිකම් බන බැවින් අදාළ ලැටුප් නිර්ණය
කිම ම ආයතන සංග්රහණලේ VII පරිච්ලේදලේ 5 ලගන්තිය ප්රතිපාදන ප්රකාරල කටයුතු කළ යුතුය.
සදා:-

01
i.

2000.05.16 දින පත්විම ද නිධාරියු  නියමිත සියළු සුදුසුකම් සපුරාලීම මත 2011.08.01 දින
සිට බාත්මක ලන පරිදි සංලර්ධන නිධාරි ලසේලලේ II ලරේණියටයට අන්තර්ග්රහණණය කරනු බයි.

ii.

2010.05.16 ලැටුප් ලර්ධකය 10 ලන) සපයා ගැනීලමන් අනතුරුල 2011.08.01 දින දක්ලා MN42006(ඒ) ලැටුප් පරිමාණලේ II ලරේණියටලේ “සසසකවීම් ලනොද කාණ්ඩය” යටලත් අදාළ ලැටුප්
ලර්ධක බා දීම සිදුකළ යුතුය.

iii.

2011.08.01 දින සිට II ලරේණියටයට සසසක කරනු ැබීමට සුදුසුකම් සපුරා ඇති බැවින් එම සසසක වීම
නිධාරියාට බා දී ලැටුප් ලගවීම සිදු කළ යුතු අතර0 අදාළ ලැටුප් පරිලර්තනය කිම ම ආයතන
සංග්රහණලේ VII පරිච්ලේදලේ 5 ලගන්තිය ප්රතිපාදන ප්රකාරල සිදු කළ යුතුය.ඒ අනුල නිධරයාල
ලැටුප් ලර්ධක දිනය අලගොසකතු 01 ලස සැකිය යුතු ලේ.

iv.

ලකලසේ නමුත්0 ලමම නිධාරියාල

පත්වීම් දිනය 2000.05.16 දින බැවින්, අදාළ සුදුසුකම් සපුරා

තිබීම මත 2020.05.16 දිනට I ලරේණියටයට සසසක වීමට හිමිකම් බනු ඇත.ඒ අනුල0


I ලරේණියටලේ ලැටුප් ලර්ධක දිනය මැයි 16 ලන අතර



ලැටුප් නිර්ණය කිම ම ආයතන සංග්රහණලේ VII පරිච්ලේදලේ 5 ලගන්තිය
ප්රතිපාදන ප්රකාරල සිදු කළ යුතුය.

සදා:-

02
i.

1997.05.15 දින පත්විම ද නිධාරියු  නියමිත සියළු සුදුසුකම් සපුරාලීම මත
2011.08.01 දින සිට බාත්මක ලන පරිදි සංලර්ධන නිධාරි ලසේලලේ II ලරේණියටයට
අන්තර්ග්රහණණය කරනු බයි.

ii.

2007.05.15 ලැටුප් ලර්ධකය 10 ලන) සපයා ගැනීලමන් අනතුරුල 2011.08.01 දින
දක්ලා MN4-2006(ඒ) ලැටුප් පරිමාණලේ II ලරේණියටලේ “සසසකවීම් ලනොද කාණ්ඩය”
යටලත් අදාළ ලැටුප් ලර්ධක බා දීම සිදුකළ යුතුය.

iii.

2011.08.01 දින සිට II ලරේණියටයට සසසක කරනු ැබීමට සුදුසුකම් සපුරා ඇති බැවින් එම
සසසක වීම නිධාරියාට බා දී

ලැටුප් ලගවීම සිදු කළ යුතු අතර0 අදාළ ලැටුප්

පරිලර්තනය කිම ම ආයතන සංග්රහණලේ VII පරිච්ලේදලේ 5 ලගන්තිය ප්රතිපාදන ප්රකාරල
සිදු කළ යුතුය.ඒ අනුල නිධරයාල

ලැටුප් ලර්ධක දිනය අලගොසකතු 01 ලස සැකිය

යුතු ලේ.
iv.

ලකලසේ නමුත්0 ලමම නිධාරියාල

පත්වීම් දිනය 1997.05.15 දින බැවින්, අදාළ

සුදුසුකම් සපුරා තිබීම මත 2017.05.15 දිනට I ලරේණියටයට සසසක වීමට හිමිකම් බනු
ඇත.ඒ අනුල0


I ලරේණියටලේ ලැටුප් ලර්ධක දිනය මැයි 15 ලන අතර



ලැටුප් නිර්ණය කිම ම ආයතන සංග්රහණලේ VII පරිච්ලේදලේ 5 ලගන්තිය
ප්රතිපාදන ප්රකාරල සිදු කළ යුතුය.

සට.යු :- නිලධාරි ාශ් වටුපඳ යාජ්ය ඳරිඳාලන චක්රශ්ේඛ 03/2016 අනුව 2016.01.01 දින සිට MN
04-2016 - රු. 31490-10x445-11x660-10x730-5x750-54250 අොළ වටුප් ඳරිමායශ් හි
පිහිුපවි යුතුශ්ේ.

