
 

ඒකාබද්ධ ස ේවා චක්රසේඛ අංක  : 04/2017     

         මගේ අංකය : R/3/3/2013(II  ගලළුම) 

         ඒකාබද්ධ ගවේලා අංය, 

         රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ  අමාත්යාංය, 

         නිදශව් චතුරස්රය, 

         ගකොෂඹ 07. 

         2017 වැප්ත්ැම්බර් මව 26  දින                    

 

සියලුම අමාත්යාං  ග්කම්ල් , 

ගදඳාර්ත්ගම් තු ප්රධාීන , 

දිව්ත්රික් ල ග්කම්ල් ,ප්රාගද්ය ය ග්කම්ල් , 

 

රජසේ නිලධාරින්  හා නව විශ්රාම ව වුප් ක ක්රම වක්  හුනන්වා ීමම ව  අාාවව ඳ්වීම්  ිපියක  ංසධ ධනක ිරීම ව 

 

2017.08.25 දිනැති රාජ්ය ඳිපඳාන චක්රග්  අංක 2122017 ශා බැගේ. 
 

02. ඒ අනුල 2016.01.01 දිගන  ඳසු ඳත්වීම් දිනයක් ල වහිත්ල ඒකාබද්ධ ගවේලාල ට බලාගත් නිධාිප  ශට 

නිකුත් කරන ද ඳත්වීම් ලිපිල 07 වන වගන්තික ඉශත් චක්රග් ග  ිධිවිධධාන අනුල ඳශත් ඳිපදි වංගෝධනය 

කරමි.  

 “සම වම ව ඳ්වීමම ව විශ්රාම ව වුප් ක  හිතක. ඔබ  හිමි විශ්රාම ව වුප් ක ක්රම වක ියිබබ රජක විිනන් දිරරිසේීම ගු  ලබන 

ප්රතිඳ්වතිම වක ීරරයකක  ඔබ ක ්ව වික ුතු  ස.. තවා  ඔබ වුන්ාු  හා අන්වාු  විශ්රාම ව වුප් ක ක්රම වක /වුන්ාු  

පුු ෂ හා අන්වාු  විශ්රාම ව වුප් ක ක්රම වක  ාාකක වික ුතු ක. රජක ම වගින් විටින් වි  නිකම ව කරු  ලබන ආකාරක  

ඔබ විිනන් ඒ  හා ාාකක මුාේ සගවික ුතු ක.” 

 

03. ත්ලද ඉශත් වංගෝධනය වශා අදාෂ ගවේලාල  ශා ඳත්වීම් දිනය  ඳශත් දක් ලලා ඇති අත්ර ගමම 

වංගෝධනය රාජ්ය කෂමනාකරණ වශකාර ගවේලය වශා සීමිත් ඳදනමි  බලාගත් නිධාිප  වශා අදාෂ 

ගනොගේ. ගම් වම්බ ධගය  අදාෂ නිධාිප  දැනුලත් කර ග  නම් මැනිධ.  

      

         

                                                                         ගක් ල.වී.පී.එම්.ගේ. ගමගේ 
                    ඒකාබද්ධ ගවේලා අධයක් ල ජ්නරා් 
                    රාජ්ය ඳිපඳාන ශා කෂමනාකරණ අමාත්යාංය 

ස ේවක  ඳ්වීම්   ිරනක 

රජ්ග  භාා ඳිපලර්ත්ක ගවේලය  2016.11.24 
 ශ්රී ංකා ගත්ොරතු් ශා ව නිගේදන ත්ාක් ලණ ගවේලය -2 (II)  2016.05.02 

2016.09.05 
2017.04.17 

 වංලර්ධන නිධාිප ගවේලය 2016 01.01. දිගන  ඳසු 
ඳත්වීම් දිනය ලන 

රාජ්ය කෂමනාකරණ  ගවේලය වශකාර  2016.03.09 
2016.07.04 
2016.08.15 
2017.01.16 

 
ශ්රී ංකා ගත්ොරතු් ශා ව නිගේදන ත්ාක් ලණ ගවේලය - 3(III)  2016.10.17 

2017.03.20 
2017.05.02 

 කාර්යා ගවේලක ගවේලය 2016 01.01. දිගන  ඳසු 
ඳත්වීම් දිනය ලන ිපයැදු් ගවේලය 


