
රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාංය 
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රැකියළ විරහිත් උඳළධිධළරීන් රැකියළගත් කිරීසේ ලෆඩවටශන 2020 

 

රැකියළවිරහිත් උඳළධිධළරීන් රැකියළගත් කිරීසේ ලෆඩවටශන 2020 අනුල ප්රළසීය ය සල් ේ  ළයායළලට 

අභයළවළ උ උඳළධිධළරීන් සව අනුක්ක්ත් කිරීමට සනොශෆකි ව අයදුේ වනලන් අත්න්න් EPF/ JOB යන  වනණු මත් 

සුදුසු ේ සනොෆබූ අයදුේ වනලන් සලතින් අභියළචනළ  ෆලමින් ඳෂ  රන ද මළසේ 2020.08.21 දිනෆති ලිපිය ශළ 

බෆසේ. 

 

02. ඒ අනුල, ඳශත් සල්ඛන ඳෂ  රනු ෆසබ්. 

 

I. ඉදින්ඳත්  ෂ අභියළචනය අනුල රැකියළ විරහිත්භළලය වනළථ කිරීම වේබන්ධසයන් අභියළචනළ  මිටු 

විසින් වහීමට ඳත් ව උඳළධිධළන් අභයළවළ උ ඩ ප්ලෝසාමළධළරී නළම සල්ඛනය 

(සමම අයදුේ වනලන් ඉශත් සල්ඛනය අනුල උඳළධිධළන් අභයළවළ උඩ ප්ලෝසාමළධළරීන් පුහුණුල වශළ 

ප්රළසීය ය සල් ේ  ළයායළ සලත් අනුක්ක්ත් කිරීමට සනොඳමළල  ටක්තු  රනු ෆසබ්. ප්රළසීය ය 

සල් ේ  ළයායළසේ දී ඔබසේ වශති  මුල් පිටඳත් ශළ සත්ොරතුවන වේමුඛ ඳරීක්ණසේ දී ඳරීක්ළ 

 රනු ෆසබ්.  

 

II. විවිධ  වනණු සශේතුසලන් අභියළචනළ ව ළ බෆලීම අඳශසු වීම මත් රලළ ගන්නළ ද 

අයදුේ වනලන්සේ නළම සල්ඛනය  

(දිවුවනේ ප්ර ළසේ නිරලදයත්ළලය ප්රහනගත් වීම, මූලි  සුදුසු මක් ප්රහනගත් වීම, රැකියළ 

විරහිත්භළලය වනළථ සනොවීම, 2020.08.21 දිනෆතිල සමම අමළත්යළාංසේ සලබ් අලප්සේ ඳෂ  රන 

ද ලිපිය මගින් ඉල්ළ සිටින ද සල්ඛන වමඟ නියමිත් ආ ෘතිය මගින් අභියළචනළ ඉදින්ඳත් 

සනොකිරීම වශ සවේල  අයාථ වළධ  අරමුදසල් ලියළඳදිාංචි ආයත්නය වශ සවේලසයන් ඉල්ළ අවහවීම 

ඉදින්ඳත්  ර ඇති ආයත්නසේ සලනවහ ේ ඳෆලතීම ඇතුළු  වනණු සශේතුසලන් ඉශත් අාං  02 (II) හි 

වශන් අයදුේ වනලන්සේ නළම සල්ඛනය ත්ලදුරටත් රලළ ගෆනීමට සිදුල ඇත්.) 

 

 

03. සේ වේබන්ධසයන් ලන සියලු විමසීේ adcs.rec.pubad@gmail.com යන email ලිපිනය සලත් සයොමු 

 රන සමන්  ළවනණි ල දන්ලළ සිටිමි. එසවේ සයොමු කිරීසේ දී ඳණිවුඩසේ වියය සව (subject)                             

“GT- RECONSIDERATION OF APPEALS 2020” යනුසලන් වටශන්  ෂ ක්තු අත්ර අයදුේ වනසේ නම, 

අභියළචනළ අාං ය, ජ්ළති  ශෆඳුනුේඳත් අාං ය ශළ දිවහත්රික් ය ඳෆශෆදිලිල වටශන්  ෂ ක්තු ස .  

