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PS/GT/2019-1

எனது இல

COMBINED SERVICES DIVISION

My No

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka
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மின்னஞ்ேல்: dgcs@pubad.gov.lk

இணைத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site
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உமது இல

திகதி:

Your No

Date

2021.01.11

සියලුම අමාත්ාාංශ ල ක
ේ ම්වරු,
සියලුම ලෙපාර්ත්ලම්නේත්ු පරධානීනේ,
දිසේත්රිකේ ල ේකම්වරු,

අභ්යාසලාභ්ී උපාධිධාරීන් ඒකාබද්ධ සස්වසය් සංවර්ධන නිලධාරි සස්වයට පත් කිරීම 2019 - අදියර II සහ III
අාංක අමප/20/1323/034/018 සහ 2020.10.05 දිනුත්ි අමාත් මණේඩ ත්ීරණය සහ රාජ් ලසේවා ලකාමිෂනේ
සභා ල ේකම්ල ේ 2020.11.12 සහ 2021.01.08 දිනුත්ි
2019 වර්ෂලයේ බඳවා

ිපි ම ිනේ

ෙ රාජ් ලසේවා ලකාමිෂනේ සභා ත්ීරණ අනුව

ත්ේ අභාස ාභී උපාධිධාරීනේ සාංවර්ධන නි ධාරි ලසේවයට පත්ේ කිරීමට කටයුත්ු කරන බව

කාරුණිකව ෙනේවා සිටිමි. ලකාවිඩ් 19 වසාං ත් ත්ත්ේත්ේවයෙ සු කි ේ ට ල න එම නි ධාරිනේ කුඳවීමකිනේ ලත්ාරව
විධිමත්ේ පරීකේෂණ මණේඩ යකේ ම ිනේ මූ ික සුදුසුකම් පරීකේෂා කිරීමට රාජ් ලසේවා ලකාමිෂනේ සභාව අනුමුත්ිය
බා දී ඇත්.
02.

ලමම කරුණ සම්බනේධලයනේ මවිසිනේ ඔබට ෙ පිටපත්කේ සහිත්ව ලමම අමාත්ාාංශයීය ලවබ් අඩවිලයේ පළ

කරන ෙ අාංක PS/GT/2019-1 සහ 2020.12.20 දිනුත්ි ිපිය ලකලරහි ඔබල ේ කාරුණික අවධානය ලයාමු කරවමි.
ඒ අනුව ඒ සම්බනේධලයනේ පහත් සඳහනේ පරිදි කටයුත්ු කරන ලමනේ ඉ ේ ා සිටිමි.
I.

එකේ එකේ අභාස ාභී නි ධාරියා විසිනේ මාර් ත් කරමයට සම්පූර්ණ කරන ෙ ලපෝරමය සඳහා නිවුරදිව
ත්ම ලත්ාරත්ුරු ඇත්ුළත්ේ කර ඇත්ේෙ යනේන පරීකේෂා කර බ ා එම පත්රිකාලේ මුද්රිත් පිටපත්කේ බා නේන.
අභාස ාභී නි ධාරියා පුහුණුව බනේලනේ ඔබ ආයත්නය යටලත්ේ පවත්ින උප කාර්යා යක නම් එම
ලත්ාරත්ුරු නිවුරදිෙ යනේන පරීකේෂා කරන ල ස එම ආයත්න පරධානීනේ ලවත් උපලෙසේ බා ලෙනේන.
සැලකිය යුතුයි :*

අභාස ාභී නි ධාරීනේ විසිනේ මාර් ත් කරමයට ඇත්ුළත්ේ කරන ෙ ෙත්ේත් පරීකේෂා කිරීලම් දී ඇත්ුම්
අභාස ාභී නි ධාරීනේ නිවුරදිව හා සම්පූර්ණ ල ස එම ෙත්ේත් ඇත්ුළත්ේ කර ලනාමුත්ි බව නිරීකේෂණය
විය. විලශේෂලයනේම අභාස ාභී නි ධාරියා සේථීර පත්ේවීම් බා ුනීම අලපේකේෂා කරනුලයේ රාජ්
ලසේවලයේ ෙ/පළාත්ේ රාජ් ලසේවලයේ ෙ යනේන සහ ලසේවය කිරීමට මනාපය පළ කරන දිසේත්රිකේකය සඳහනේ
කර ලනාමුත්ි අවසේථා නිරීකේෂණය විය.

