රාජ්ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාාංශය
ப ொது நிருவொக, உள் நொட்டலுவல் கள் , மொகொண சப ௧ள் மற் றும் உள் ளூராட்சி அபமச்சு

Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government
මපේ අාංකය
எனது இல

R/ප ොදු/1

My No

ඔපේ අාංකය

දිනය

உமது இல

திகதி

Your No

Date

2020.03.27

අමොත්ොාංශ පේකම්වරුන්
සියලුම පෙ ොර්ත්පම්න්ු ප්රධොනීන්
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු හ ෝ සාමානය ස්ථාන මාරු හ ෝ ලබා 2020 මාර්ෂු මාසය ුළ නව හස්වා ස්ථානවලට වාර්ෂතා
කරන ලද නිලධාරින්ට ස 2018.08.20 දින සංවර්ෂධන නිලධාරි හස්වහේ පත්වීම් ලබා වසරක අභ්යාසලාභී පුහුණුව
අවසන් කර ඇති උපාධිධාරීන්ට ස ශ්රී ලංකා හතාරුරු ා සන්නිහේදන තාක්ෂණ හස්වහේ 3 පන්තිහේ III
හර්ණිහේ ස 2 පන්තිහේ II හර්ණිහේ නවක පත්වීම්ලාභී (2020.03.16 දින සිට ක්රියාත්වමක වන පරිදි පත්වීම්
ලද) නිලධාරින්ට වැටුප් හෙීම
රපේ ෙැනට වත්නො ත්ත්ත්වය ෙ සැලකිේලට පෙන
සම්බන්ධව අවධොනය පයොමු කරන ලදී.

හත් සඳහන් නිලධොරි කොණ්ඩවලට වැටුප් පෙවීම

1. වොර්ික ස්ථොන මොරු පහෝ සොමොන ස්ථොන මොරු පහෝ ලබො 2020 මොර්ු මොසපේ නව පස්වො ස්ථොනවලට
වොර්ත්ො කරන ලෙ/ වොර්ත්ො කිරීම සඳහො පූර්ව පස්වො ස්ථොනපයන් මුෙො හරින ලෙ නමුත් පමපත්ක් ත්ම නියමිත්
වැටු පනොලබන නිලධොරින්
2. 2018.08.20 දින උ ොධිධොරී අභ්ොසලොභී පලස ත්වීම් ලබො වසරක පුහුණුව අවසන් කර විධිමත් ත්වීම්
ලබො දී ඇති, නමුත් 2020.03.16 දින වන විට නව පස්වො ස්ථොනපේ රොජකොරී භ්ොර පනොෙත් නිලධොරින් සහ
2020.03.16 වන දිනට ප ර රොජකොරී භ්ොර ෙත් නමුත් පම් වන විටත් වැටුප් ලබො පනොමැති නිලධොරින්
3. 2018.08.20 දින සිට උ ොධිධොරී අභ්ොසලොභී පලස ත්වීම් ලබො වසරක පුහුණුව සම්පූර්ණ කිරීම මත්
සම්මුඛ රීක්ෂණයට ඉදිරි ත් වූ සු සම්මුඛ රීක්ෂණපේදී අනොවරණය වූ යම් යම් කරුණු පහ්ුපවන්
විධිමත් ත්වීම් ලබො පනොදී රඳවො ෙත් නිලධොරින් සහ 2020.02.27 දින රොජ රි ොලන, ස්වපේශ කටයුු,
ළොත් සභ්ො හො ළොත් ොලන අමොත්ොාංශපේ දී වත්වන ලෙ සම්මුඛ රීක්ෂණයට ඉදිරි ත් වූ උ ොධිධොරී
අභ්ොසලොභී නිලධොරින්
4. ශ්රී ලාංකො පත්ොරුරු හො සන්නිපේෙන ත්ොක්ෂණ පස්වපේ 3 න්තිපේ III පර්ණිය සඳහො සහ 2 න්තිපේ II
පර්ණිය සඳහො 2020.03.16 වන දින සිට ක්රියොත්මක වන රිදි ත් කර ඇති, එපස් ත් කරන අවස්ථොව
වන විටත් රොජ පස්වපේ යම් යම් ත්නුරුවල පස්වය කරන නිලධොරින් සහ ඉහත් ශ්රී ලාංකො පත්ොරුරු හො
සන්නිපේෙන ත්ොක්ෂණ පස්වපේ ත්නුරු භ්ොර ෙැනීම සඳහො පම් වන විටත් මුෙො හැර ඇති නිලධොරින්
02.
ඉහත් 1,2,3 සහ 4 හි සඳහන් නිලධොරි කොණ්ඩ සියේලට මොර්ු සහ අපේේ මොසවල අභ්ොසලොභී දීමනොව
පහෝ වැටු ඉහත් නිලධොරි කොණ්ඩ පමපත්ක් පස්වය කළ පහෝ අභ්ොසලොභී පුහුණුව ලැබූ ස්ථොනපයන්ම පෙවීපම්
කටයුු සිදු කරන පමන් කොරුණික ෙන්වො සිටිමි.
03.
නිලධොරින් විධිමත් රිදි රොජකොරී කටයුු භ්ොර ෙැනීපමන් අනුරුව සිය පූර්ව පස්වො ස්ථොනපයන් ලබො
ෙත් වැටුප් විස්ත්ර නව පස්වො ස්ථොනය පවත් ඉෙරි ත් කළ යුු අත්ර එහිදී අධි පෙවීමක් සිදු වී ඇති බව අනොවරණය
වුවපහොත් නිලධොරියොපෙන් එම මුෙල අය කර ෙැනීමට ආයත්න ප්රධොනීන් විසින් කටයුු කළ යුු පේ.

එස්. පහේටිආරච්චි
පේකම්
රොජ රි ොලන, ස්වපේශ කටයුු, ළොත් සභ්ො හො ළොත් ොලන අමොත්ොාංශය

දුරකත්න
த ொலலபேசி

Telephone

ෆැක්ස්
011-2696211-13
011-2166000

த ொலலநகல்

Fax

ඊ-පම්ේ
011-2695279

மின் னஞ் சல்

info@pubad.gov.lk

E-mail
පවේ අඩවිය/ தவே்

ளம் /Website: www.pubad.gov.lk

ලිපිනය

නිෙහස් චුරරය, පකොළඔ 07, ශ්රි ලාංකො.

முகவரி

சு ந்திரச் சதுக்கம் தகொழும் பு 07 இலங் லக.

Address

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka.