 

 

 

මසේ අාං ය  ඔසබ් අාං ය     දිනය  
எது இல  உநது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

PS/GT/2020-1  2020.11.23 

mailto:adcs.rec.pubad@gmail.com


වෆකිය ක්තුයි - ඳශත් වශන් සල්ඛන අමළත්යළාංය ය සලබ් අඩවිසේ ඳෂකිරීම වශළ ලන  ටක්තු අලවළන අදියරට 

ඳෆමිණ ඇත්. 

 

I. 2019.12.31 දිනට උඳළධි සුදුසු ම වේපූයාණ  ෂ ද, උඳළධි වශති ය එදිනට සඳර සනොෆබීම මත් 

විහලවිදයළ ප්රතිඳළදන ස ොමින් වභළල සලතින් විමසීේ  රන ද අයදුේ වනලන් අතුන්න් (Pending List) 

සුදුසු ේ ෆබූ අයදුේ වනලන්සේ නළම සල්ඛනය. 

 

II. 2019.12.31 දිනට උඳළධි සුදුසු ම වේපූයාණ  ෂ ද එදිනට සඳර උඳළධි වශති ය සනොෆබීම සශේතුසලන් 

සමම ලෆඩවටශන යටසත් අයදුේ කිරීමට අලවහථළලක් සනොෆබූ අභියළචනළ ඉදින්ඳත්  රන ද 

අයදුේ වනලන් අතුන්න් සුදුසු ේ ෆබූ අයදුේ වනලන්සේ නළම සල්ඛනය. 

 

සමම සල්ඛන ද සනොඳමළල ඳෂ කිරීමට  ටක්තු  රනු ෆසබ්. 

 

 

  

සේ.සේ. රත්නසින් 

සල් ේ 

රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාංය 



රාජ්ය සසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාාංශය 
அரச சசவைகள், மாகாண சவைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அவமச்சு 

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government 
 
 

 

 

 

නිදහස් චතුරශ්රය, ක ොළඔ 07, ශ්රී කා   .      சுதந்திரச் சதுக்கம், ககாழும்பு 07,  இலங்வக.        Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුර තන ෆැක්ස් ඊ-කේල්       ක බ් අඩවිය   

கதாவலசைசி: (94) 011- 2696211-13 கதாவலநகல்: (94) 011- 2695279 மின்னஞ்சல்: information@pubad.gov.lk         இவணயத்தளம்: www.pubad.gov.lk 
Telephone  (94) 011- 2166000 Fax   E-mail         Web Site 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சைவலயற்ற ைட்டதாாிகளுக்குத் கதாழில் ைழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2020 

 

சைவலயற்ற ைட்டதாாிகளுக்குத் கதாழில் ைழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் – 2020க்கு இணங்க ைிரசதச 

கசயலகங்களில் ைட்டதாாிப் ையிலுநர்களாக இணைக்கமுடியாதுப ான ைிண்ணப்ைதாரர்களில் EPF/JOB 

எனும் காரைத்தின் அடிப்ைவடயில் தகுதிகைறாத ைிண்ணப்ைதாரர்களிடமிருந்து சமன்முவறயீடுகள் 

சகாரப் ட்டு கைளியிடப்ைட்ட எனது 2020.08.21 ஆம் திகதிய கடிதத்துடன் கதாடர்புவடயது. 

 

02. அதன் டி கீழ்வரும்  ட்டியல்கள் வவளியிடப் டுகின்றன. 

 

I. முன்வைக்கப்ைட்ட சமன்முவறயீட்டின் அடிப்ைவடயில்  சைவலயின்வமவய உறுதிப்ைடுத்துைது 

கதாடர்ைில் சமன்முவறயீட்டுக் குழு திருப்தியவடந்த ைட்டதாாிப் ையிலுநர்களின் / 

டிப்சளாமாதாாிகளின் கையர்ப் ைட்டியல் 

(குறித்த  ட்டியலின் டி இவ் ைிண்ணப்ைதாாிகள் ைட்டதாாி/டிப்சளாமா ையிலுநர் ையிற்சிக்காக 

ைிரசதச கசயலகங்களுக்கு இவணப்ைதற்கு தாமதமின்றி நடைடிக்வக எடுக்கப்ைடும். ைிரசதச 

கசயலகங்களில் உங்கள் ஆைணங்களின் மூலப்ைிரதிகள் மற்றும் ஏவனய தகைல்கள் 

சநர்முகப்ைாீட்வசயின் சைாது ைாிசீலிக்கப்ைடும்) 