*

ලමම ෙත්ේත් පෙේධත්ිලයේ ිපිනය (සිාංහල නේ/ලෙමලළනේ) ඇත්ුළත්ේ කිරීම සඳහා Field 3ක් බා ලෙන
ෙේලෙේ පහත් සඳහනේ පරිදි ිපිනය ඇත්ුළත්ේ කිරීම සඳහා ය.
ිපිනය -

අාංක 05, මිහිඳුපුර, ලකාළඹ 07 වන අවසේථාලේ දී,

ිපිනය ඇත්ුළත්ේ කළ යුත්ු නිවුරදි කරමය වනුලයේ -

Field 1

අාංක 05

Field 2

මිහිඳුපුර

Field 3

ලකාළඹ 07

එලහත්ේ එය නිවුරදිව ඇත්ුළත්ේ කර ලනාමුත්ි අවසේථා නිරීකේෂණය විය.

එලසේම ලත්ාරත්ුරු ඇත්ුළත්ේ කිරීලම් දී මු කුරු සම නම සිාංහල නේ/ලෙමලළනේ ඇත්ුළත්ේ කළ යුත්ු
සේථානව මු කුරු සම නම ඉාං රීසි මාධලයනේ සම්පූර්ණ කර ඇත්ි අවසේථා ෙ ෙකේනට ුබුණි.

*

උදාහරණ :-නිවුරදිව නම ඇත්ුළත්ේ කළ යුත්ු ආකාරය සම්පුර්ණ නම
මු කුරු සම නම

:- අත්ාවුෙල ේ චමරි කුමාරි ණ
ු වර්ධන නම්,
:- ඒ.සී.ලකේ. ුණවර්ධන

එලසේම උපාධිය සම්බනේධලයනේ අසම්පූර්ණ ලත්ාරත්ුරු ඇත්ුළත්ේ කළ අවසේථා ෙ පවත්ින බව නිරීකේෂණය
විය.

*

එබැවින් සමම දත්ත පතරිකාව ඔබ විසින්/ උප කාර්යාල පරධානියා විසින් සපෞද්ගලිකවම පරීක්ෂා කර බලා නිවැරදි බව
සනාථ කර ගන්නා සමන් ඉල්ලා සිටින අතර සතාරතුරැවල අඩුපාඩු සහෝ සදෝෂ පවතින්සන් නම් එම සකාටස් නිවැරදි
සලස සතාරතුරැ පද්ධතිසය් යාවත්කාලීන කර නැවත මුද්රිත පිටපතක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්න.
II.

ලයාමු කළ යුත්ු ල ේඛන සහ එම ල ේඛන සකසේ කළ යුත්ු අනුපිළිලවළ, (ඉහළ සිට පහළට)
i.
ii.

මුද්රිත් මාර්

ත් ෙත්ේත් පත්රිකාව

පුහුණු කා සීමාව සම්බනේධලයනේ වන ලෙපාර්ත්ලම්නේත්ු පරධානියාල ේ වාර්ත්ාව
(Annex GT/2019/02)

iii.

ජ්ාත්ික හුඳුනුම්පලත්ේ පිටපත්කේ *

iv.

උපේපුනේන සහත්ිකලයේ පිටපත්කේ *

v.

උපාධි සහත්ිකලයේ සහ විසේත්රාත්ේමක පරත්ිඵ

vi.

DS04 ආකෘත්ිය ම ිනේ නිකුත්ේ කරන

vii.

