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අමළතළං සල්කේලරුන් 

සදඳළර්තසේන්තු ප්රධළීනන් 

දිවහත්රික් සල්කේලරුන් 

ප්රළසද්යය සල්කේලරුන්  

 

සාංලර්ධන නිධාරී සසේලයට අන්ත්ර්ග්රහණය වු නිධාරීන්සේ සරේණිගත ත් සසසක රීරීම 

 

උක්ත කරුණ වේබන්ධසයන් මසේ වමළංක ශළ 2020.07.20 දිනෆති ලිපියට ලෆඩිමනත් ලසයනි. 
 

02. රළජ් ඳරිඳළන චක්රසල්ඛ අංක 16/2010 නිකුත් කිරීමට සඳර ආශ්රිත සවේලළලකට අයත්ලන 

තනතුරක සිට තලත් ආශ්රිත සවේලළලකට අයත් තනතුරකට ඳත් වූ නිධළරීන් වංලර්ධන නිධළරී සවේලයට 

අන්තර්ග්රශණය කිරීසේී ශළ වංලර්ධන නිධළරී සවේලසේ සශ්රේණිගත උවවහවීේ බළීසේ ී  නිධළරියළ මුල් 

ඳත්වීමට අදළල ලෆඩ භළරගත් දින සිට අඛණ්ඩ සවේලළ කළය ගණනය කිරීම වශළ රළජ් සවේලළ 

සකොමින් වභළසේ අනුමෆතිය බළ ී ඇති බල  රළජ් සවේලළ සකොමින් වභළසේ සල්කේසේ අංක 

PSC/EST/05-05/03/2018 ශළ 2021.02.08 දිනෆති ලිපිසයන් දෆනුේ ී ඇති බල කළරුණිකල දන්ලළ සිටිමි. 

 

උදළ. :- 2005.07.01 දින සිට ක්රියළත්මක ලන ඳරිදි අධළඳන අමළතළංසේ වෆසුේ/මු වශකළර 

තනතුරකට ඳත්වීේ ද නිධළරිසයකු  2005.07.20 දින එම අමළතළංසේ ලෆඩ   භළරසගන 

ඇත. ඳසුල  එම නිධළරියළ 2006.08.01 දින සිට අධිකරණ වශ ීනති ප්රතිවංවහකරණ 

අමළතළංය යටසත් ගිණුේ වශකළර තනතුරකට ඳත්වීේ බළ 2006.08.10 දින එම 

අමළතළංසේ ලෆඩ භළරසගන ඇති අතර එදින සිට සවේලසේ වහථිර කර ඇත. එබෆවින් සමම 

නිධළරියළසේ මුල් ඳත්වීමට අදළෂල ලෆඩ භළරගත් දිනය ලන 2005.07.20 දින සිට අඛණ්ඩ 

සවේලළ කළයක් තිසබ්නේ ලවර 10ක සවේලළ කළයක් වේපුර්ණ කරනු බන 2015.07.20 දින 

සිට වංලර්ධන නිධළරී II සශ්රේණියට උවවහ කිරීසේ අලම සවේලළ කළයක් වේපුර්ණ කර ඇති සවේ 

වකළ කටයුතු කෂ ශෆකිය. 

 

03. සමලෆනි නිධළරීන් මුල් තනතුරින් විධිමත්ල මුදළශෆරීසමන් ඳසුල සවේලළ ඛණ්ඩනයකින් සතොරල 

නල තනතුසර් ලෆඩභළර සගන තිබිය යුතු අතර වංලර්ධන නිධළරී සවේලයට අන්තර්ග්රශණයට සශෝ උවවහ 

කිරීමට අදළෂ නිර්සද් ඉදිරිඳත් කිරීසේ ී නිධළරියළසේ මුල් ඳත්වීේ දින සිට යළලත්කළලීන කෂ චර්යළ 

වටශසන් වශතික කෂ පිටඳතක් ද ඉදිරිඳත් කෂ යුතු බල ලෆඩිදුරටත් දන්ලමි. 

 

 
 

එවහ. ආසෝකබණ්ඩළර      

ඒකළබද්ධ සවේලළ අධක් ජ්නරළල් 
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