රළජ්ය සවේලළ, ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළත්යළාංය
அபச சசவைகள், நாகாண சவகள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government
ඒකළබද්ධ සවේලළ අාංය

இவணந்த சசவைகள் ிாிவு

නිදශවහ චතුරශ්රය, සකොෂඔ 07, ශ්රී ාංකළල.

சுதந்திபச் சதுக்கம், ககாழும்பு

දුරකත්න

07,

සෆක්වහ

கதாவலசசி:(94)

011- 2694560

Telephone

கதாவலகல்:(94)

011- 2692254

Fax

මසේ අාංකය
எது இல

CS/DOS/Policy/01/02

My No

இலங்வக.

COMBINED SERVICES DIVISION
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka

ඊ-සේල්

සලබ් අඩවිය

நின்ஞ்சல்:dgcs@pubad.gov.lk

இவணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk

E-mail

Web Site

ඔසබ් අාංකය

දිනය

உநது இல

திகதி:

Your No

Date

2020.10.20

සියලුම අමළත්යළාං සල්කේලරුන්
සදඳළර්ත්සේන්තු ප්රධළීනන්
දිවහත්රික් සල්කේලරුන්
ප්රළසද්ීය සල්කේලරුන්

2020.01.01 දිනෆතිල වාංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ වහථිර ඳත්වීේ ද නිධළරීන්ට ලෆටුප් සෙවීම,
ඳරිලළව ලළර්ත්ළ වෆඳයීම ශළ අසනකුත් ආයත්නික කටයුතු සිදුකිරීම
ඉශත් කරුණ වේබන්ධසයන් මීට සඳර නිකුත් කරන ද උඳසදවහලට ලෆඩිමනක් ලසයනි.

02.

2018.08.20 දින බලළ ෙන්නළ ද උඳළධිධළරී අභයළවළන්න් 2020.01.01 දින සිට ක්රියළත්මක

ලන ඳරිදි වාංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ III සශ්රේණියේසේ ත්නතුරකට ඳත් කරන්න් 2020.06.17 දිනට සඳර
නිකුත්කර ඇති ඳත්වීේ ලිපි/ සවේලළ වහථළන වාංසෝධන ලිපි මගින් ඔබ ආයත්නය සලත් අනුයුක්ත් කරන ද
වාංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ නිධළරීන්ට 2020.06.17 දින දක්ලළ රළජ්කළරී භළර ෙෆීනමට අලවහථළල බළ දී
ඇත්. 2020.06.17 දිසනන් ඳසුල නිකුත්කර ඇති ඳත්වීේ ලිපිල එම ඳත්කිරීේලට අදළල රළජ්කළරී භළර
ෙත් යුතු දිනය වශන් කර ඇත්.

03.

දිලයින තුෂ ඳෆලති COVID-19 ලවාංෙත් ත්ත්ත්ලය ශළ ඒ වමෙ ඳෆනව ඇඳිරි ීනතිය සශේතුසලන්

බහුත්රයක් ව නිධළරීන්ට ඳත්වීේ ලිපි ද ලශළම වාංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ ත්නතුරු ල රළජ්කළරී භළර
ෙෆීනමට සනොශෆකි වීම මත් නිධළරීන්සේ ලෆටුප් සෙවීම, ඳරිලළව ලළර්ත්ළ වකවහ කිරීම ශළ සලනත්
ආයත්නික කටයුතු සිදු කිරීම පිළිබල ඇත්ෆේ ආයත්න සලතින් ත්ලමත් විමසීේ කරනු ෆසබ්. එබෆවින්
සමම කරුණු වේබන්ධල මීට සඳර නිකුත් කරන ද උඳසදවහලට ලෆඩිමනත් සව ඳශත් උඳසදවහ නිකුත්
කරනු ෆසබ්.