උපේපුනේන සහත්ිකලයේ සඳහනේ නම හා සහත්ික පත්ේ ව සඳහනේ වන නලම් ලවනසකේ ඇත්ේනම්, එම
ලවනස පුහුදි ි කිරීම සඳහා විධිමත්ේ ආකෘත්ියකිනේ යුත්ේ දිවුරුම් පරකාශයකේ. (අදාළ සහත්ික ව නම්
ලවන ලවනම සඳහනේ කරමිනේ එම නම් ව ිනේ සඳහනේ වනේලනේ එකම පුෙේ යකු බවට පරකාශ කරමිනේ

ෙ

ල ේඛනලයේ පිටපත්ේ *

ාර ම නි ධාරි සහත්ිකය

රු.50/- ක ව ාං ු මුෙේෙරයකේ මත් ඔබල ේ අත්ේසන ත්බා සාමදාන විනිසුරුවරලයකු ලහෝ දිවුරුම්
ලකාමසාරිසේවරයකු විසිනේ එය සහත්ික කළ යුත්ුය.)

viii.

ඔබ විසිනේ/උපකාර්යා ලයේ පරධානියා විසිනේ සහත්ික කරන ෙ අභාස ාභී නි ධාරියා පුහුණුවට
වාර්ත්ා කළ දිනය (රාජ්කාරි භාර ුනීලම් ිපිය) සනාථ කරන ිපිලයේ පිටපත්

ix.

අභාස ාභී නි ධාරියා පුහුණු කා ය ත්ුළ වුටුපේ රහිත් නිවාඩු බා ඇත්ේනම් එම නිවාඩු සඳහා
අනුමුත්ිය බා ත්ේ ිපිලයේ ඔබ විසිනේ සහත්ික කරන ෙ පිටපත්කේ

x.

අභාස ාභී නි ධාරියා ආබාධිත් ලහෝ බරපත්ළ ලරෝ ාබාධයකිනේ පසුවන අලයකේ නම්/ ර්භණී
කානේත්ාවකේ නම්/ ෙරුවනේ යම් අසීරු ලරෝ ත්ත්ේත්ේවයකිනේ ලපලළේ නම් පමණක් ඒ බව සනාථ වන
වැදගත් ම සල්ඛන/ වවදය වාර්තාවල පිටපත්

* ලකුණින් දක්වා ඇති සල්ඛන අභ්යාසලාභ්ී නිලධාරියා විසින්ම සතය පිටපත් බවට සහතික කළ යුතු සේ.
03.

ල ේඛන ලයාමු කළ යුත්ු ආකාරය

අභාස ාභී නි ධාරියා පුහුණුව බනේලනේ ඔබ අමාත්ාාංශලයේ/ලෙපාර්ත්ලම්නේත්ුලේ උප කාර්යා යක නම්
අදාළ ල ේඛන ඔබ කාර්යා ය ලවත්ට ල නේවා ල න දිසේත්රිකේකය සහ නි ධාරියාල ේ පුහුණු පත්ේවීම් අාංක අනුව
වර් ීකරණය කර ල ේඛන කට්ට සකසනේන.

සැලකිය යුතුයි :•

කිසියම් පරාලෙේශීය ල ක
ේ ම් කාර්යා යක ලසේවය කරන පුහුණු අභාස ාභිලයකු අභනේත්ර ආරකේෂක,
සේවලෙේශ කටයුත්ු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ් අමාත්ාාංශය යටලත්ේ අනුයුකේත් කළ අලයකු නම් දිසේත්රිකේ
ල ේකම් විසිනේ අදාළ පරාලෙේශීය ල ේකම් කාර්යා ය ලවත්ිනේ අයදුම්කරුට අදාළ ල ේඛන ල නේවාල න ඉහත්
උපලෙසේ පරිදි ල ේඛන කට්ට සකසේ කළ යුත්ුය.