 

 

II. ைல்சைறு காரணங்களினால் சமன்முவறயீடுகவள ைாிசீலிப்ைது சிரமமாக இருந்ததனால் நிறுத்தி 

வைக்கப்ைட்டுள்ள ைிண்ணப்ைதாரர்களின் கையர்ப் ைட்டியல் 

(சத்தியக் கடதாசி வ ாருத்தமான முணறணமயின்கீழ் ைழங்கப்ைடாவம, முதன்ணமத் தணகணமகளில் 

சிக்கல் நிணை, பவணையற்றதன்ணம உறுதிப் டுத்தப் டாணம, 2020.08.21 திகதி இவ்வணமச்சின் 

இணையத்தளத்தில் வவளியிடப் ட்டிருந்த கடிதத்தினினூடாக பகட்கப் ட்டிருந்த ஆவைங்களுடன் 

வ ாருத்தமான  டிவத்தின் மூைம் பமன்முணறயீடு வசய்யாணம மற்றும் ஊழியர் பசமைா  

நிதியத்தில்  திவுவசய்யப் ட்டுள்ள நிறுவனத்துக்கும் பசணவயில் இராஜினாமா கடிதம் 

சமர்ப் ித்துள்ள நிறுவனத்துக்குமிணடயில் பவறு ாடு காைப் டல் உள்ளிட்ட காரைங்களினால் 

பமபை 02(II) இல் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள விண்ைப் தாாிகணள பமலும் நிறுத்தி ணவக்கும் நிணை 

ஏற் ட்டுள்ளது)  

 

03. இது வதாடர் ாக எழும் சகை உசாவுதல்களும் adcs.rec.pubad@gmail.com என்ற email முகவாிக்கு 

அனுப் ிணவக்கவும் என தயவுடன் அறியத்தருகின்பறன். அவ்வாறு அனுப்பும் ப ாது விடயம் (subject) 

என்ற இடத்தில் “GT- RECONSIDERATION OF APPEALS 2020” என குறிப் ிடுவதுடன் 

விண்ைப் தாாியின் வ யர், பமன்முணறயீட்டு இைக்கம், பதசிய அணடயாள அட்ணட இைக்கம் மற்றும் 

மாவட்டத்ணதயும் வதளிவாகக் குறிப் ிட பவண்டும் 

 

මකේ අා ය  ඔකබ් අා ය     දිනය  
எனது இல  உமது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

PS/GT/2020-1  2020.11.23 

mailto:adcs.rec.pubad@gmail.com


கவனிக்கவும் – கீழ்க்குறிப் ிட்ட  ட்டியல்கள் அணமச்சின் இணையத்தளத்தில் வவளியிடுவதற்கான 

பவணைகள் இறுதிக்கட்டத்ணத அணடந்துள்ளன. 

 

I. 2019.12.31 திகதிக்கு  ட்டத்தணகணமணய பூர்த்திவசய்து ஆனாலும்  ட்டச்சான்றிதல் 

அத்திகதிக்குமுன் கிணடக்காததால்  ல்கணைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவிடம் 

விசாாிக்கப் ட்டுள்ள விண்ைப் தாாிகளில் (Pending List) தணகணமயணடந்துள்ள 

விண்ைப் தாாிகளின் வ யர்ப் ட்டியல் 

 

II. 2019.12.31 திகதிக்கு  ட்டத்தணகணமணய பூர்த்திவசய்து ஆனாலும்  ட்டச்சான்றிதல் அத்திகதிக்கு 

முன் கிணடக்காததால் இச்வசயற்திட்டத்துக்கு விண்ைப் ிக்க முடியாமல்ப ானதால் 

பமன்முணறயீடு வசய்துள்ள விண்ைப் தாாிகளில் தணகணமயணடந்துள்ள விண்ைப் தாாிகளின் 

வ யர்ப் ட்டியல் 

 

இப் ட்டியல்கள் காைதாமதமின்றி வவளியிட நடவடிக்ணக எடுக்கப் டும். 

 

 

 

 

ஒப் ம் / பஜ.பஜ. ரத்னசிறி 

வசயைாளர் 

அரச பசணவகள், மாகாை சண  மற்றும் உள்ளூராட்சி அணமச்சு. 