(i) ලෆටුප් සෙවීම
රළජ්ය සවේලළ සකොන්න් වභළ සල්කේසේ අාංක PSC/EST/03-05/03/2019 ශළ 2020.01.17
දිනෆති ලිපිසයන් දන්ලළ ඇති රළජ්ය සවේලළ සකොන්න් වභළස

අනුමෆතිය අනුල සමම නිධළරින් ශට

2020.01.01 දින සිට ක්රියළත්මක ලන ඳරිදි, වාංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ වහථීර ඳත්වීේ බළ දී ඇති බෆවින්,
ඉශත් 02 සේදසේ වශන් ඳරිදි වාංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ ත්නතුරක නියන්ත් දිනට ලෆඩ භළර ෙත්
නිධළරීන්ට 2020.01.01 දින සිට අදළෂ ලෆටුප් සෙවිය යුතුය. සමම ලෆටුප් සෙවීම නිධළරීන් වාංලර්ධන
නිධළරී සවේලසේ ත්නතුරකට ඳත්සකොට අනුයුක්ත් කරන ද සවේලළ වහථළනසයන් සශෝ ඳසුල වාංසෝධනය
කරන ද සවේලළ වහථළනසයන් සිදු කරන සමන් කළරුණියේකල දන්ලන්. එසව ලෆටුප් සෙවීසේදී නිධළරීන්
අභයළවළන්න් සව කටයුතු කෂ පූර්ල සවේලළ වහථළනසයන් විමවළ නිධළරීන් සලත් සෙලන ද
අභයළවළන් දීමනළ සශෝ ලෆටුප් වමඟ ෙඳළ හිඟ ලෆටුප් ඳමණක් අදළ සරගුළසිලට අනුකූල සෙවීේ
කිරීමට ලෙබළ ෙත් යුතුය.
(ii) ඳරිලළව ලළර්ත්ළ
රළජ්ය සවේලළ සකොන්න් වභළ කළර්ය ඳිපඳළිපක රීති VIII ලෆනි ඳරිච්සේදසේ 101 ලෙන්තිය අනුල
සමම නිධළරීන් වේබන්ධල ඳෂමු ලවසර් වමළසෝචන ලළර්ත්ළල වකවහ කිරීසේදී එහි අාංක 05 ඳරිශිහඨය
ප්රකළර වමළසෝචන ලළර්ත්ළස අනු අාංක 1.4 හි ඳත්වීේ භළරෙත් දිනය වශන් කිරීසේදී “ 2020.01.01 දින
සිට ක්රියළත්මක ලන ඳරිදි (නියන්ත් ඳරිදි ලෆඩ භළරෙත් දිනය වශන් කරන්න) දින” සවත් අනු අාංක 1.6
හි වමළසෝචනයට අදළෂලන කළ ඳරිච්සේදය වශන් කිරීසේදී “2020.01.01 දින සිට ක්රියළත්මක ලන
ඳරිදි (නියන්ත් ඳරිදි ලෆඩ භළරෙත් දිනය වශන් කරන්න) දින සිට 2020.12.31 දින දක්ලළ” සවත්
ඇතුෂත් සකොට නියන්ත් ඳරිදි ලෆඩ භළරෙත් දින සිට අදළෂ සත්ොරතුරු එම වමළසෝචන ලළර්ත්ළලට ඇතුෂත්
කෂ යුතුය.
උදළශරණ: “2020.06.15 දින වාංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ ඳත්වීේ භළරෙත් නිධළරිසයකු වශළ
රළජ්ය සවේලළ සකොන්න් වභළ කළර්ය ඳිපඳළිපක රීතීන්හි අාංක 05 ඳරිශිහඨය වේපූර්ණ කිරීම
1.4 ඳත්වීේ භළරෙත් දිනය

:

2020.01.01 දින සිට ක්රියළත්මක ලන ඳරිදි
2020.06.15 දින

1.6 වමළසෝචනයට අදළෂලන කළ ඳරිච්සේදය : 2020.01.01 දින සිට ක්රියළත්මක ලන ඳරිදි
2020.06.15 දින සිට 2020.12.31 දින දක්ලළ
ඉශත් ඳරිදි වශන් සකොට 2020.06.15 දින සිට අදළෂ සත්ොරතුරු ඇතුෂත් කර ලළර්ත්ළල වේපූර්ණ
කරන්න.”