•

කිසියම්
පරාලෙේශීය
ල ේකම්
කාර්යා යක
පුහුණුව
බන
අභාස ාභිලයකු
කිසියම්
අමාත්ාාංශයකේ/ලෙපාර්ත්ලම්නේත්ුවකේ යටලත්ේ අනුයුකේත් කළ අයකු නම් අදාළ ල ේඛන පරාලෙේශීය ල ක
ේ ම්
විසිනේ අදාළ අමාත්ාාංශය/ලෙපාර්ත්ලම්නේත්ුව ලවත් ලයාමු කළ යුත්ු අත්ර එහිදී දිසේත්රිකේක හා පත්ේවීම් අාංක
අනුව ලශරේණි ත් කිරීම සිදු කළ යුත්ු වනේලනේ අදාළ අමාත්ාාංශ ල ේකම්/ලෙපාර්ත්ලම්නේත්ු පරධානියා විසිනි.

•

ලම් සම්බනේධව පහත් සටහන බ නේන.

A අභාස ාභී නි ධාරියා
(සේවලෙේශ කටයුත්ු අමාත්ාාංශය යටලත්ේ
පුහුණුව සඳහා අනුයුකේත්ව ඇත්ි)

B අභාස ාභී නි ධාරියා
( X අමාත්ාාංශය යටලත්ේ පුහුණුව සඳහා
අනුයුකේත්ව ඇත්ි)

(X)

C අභාස ාභී නි ධාරියා
(Y ලෙපාර්ත්ලම්නේත්ුව යටලත්ේ පුහුණුව
සඳහා අනුයුකේත් කර ඇත්ි)

(Y)

D අභාස ාභී නි ධාරියා

(X)

E අභාස ාභී නි ධාරියා

(Y)

X

Y

04.

ඉහත් පරිදි ඔබ ලවත්

බා

නේනා ල ේඛන නිවුරදිව වර් ීකරණය කර (දිසේත්රිකේකය සහ පත්ේවීම් අාංකය අනුව),

සකසේ කරන ෙ ල ේඛන කට්ට 2021.01.18,19 සහ 20 යන දිනව දී ලමම අමාත්ාාංශය ලවත් ල නුවිත්ේ භාර ලෙන
ලමනේ කාරුණිකව ඉ ේ ා සිටිමි. ලමම අභාස ාභී උපාධිධාරී නි ධාරීනේල ේ මූ ික සුදුසුකම් පරීකේෂා කිරීලම් මණේඩ
2021.01.26 දින සිට 2021.01.31 දින ෙකේවා පුවුත්ේවීමට නියමිත් බුවිනේ එම ල ේඛන ලනාපමාව ලයාමු කිරීලමනේ ඔබ

ෙකේවන සහලයෝ ය ලවලසසිනේ ම අ ය කරමි.

එස්. ආසලෝකබණ්ඩාර
ඒකාබෙේධ ලසේවා අධකේෂ ජ්නරා ේ

ANNEX: GT/2019/02

II

III

(උපාධිධාරි අභාස ාභී නි ධාරියා පුහුණුව සඳහා අනුයුකේත් කර ඇත්ි අමාත්ාාංශලයේ/ලෙපාර්ත්ලම්නේත්ුලේ
පරධානියා විසිනේ අවසාන වශලයනේ සහත්ික කළ යුත්ු ය.)
උදාහරණ:
i

සේවලෙේශ කටයුත්ු විශයභාර අමාත්ාාංශය යටලත්ේ පරාලෙේශීය ල ේකම් කාර්යා යකට අනුයුකේත්ව පුහුණුව ුබූ
අභාස ාභී උපාධිධාරිලයකු නම් ලමම ආකෘත්ිලයේ ආයත්න පරධානියා ල ස පරාලෙේශීය ල ක
ේ ම් විසිනේ ෙ
ලෙපාර්ත්ලම්නේත්ු පරධානියා ල ස අදාළ දිසේත්රිකේ ල ක
ේ ම් ෙ සහත්ික කළ යුත්ු ය.

ii

කිසියම් අමාත්ාාංශයකේ/ලෙපාර්ත්ලම්නේත්ුවකේ යටලත්ේ පරාලෙේශීය ල ේකම් කාර්යා යකට අනුයුකේත්ව පුහුණුව
ුබූ අභාස ාභී උපාධිධාරිලයකු නම් ලමම ආකෘත්ිලයේ ආයත්න පරධානියා ල ස පරාලෙේශීය ල ක
ේ ම් විසිනේ
ෙ ලෙපාර්ත්ලම්නේත්ු පරධානියා ල ස අදාළ අමාත්ාාංශලයේ/ලෙපාර්ත්ලම්නේත්ුලේ පරධානියා ෙ සහත්ික කළ යුත්ු
ය.
: .........................................................................................................

