
ඒකාබද්ධ සවේලා චක්රසඛ  ිපි: 04/2019 

මසේ අංකය : PA/CS/POLICY/සවේලා ගැටළු 

රාජ්ය ඳිපඳාන, ආඳදා කෂමනාකරණ වශ  

ඳශු වම්ඳත් වංලර්ධන අමාත්යාංය 

නිදශව් චතුරස්රය 

සකොෂඹ 07. 

 

2019.10.18 

සියලුම ආමාත්යාං සඛකම්ල්  

සදඳාර්ත්සම් තු ප්රධාීන                                                      

දිව්ත්රික් ල සඛකම්ල්   

ප්රාසද්ය ය සඛකම්ල්  සලත් 

 

කළමනාකරණ ස ේලා නිධාරී ස ේලසේ II හා I සරේණිවලල  2013.04.02 දින සි  උ  ් කිරීම/ 

උ  ් කිරීම් සඳරදාතම් කිරීම මත ලැටුප් ලර්ධකයක් අඩුවීම  ම්බන්ධසයන්  හන  ැසීම 

 

අංක 1840/34 දරන 2013.12.11 දිනැති ගැවට් ඳත්රසේ  ඳෂකරන ද කෂමනාකරණ සවේලා නිධාරී 

සවේලා ලයලව්ාාල 2013.04.02 දින සිට ක්රියාත්මක ම ම මත්, 2004.12.24 දිනැති අංක 1372/23 දරන 

ගැවට් ඳත්රසේ  ඳෂකරන ද කෂමනාකරණ සවේලා නිධාරී සවේලා ලයලව්ාාල අුවල 2013.04.02 දිනට 

ඳසු දිනක සිට කෂමනාකරණ සවේලා නිධාරී සවේලසේ  II සශෝ I සරේණියටයට බා  ඇ ඇති සවව්ම ම, 

2013.04.02 දිනට ැබීම මත් ලැටුප් ලර්ධක අඩුම ම වම්බ ධසය  සිදුල ඇති ලැටුප් විමත්ාල නිලැරදි 

කරන සවට නිසයෝජ්නය  මා සලත් ඉදිිපඳත් ම  ඇත්. 

 

02. ඉශත් ඳිපදි සිදුල ඇති ලැටුප් විමත්ාල ඉලත් කිරීම වශා ආයත්න අධයක් ල ජ්නරාඛසේ වශ 

ජ්ාතික ලැටුප් ශා සවේලක වං යා සකොමි  වභාසේ නිරීක් ලණ වශ රාජ්ය සවේලා සකොමි  වභාසේ 

අුවමතිය අුවල ඳශත් වශ  ඳිපදි ක්රියා කරන සව ද ලා සිමමි. 

 

අංක 1840/34 දරන 2013.12.11 දිනැති ගැවට් ඳත්රසේ  ඳෂකරන ද කෂමනාකරණ සවේලා 

නිධාරී සවේලා ලයලව්ාාල 2013.04.02 දින සිට ක්රියාත්මක ම ම මත් ී ස සවේලා ලයලව්ාාසේ 

විධිවිධාන අුවල 2013.04.02 දිනට කෂමනාකරණ සවේලා නිධාරී සවේලසේ  II සශෝ I සරේණියටයට 

සවව්ම ම් ැබූ නිධරය සේ ීම සවව්ම ම, ලැටුප්  ැකසීසම් කාර්යය  හා ඳමණක් 

2013.04.02 දිනට ඳසුල ීෂඹුණු සඳර සරේණියටසේ /කිප  ද සවව්ම මට අදාෂ ලැටුප් ලර්ධක 

දිනසේ  සිදු වූලා සවේ වකා ලැටුප් ඳර්ලර්ත්නය සිදු කෂ යුතුය. 

 

03. ඉශත් 02 සේදසේ  ඳිපදි ලැටුප් ඳිපලර්ත්නය සිදු කෂ ඳසු ඉදිිප ලැටුප් ලර්ධක දිනය සව 

නිධරයාසේ වත්ය සවව්ම ම් දිනය වැකිය යුතුය. 
 

 

      

   සක් ල.ම .පී.ීම්.සේ. ගමසේ 

ඒකාබද්ධ සවේලා අධයක් ල ජ්නරාඛ 
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