සංවර්ධන නිලධාරි සසේවසේ III සරේණියේසේ තනතු ට ඳත් කිරීම - 2021
අදිය ගත ඳදනමින් රැකියා වි හිත උඳාධිධාරීන් පුහුණු කිරීම යන මැසයන් 2018.05.25 දිනැති අමාතය
මණ්ඩල සංසේශ අංක 18/1113/805/019 ට අදාළව ගනු ලැබු 2018.05.30 දිනැති අමාතය මණ්ඩල ති යයට සහ
එයට අනුශාංගිකව 2019.08.01 දින හා 2019.09.16 දින අභ්යාසලා ප පුහුණුව සහා උඳාධිධාරින් වවාගැමම
සම්වන්ධසයන් අමාතය මණ්ඩලය විිනන් එලි  ති ය 2020.09.07 දිනැති අමාතය මණ්ඩල සංසේශ අංක
20/1323/304/018 ට අදාළව 2020.10.05 දිනැති අමාතය මණ්ඩල ති යය, 2012.09.07 දිනයට සංසශෝධිත
2012.02.14 දිනැති සංවර්ධන නිලධාරි සසේවසේ සසේවා වයවසථාාස ්රතිඳාදන සහ ා්ය සසේවා සක මිෂන් සභ්ා
සේකම්සේ 2020.11.12 2021.01.08 දිනැති ලිපි මගින් ලද ා්ය සසේවා සක මිෂන් සභ්ා අනුමැතීන් ්රකා ව
2019.08.01 දින හා 2019.09.16 දිනැතිව අභ්යාසලා ප පුහුණුව සහා වවා ගන්නා ලද උඳාධිධාරින් සංවර්ධන
නිලධාරි සසේවයට 2021.01.01 දින ිනට ක්රියාත්මක වන ඳරිදි ඳත් ක නු ලැස . අ අනුව සමම නිලධාරින්සේ ඳත්විම්
ලිපි සහ අනුයුක්ත ක න ලද ආයතන ්රධානින්සේ පිටඳත් එම අනුයුක්ත ක න ලද ආයතන සවත තැඳැේ මගින්
යැවීමට අවශය කටයුතු සම් වන විට ිනදු ක මින් ඳවති.
2021.03.24 දින මධයහන 12 ිනට ඳහත සවැිවලින් ඇතුළත් වී නිලධාරින් අනුයුක්ත ක න ලද සසේවා සථාාන දැන
ගැනිමට අවසථාාව සලසා සදනු ලැස . (සම් සහා මීට සඳ ලවා දී ඇති භ්ාවිත නාමය (user name) සහ මු ඳදය
(password) සම් සහා භ්ාවිතා ක න්න.)

 43.224.125.68.7006
 43.224.125.68.7003
 43.224.125.68.7000
 43.224.125.68.7007
අ අනුව එම නිලධාරින් 2021.04.01 දින ිනට 2021.04.09 දින දක්වා කාලය තුළ අදාළ ආයතන ්රධාමන් සවත
වාර්තා සක ට ා්කාරි භ්ා සගන ිනය ඳත්වීම් ලිපිය භ්ා ගත යුතු ස . 2021.04.09 දින ඳසු වී ා්කාරි සහා
වාර්තා ක න නිලධාරින් සම්වන්ධව ා්ය සසේවා සක මිෂන් සභ්ාව විමසා කටයුතු ක නු ලැස .