1.

නි ධාරියාල ේ නම (මු කුරු සම )

2.

උපාධිධාරි අභාස ාභී පත්ේවීම් දිනය : .........................................................................................................

3.

පුහුණුවට වාර්ත්ා කළ දිනය (රාජ්කාරි භාර ත්ේ දිනය) : .................................................................................

4.

නිවාඩු විසේත්ර :
a.
වර්ෂය සහ මාසය

සාමානය නිවාඩු

පරසූත නිවාඩු

වැටුප් රහිත නිවාඩු

2019

අල ෝසේත්ු
සුපේත්ුම්බර්
ඔකේලත්ෝබර්
ලනාවුම්බර්
ලෙසුම්බර්
2020

ජ්නවාරි
ලපබරවාරි
මාර්ත්ු
අලපරේ ේ
මුයි
ජ්ුනි
ජ්ූ ි
අල ෝසේත්ු
සුපේත්ුම්බර්
ඔකේලත්ෝබර්
ලනාවුම්බර්
ලෙසුම්බර්
b. වුටුපේ රහිත් නිවාඩු

බා ඇත්ේනම් එය සු කි ේ ට

:..................................................................

ත්ේ විට වසරක පුහුණුව සම්පූර්ණ කරන දිනය

ලමම ආයත්නයට අනුයුකේත්ව පුහුණුව

ුබූ ...........................................................................................................

........................................................... ( රු සේවාමීනේ වහනේලසේ/මහත්ා/මහත්ේමිය/ලමලනවිය) ල ේ ලසේවා ත්ත්ේත්ේවය

සත්ුටුදායක බුවිනේ සේථිර පත්ේවීමකේ සඳහා නිර්ලෙේශ කරමි./....... ...............................................................................
..................................................................... ලහේත්ුලවනේ සේථිර පත්ේවීමකේ සඳහා නිර්ලෙේශ ලනාකරමි.

.............................................
දිනය

.......................................................
ආයත්න පරධානියාල ේ අත්ේසන
(නි

මුද්රාව ත්බනේන.)

................................................................................................................................................................................

( රු සේවාමීනේ වහනේලසේ/මහත්ා/මහත්ේමිය/ලමලනවිය) සත්ුටුදායක ල ස පුහුණුව අවසනේ කර ඇත්ි බුවිනේ සේථිර
පත්ේවීමකේ සඳහා නිර්ලෙේශ කරමි./...............................................................................................................................
ලහේත්ුලවනේ සේථිර පත්ේවීමකේ සඳහා නිර්ලෙේශ ලනාකරමි.

අදාළ ලනාවන ව නේත්ිය කපා හරිනේන.
(i) ලමම අමාත්ාාංශලයේ/ලෙපාර්ත්ලම්නේත්ුලේ සාංවර්ධන නි ධාරි ලසේවලයේ පුරපේපාඩු පවත්ින අත්ර නි ධාරියා

ලමම ආයත්නයටම අනුයුකේත් කිරීම නිර්ලෙේශ කරමි.
(ii) ................................................................................................................................................... ලහේත්ුලවනේ

ලමම නි ධාරියා ලමම අමාත්ාාංශයට/ ලෙපාර්ත්ලම්නේත්ුවට අනුයුකේත් කිරීම නිර්ලෙේශ ලනාකරමි.

.............................................
දිනය

.......................................................
ලෙපාර්ත්ලම්නේත්ු පරධානියාල ේ අත්ේසන
(නි

මුද්රාව ත්බනේන.)