(iii) සවේලළ වහථළන වාංසෝධනය වීම සශේතුසලන් සවේලයට ලළර්ත්ළ කිරීමට සනොශෆකි වීම
2020.06.17 දිනට සඳර ලෆඩ භළර ෙත් ඇත්ෆේ නිධළරීන්සේ ඉල්ලීේ මත් ඉත්ළ මළනුෂීය කරුණු
ශළ අසනකුත් අත්යලය කරුණු වකළ බළ නිධළරීන් අනුයුක්ත් කරන ද සවේලළ වහථළන වාංසෝධනය
කිරීමට කටයුතු කරන ද අත්ර එසව වහථළන මළරු කරන ද නිධළරීන් COVID – 19 ත්ත්ත්ලය, ඒ
අනුල ඳෆණව ඇඳිරි ීනතිය සශෝ සලනත් ආයත්නික කරුණු මත් සවේලයට ලළර්ත්ළ කිරීමට සනොශෆකි
අලවහථළලදී එම සවේලසේ සනොසිිප කළය ඔවුන්සේ ඉදිරි රළජ්කළරී කටයුතුලදී ඔවුන්සේ සජ්යහඨත්ලයට
අෙතියක් සනොලන ඳරිදි ලෆටුප් වහිත් නිලළඩු කළයක් ( නිධළරයළසේ සඳෞද්ෙලික නිලළඩු ලලින් අඩු
සනොලන) සව වෆකිය යුතු බලත්, එම කළයට අදළ ලෆටුප් සෙවීම වේබන්ධල 3 (i) සේදසේ දක්ලළ
ඇති උඳසදවහ අනුල සිදු කරන සමන් කළරුණියේකල දන්ලන්.
04.

2020.06.17 දිසනන් ඳසු පුනරුත්ත්ළඳනය කරන ද ශළ ආබළධිත් උඳළධිධළරී අභයළවළන්න්ට

2020 ජූලි මව 15 දින ඳෆලති අමළත්ය ම්ඩඩ ැසවහවීසේදි එෂි තීරණය අනුල අාංක
අමඳ/20/1044/204/105 ශළ 2020 ජූලි මව 23 දිනෆති අමළත්ය ම්ඩඩ තීරණය ශළ රළජ්ය සවේලළ සකොන්න්
වභළ සල්කේසේ අාංක PSC/EST/03-05/03/2019 ශළ 2020.08.27 දිනෆති ලිපිසයන් දන්ලන ද රළජ්ය
සවේලළ සකොන්න් වභළ තීරණය අනුල 2020.09.07 දිනෆතිල වාංලර්ධන නිධළරී සවේලයට වහථිර ඳත්වීේ බළ
දුන් අත්ර, සමම නිධළරීන්ට ද 2020.01.01 දින සිට ලෆටුප් සෙවිය යුතු ලන අත්ර ලෆටුප් සෙවීම වශ
ඳරිලළව ලළර්ත්ළ ෙෆීනමට අදළෂල ඉශත් 03 සේදසේ වශන් උඳසදවහ අදළෂ කර ෙන්නළ සමන් ද ඉත්ළ
කළරුණියේකල දන්ලන්.
05.

ත්ලද 2020.01.01 දිසනන් ඳසු දිනයක ඳත්වීම ක්රියළත්මක ලන බල ඳත්වීේ ලිපිසේ වශන් ලන

අලවහථළලදී එම නිධළරීන් ශට ලෆටුප් සෙවීම ශළ ඳරිලළව ලළර්ත්ළල වෆකසීසේදී ඳත්වීේ ලිපිසේ වශන්
දිනය අදළෂ කරෙන්නළ සමන් ලෆඩිදුරටත් දන්ලන්.

එවහ. ආසෝකබ්ඩඩළර
ඒකළබද්ධසවේලළ අධයක් ජ්නරළල්