අනුයුක්ත ක ඇති සසේවා සථාාන
සක මිෂන් සභ්ා/අමාතයාංශ/සදඳාර්තසම්න්තුවල ඳවත්නා පු ප්ඳාඩු සැලකිේලට සගන එම ආයතන
්රධානින්සේ නිර්සේශ නිලධාරින්සේ සඳෞේගලික දුෂථක තා ආදිය සකස හි ද විසශේෂ අවධානයක් සය මු ක මින්
නිලධාරින් සසේවා සථාානවලට අනුයුක්ත ක ඇත. ඳත්විම් ලිපිසයහි සහන් ක ඇත්සත් නිලධාරින් අනුයුක්ත ක
ඇති අමාතයාංශසේ සහෝ සදඳාර්තසම්න්තුස නාමය ඳමණියේ.
 අදාළ ආයතනයට ා්කාරි සහා වාර්තා සක ට වැඩ භ්ා ගැමසමන් අනතුරුව අමාතයාංශ සේකම්වරුන්/
සදඳාර්තසම්න්තු ්රධානින් විිනන් එම නිලධාරින් ්රධාන කාර්යාලසේ සහ ්රාසේශිය කාර්යාල/ ්රාසේශිය
සේකම් කාර්යාලවල ඳවතින පු ප්ඳාඩු සහා නිලධාරින් අනුයුක්ත කිරිමට කටයුතු ක නු ඇත.
 ඳළාත් ා්ය සසේවසේ ඳත්වීම් ලැබීමට මනාඳය ඳළ ක න ලද/ ආයතන ්රධානින් විිනන් නිර්සේශ ක න
ලද ා්ය සසේවසේ ආයතන තුළ පුහුණුව ලැබු නිලධාරින් අදාළ ඳරිදි ඳළාත් ා්ය සසේවා සක මිෂන් සභ්ා
සවත සය මු ක නු ලවන අත එම නිලධාරින් අකාවේධ සසේවය යටසත් සංවර්ධන නිලධාරි සසේවයට ඳත්
කිරිමට කටයුතු සන ක න වව සලකනු මැනවි.

වැටුප් සගවීම
මාර්තු සහ අස්රේේ මාසසේ ා්ය සසේවසේ වැටුප් සගවන ්රමස දය සහ නිලධාරින් නව සසේවා සථාානවලට වාර්තා
ක න්සන් 2021.04.01 දින ිනට විම සැලකිේලට සගන සමම නිලධාරින්ට වැටුප් සගවීම සම්වන්ධව ඳහත ඳරිදි
කටයුතු ක නු ලැස .
සථථි ඳත්වීම් ලවන අභ්යාසලා ප උඳාධිධාරින් සහා සගවනු ලවන රු: 20 000/= දීමනාව 2021 මාර්තු
මස සහා ද සගවිමට ්රතිඳාදන නිදහසථ කිරිම ා්ය සසේවා ඳළාත් සභ්ා හා ඳාළාත් ඳාලන අමාතයාංශය විිනන්
සන ඳමාව කටයුතු ක නු ලැස . අ අනුව අභ්යාසලා පන් සහා මාර්තු මස දීමනාව පුර්ව සසේවා සථාාන ්රධාමන්
විිනන් සගවීමට කටයුතු කළ යුතුස .
2021.04.09. දින වන විට එම නිලධාරින් ා්කාරි භ්ා සගන අවසන් වන අත එතැන් ිනට සංවර්ධන
නිලධාරි සසේවසේ III සරේණියේසේ පිහිටුවා වැටුප් සගවිමට කටයුතු ක න සලස ආයතන ්රධානින් සවත උඳසදසථ ලවා
සදනු ලැස . එහිදී වැටුප් සැකිනය යුත්සත් සථථි ඳත්විම් දිනය 2021.01.01 සලස සලකා ස .
නව සසේවා සථාාන සවත වාර්තා ක න නිලධාරින් ඳහත සේඛන අ්රමාදව ආයතන ්රධාමන් සවත භ්ා සදන්සන්
නම් වැටුප් සකසථ ක සගවීම සහා ඳහසුවක් වන වව සලකනු මැනවි.
1. 2021.01.01 දින ිනට නව සසේවා සථාානසේ ා්කාරි භ්ා ගන්නා දින දක්වා රු: 20 000/= දීමනාව
ඳමයක් සගවු වව සනාා ක මින් ආයතන ්රධානියා විිනන් ලවා සදන ලිපිය
(ආකෘතිය 1)
2. 2021.01.01 දින ිනට නව සසේවා සථාානසේ ා්කාරි භ්ා ගන්නා දිනය දක්වා නිවාඩු විසථත

සසේවා සථාාන සවනසථ කිරිම
සමම නිලධාරින් සහා සථථි ඳත්වීම් ලවාදිමට අදාළ අමාතය මණ්ඩල කි යය 2021.01.05 දිනැතිව ලැබීසමන් ඳසු
සක විඩ් තත්වය මත ඇති වු විවිධ සීමාවීම් ද මාධයසේ ා්ය සසේවා ඳළාත් සභ්ා හා ඳාළාත් ඳාලන අමාතයාංශ
සේකම් සේ.සේ. ත්නිනරි මහතාසේ උඳසදසථ හා මඟ සඳන්වීම යටසත් සමම නිලධාරින් සථථි ඳදනමින් ඳත් කිරිම
සහා ආයතනවල ඇති අවශයතාවය ද හඳුනාසගන ා්ය සසේවා සක මිෂන් සභ්ාව කළමයාක ය සසේවා
සදඳාර්තසම්න්තුව සහ ඳළාත් සභ්ා වැනි ආයතනවල අනුමැතීන් සහ එකඟතා ලවා ගනිමින් කටයුතු ක න ලදි.
සත තුරු තාක්ෂය විසඳුමක් (IT Solution) ආධා සයන් නිලධාරින්සේ යාවත්කාලීන සත තුරු කැවිසම් ිනට
සකටි කාලසීමාවක් තුළ මුලික සුදුසුකම් ඳරික්ෂා කිරිම් මණ්ඩල ඳවත්වා හඳුනාගත් සසේවා සථාානවලට නිලධාරින්
සථාානගත ක 10 000 ඉක්ම වු සථථි ඳත්වීම් ්රමායයක් නිකුත් කිරිමට හැකි විය.
සමහිදි නිලධාරින් අමාතයාංශ/ සදඳාර්තසම්න්තු සවත අනුයුක්ත ක ඇත්සත් ්රාසේශිය වශසයන් ඳවත්නා
පු ප්ඳාඩු සැලකිේලට සගනය. එවැවින් නිලධාරිසයකු සථාාන ගත ක න ලද සසේවා සථාානය අතිශයින් විසශේෂිත වු
කරුයක් සැලකිේලට සගන හැ සවනසථ කිරිමට කටයුතු සන ක න වව අවධා යය ක නු ලැස . අ අනුව
නිලධාරින් අනුයුක්ත ක න ලද සසේවා සථාානය දැනගත් අවසථාාස ිනට ක නු ලවන කිිනදු සසේවා සථාාන සවනසථ
කිරිම් ඉේලිමක් භ්ා ගනු සන ලැස .
කිිනයම් සුවිසශේෂි සහේතුවක් මත සසේවා සථාානය සවනසථ කිරිමට අවශය වන්සන් නම් ඳහත ඳරිදි කටයුතු කළ යුතුය.
1. 2021.04.01 දින නව සසේවා සථාානයට වාර්තා සක ට අදාළ සදඳාසර්තසම්න්තු ්රධානියාසගන්
ා්කාරි භ්ා ගැමම.
2. ඳත්විම් ලිපිය ලවා ගැමම.
3. සථාාන මාරු ඉේලීම සදඳාර්තසම්න්තු ්රධානියා මින් මාර්ගගත ්රමයට ිනදු කිරීම.

 එහිදි අනුගමනය කළ යුතු ක්රියා පිළිසවත සම්වන්ධසයන් ආයතන ්රධානින් දැනුවත් කිරිමට කටයුතු ක නු
ලැස . එවැවින් 2019 වසසර් වවාගත් අභ්යාසලා ප උඳාධිධාරින් සමම අමාතයාංශය සවත ඳැමිය ිනදු ක න
කිිනදු සඳෞේගලික සථාාන මාරු ඉේලීමක් සම්වන්ධසයන් ක්රියා ක නු සන ලවන වව නැවතත් නිස දනය
ක නු ලැස .

එසථ. ආසලෝක වණ්ඩා
අකාවේධ සසේවා අධයක්ෂ ්න ාේ

(ආකෘතිය 1)

මසේ අංකය
දිනය

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

...........................................................
..........................................................
(සථථි ඳත්විම් ලද ආයතනසේ ලිපිනය)

අභ්යාසලා ප උඳාධිධාරි දීමනාව ලවා දීම
අභ්යාසලා ප උඳාධිධාරි පුහුණු නිලධාරි සලස සමම ..............................................................(ආයතනය)
සසේවය කළ ……............................................................................................මයා/ මිය/සමසනවිය
සවත අභ්යාසලා ප උඳාධිධාරි පුහුණු දීමනාව රු: 20 000/= ඳමයක් 2021 ්නවාරි මස ිනට මාර්තු මස
දක්වා ඳහත ඳරිදි සගවා ඇත.

මාසය
්නවාරි
සඳව වාරි
මාර්තු

.......................................
(ගයකාධිකාරී)

දීමනාව

